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BULLA PAPIEśA FRANCISZKA „OBLICZA MIŁOSIERDZIA” 
 
 
Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się,  

iŜ tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją 
syntezę. Ono stało się Ŝywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię  
w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (por. Ef 2,4), 
gdy objawił  MojŜeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, 
cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34,6), sprawił, Ŝe człowiek 
mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na róŜne sposoby  
i w wielu momentach historii. W «pełni czasów» (por. Ga 4,4), gdy 
wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On 
swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam  
w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi teŜ i Ojca 
(por. J 14,9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją 
osobą  objawia miłosierdzie Boga. 

Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę 
miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. 
Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które 
objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyŜszy  
i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. 
Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu 
kaŜdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, 
którego spotyka na drodze Ŝycia. Miłosierdzie: to droga, która łączy 
Boga z człowiekiem, poniewaŜ otwiera serce na nadzieję bycia 
kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. 

Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby 
utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym 
znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla 
Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym  
i skuteczniejszym. 

Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ta uroczystość 
liturgiczna wskazuje sposób, w jaki Bóg działa juŜ od początków 
naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić 
ludzkości samej, wystawionej na działanie zła. Stąd teŜ w swoim 
zamyśle zechciał On, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości 
(por. Ef 1,4), stała się Matką Odkupiciela człowieka. Na ogrom 
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grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie 
zawsze większe od kaŜdego grzechu i nikt nie moŜe ograniczyć 
miłości Boga, który przebacza. W tę właśnie Uroczystość 
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 kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone 
zostaną Drzwi Święte w Katedrze Rzymu, w Bazylice św. Jana na 
Lateranie, a następnie w Bazylikach Papieskich. Postanawiam 
równieŜ, aby w tę właśnie niedzielę w kaŜdym Kościele lokalnym,  
w Katedrze, która jest Kościołem-Matką dla wszystkich wiernych, 
bądź teŜ w Konkatedrach lub teŜ w innych kościołach o szczególnym 
znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama 
Miłosierdzia. Według decyzji Biskupa Ordynariusza, taka Brama 
będzie mogła być otworzona równieŜ w sanktuariach, miejscach 
nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo 
często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia. 
KaŜdy zatem Kościół lokalny będzie bezpośrednio zaangaŜowany  
w przeŜywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski 
i odnowy duchowej. Jubileusz będzie więc świętowany w Rzymie, tak 
jak i w Kościołach lokalnych, jako znak widzialny komunii całego 
Kościoła. 

Wybrałem datę 8 grudnia, poniewaŜ jest ona bogata w znaczenie 
ze względu na współczesną historię Kościoła. Otworzę bowiem Drzwi 
Święte w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego 
II. Kościół czuje potrzebę Ŝywego wspominania tej chwili, gdyŜ wtedy 
właśnie zaczynał się nowy bieg jego historii. Ojcowie zgromadzeni na 
Soborze czuli potrzebę, silną jak prawdziwy powiew Ducha Świętego, 
mówienia o Bogu do ludzi ich czasów w sposób bardziej zrozumiały. 
Po rozbiciu murów, które przez zbyt długi czas trzymały Kościół  
w zamknięciu jak w uprzywilejowanej cytadeli, nadszedł czas na 
głoszenie Ewangelii w nowy sposób. Nowy etap ewangelizacji, która 
trwa od zawsze. Nowe zaangaŜowanie dla wszystkich chrześcijan, 
aby świadczyć z większym entuzjazmem i przekonaniem o swojej 
wierze. Kościół czuł odpowiedzialność za bycie w świecie Ŝywym 
znakiem miłości Ojca. 

Powracają w pamięci pełne wymowy słowa, które św. Jan XXIII 
wypowiedział na rozpoczęcie Soboru, aby wskazać drogę, którą 
naleŜy kroczyć: «Dziś jednakŜe Oblubienica Chrystusa woli 
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posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, aniŜeli surowością. 
[…] Kościół Katolicki pragnie okazać się matką miłującą wszystkich, 
matką łaskawą, cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci względem 
synów odłączonych, podnosząc za pośrednictwem tego Soboru 
Powszechnego pochodnię prawdy katolickiej».  W tym samym 
horyzoncie poruszał się równieŜ bł. Paweł VI, który tak wyraził się 
na zakończenie Soboru: «Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę 
na to, iŜ religią naszego Soboru była przede wszystkim miłość; […]. 
Biblijna historia o Samarytaninie stała się paradygmatem 
duchowości Soboru. […] Strumień miłości i uwielbienia wylał się  
z Soboru na współczesny świat ludzki. Odrzucono naturalnie błędy, 
owszem; poniewaŜ to wymaga miłości nie mniej, niŜ prawdy; ale dla 
osób pozostało tylko wezwanie, szacunek i miłość. Zamiast 
deprymujących diagnoz, zachęcające lekarstwa; zamiast złowrogich 
przewidywań, w stronę świata współczesnego wysłaliśmy z Soboru 
przesłania pełne zaufania: jego wartości nie tylko zostały 
uszanowane, ale i uhonorowane, jego wysiłki wsparte, jego 
zamierzenia oczyszczone i pobłogosławione. […] I jeszcze inną rzecz 
powinniśmy zauwaŜyć: całe to bogactwo doktrynalne jest zwrócone  
w jednym kierunku: słuŜyć człowiekowi. Człowiekowi, moŜemy tak  
to powiedzieć, w kaŜdym jego połoŜeniu, w kaŜdej jego chorobie  
i w kaŜdej jego potrzebie».  

Z uczuciem wdzięczności za to, co Kościół otrzymał oraz  
z odpowiedzialnością za zadanie, które na nas czeka, przekroczymy 
Drzwi Święte mając pełne zaufanie, Ŝe towarzyszy nam moc 
Zmartwychwstałego Pana, który nieustannie podtrzymuje naszą 
pielgrzymkę. Duch Święty, który prowadzi kroki wierzących, by 
współpracowali w dziele zbawienia dokonanym przez Chrystusa, 
niech będzie przewodnikiem i wsparciem Ludu BoŜego, pomagając 
mu kontemplować oblicze miłosierdzia. 

Rok Jubileuszowy zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 roku. W tym 
dniu, zamykając Drzwi Święte, będziemy kierować nasze myśli  
z wdzięcznością i dziękczynieniem do Trójcy Przenajświętszej za to, 
Ŝe udzieliła nam tego szczególnego czasu łaski. Powierzymy 
Chrystusowi Panu Ŝycie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego 
kosmosu, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby 
owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w najbliŜszej 
przyszłości z zaangaŜowaniem wszystkich. O jakŜe pragnę, aby 
nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli 
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na spotkanie kaŜdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do 
wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze 
balsam miłosierdzia jako znak Królestwa BoŜego, które jest juŜ 
obecne pośród nas. 

«Właściwe Bogu jest stosowanie miłosierdzia i w tym 
najwyraźniej wyraŜa się jego wszechmoc».  Słowa św. Tomasza  
z Akwinu pokazują, Ŝe miłosierdzie BoŜe nie jest znakiem słabości, 
lecz przejawem wszechmocy Boga. Z tego teŜ powodu liturgia  
w jednej ze swoich najstarszych kolekt przywołuje następujące słowa 
modlitwy: «BoŜe, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz 
swoją wszechmoc».  Bóg zawsze będzie w ludzkiej historii jako Ten, 
który jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny. 

«Cierpliwy i miłosierny» – to podwójne określenie spotykamy 
często w Starym Testamencie jako opis natury Boga. To Jego bycie 
miłosiernym znajduje swe potwierdzenie w wielorakich dziełach 
historii zbawienia, gdzie dobroć Boga zwycięŜa nad chęcią kary  
i zniszczenia. Psalmy w sposób szczególny okazują tę wielkość 
Boskiego działania: «On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy 
wszystkie twe niemoce, On Ŝycie twoje wybawia od zguby, On 
wieńczy cię łaską i zmiłowaniem» (Ps 103[102],3-4). W sposób jeszcze 
bardziej wyrazisty kolejny Psalm przywołuje konkretne znaki 
miłosierdzia: «Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca wzrok 
niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych. 
Pan strzeŜe przychodniów, chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdroŜa 
kieruje występnych» (Ps 146[145],7-9). I w końcu jeszcze inne 
wyraŜenia Psalmisty: «On leczy złamanych na duchu i przewiązuje 
ich rany. […] Pan dźwiga pokornych, a poniŜa występnych aŜ do 
ziemi» (Ps 147 [146-147],3.6). Miłosierdzie Boga nie jest więc jakąś 
abstrakcyjną ideą, ale jest konkretnym faktem, dzięki któremu  
On objawia swoją miłość ojcowską i matczyną, która wypływa  
z wnętrzności i zwraca się do syna. To naprawdę jest ten przypadek, 
kiedy moŜe mówić o miłości wypływającej z wnętrza. Pochodzi ona  
z wnętrza jako głębokie uczucie, naturalne, akt czułości  
i współczucia, odpuszczenia i przebaczenia. 

«Bo Jego miłosierdzie na wieki» (Ps 136[135]).  Jest to refren 
powtarzany po kaŜdym wersecie Psalmu, który opowiada historię 
objawienia się Boga. W mocy miłosierdzia wszystkie dzieje 
staroŜytnego ludu pełne są głębokiego znaczenia zbawczego. 
Miłosierdzie sprawia, Ŝe historia Boga i Izraela staje się historią 
zbawienia. Wydaje się, Ŝe przez to ciągłe powtarzanie: «Bo Jego 
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miłosierdzie na wieki», Psalm łamie zamknięty krąg przestrzeni  
i czasu, aby wszystko umieścić w wiecznej tajemnicy miłości. To tak, 
jakby chciał nam powiedzieć, Ŝe Bóg będzie spoglądał na człowieka 
nie tylko w historii, ale i na wieczność, wzrokiem miłosiernego Ojca. 
To nie przypadek, Ŝe lud Izraela zechciał włączyć ten Psalm, „Wielki 
hallel”, jak bywa równieŜ nazywany, do najwaŜniejszych tekstów 
liturgicznych. 

Przed swoją męką Jezus modlił się tymŜe właśnie Psalmem 
miłosierdzia. Zaświadcza o tym Ewangelista Mateusz, gdy pisze, Ŝe 
«po odśpiewaniu hymnu» (Mt 26,30) Jezus wraz z uczniami wyszli  
w stronę Góry Oliwnej. Podczas, gdy Jezus odprawiał po raz 
pierwszy Eucharystię, jako Wieczną Pamiątkę swojej realnej 
obecności pomiędzy nami, umiejscawiał symbolicznie ten najwyŜszy 
akt Objawienia w świetle miłosierdzia. W tymŜe samym horyzoncie 
miłosierdzia Jezus przeŜywał swoją mękę i śmierć, świadomy 
wielkiej tajemnicy miłości, która wypełniła się na krzyŜu. 
Świadomość, Ŝe sam Jezus modlił się tym Psalmem, czyni go dla nas 
chrześcijan jeszcze waŜniejszym i sprawia, Ŝe powinien stać się on 
naszą modlitwą uwielbienia: «Bo Jego miłosierdzie na wieki». 

Ze wzrokiem utkwionym w Jezusie i w Jego obliczu miłosiernym 
moŜemy zagłębić się w miłość Trójcy Przenajświętszej. Misją, którą 
Jezus otrzymał od Ojca, było objawienie tajemnicy BoŜej miłości w jej 
pełni. «Bóg jest miłością» (1 J 4,8.16), ogłasza – po raz pierwszy  
i jedyny na kartach Pisma świętego. – Jan Ewangelista. Ta miłość 
jest juŜ wtedy moŜliwa, widoczna i namacalna w całym Ŝyciu Jezusa. 
Jego osoba jest niczym innym jak tylko miłością. To miłość, która się 
daje za darmo. Relacje Jezusa z osobami, które Go otaczają, ukazują 
coś jedynego i niepowtarzalnego. Znaki, które czyni przede 
wszystkim w stosunku do grzeszników, do biednych, wyłączonych, 
chorych i cierpiących, są naznaczone miłosierdziem. Wszystko w Nim 
mówi o miłosierdziu. Nie ma teŜ w Nim czegoś, co byłoby pozbawione 
współczucia. 

Jezus, wobec rzeszy ludzi, którzy szli za Nim, widząc, Ŝe byli 
zmęczeni i strudzeni, zdezorientowani i bez przewodnika, odczuł  
w głębi serca silne dla nich współczucie (por. Mt 9,36). Mocą tej 
właśnie miłości współczującej uzdrowił chorych, których mu 
przyniesiono (por. Mt 14,14) oraz kilkoma chlebami i rybami 
nakarmił tłum do sytości (por. Mt 15,37). To, co poruszało Jezusa we 
wszystkich okolicznościach, to nic innego jak miłosierdzie, dzięki 
któremu czytał w sercach swoich rozmówców, dając im odpowiedzi, 
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które korespondowały z ich najprawdziwszymi potrzebami. W ten 
sam sposób, gdy Jezus spotkał wdowę z Nain, której syna niesiono do 
grobu, odczuł wielkie współczucie z powodu przejmującego bólu 
płaczącej matki i przywrócił jej syna, wskrzeszając go z martwych 
(por. Łk 7,15). Po uwolnieniu opętanego w kraju Gerazeńczyków, 
powierza mu tę misję: «Opowiadaj im wszystko, co ci Pan uczynił  
i jak ulitował się nad tobą» (Mk 5,19). RównieŜ powołanie Mateusza 
wpisuje się w ten horyzont miłosierdzia. Przechodząc obok komory 
celnej, spojrzenie Jezusa spotkało się ze wzrokiem Mateusza. Było to 
spojrzenie pełne miłosierdzia, które przebaczyło grzechy tego 
człowieka oraz, zwycięŜając opory innych uczniów, wybrało jego, 
grzesznika i celnika, aby stał się jednym z Dwunastu. Św. Beda 
Czcigodny, komentując tę scenę z Ewangelii napisał, Ŝe Jezus 
spojrzał na Mateusza z „uczuciem miłości i wybrał go”: miserando 
atque eligendo.  Te słowa zawsze robią na mnie wraŜenie, dlatego 
wybrałem je na moje zawołanie biskupie. 

W przypowieściach poświęconych miłosierdziu Jezus objawia 
naturę Boga jako naturę Ojca, który nigdy nie uwaŜa się  
za zwycięŜonego dopóki nie sprawi, Ŝe poprzez współczucie  
i miłosierdzie zniknie grzech i pokonane zostanie odrzucenie. Znamy 
te przypowieści, a szczególnie trzy z nich: przypowieść o zaginionej 
owcy, o zagubionej monecie i o synu marnotrawnym (por. Łk 15,1-32). 
W tych przypowieściach Bóg zawsze przedstawiony jest jako pełen 
radości, przede wszystkim, gdy przebacza. Znajdujemy w nich istotę 
Ewangelii oraz naszej wiary, poniewaŜ miłosierdzie jest ukazane 
jako siła, która zwycięŜa wszystko, która wypełnia serce miłością  
i pociesza przebaczeniem. 

W innej przypowieści natomiast otrzymujemy naukę dotyczącą 
naszego chrześcijańskiego stylu Ŝycia. Sprowokowany pytaniem 
Piotra, ile razy naleŜałoby przebaczyć, Jezus odpowiedział:  
«Nie mówię ci, Ŝe aŜ siedem razy, lecz aŜ siedemdziesiąt siedem razy» 
(Mt 18,22) i opowiedział przypowieść o „nielitościwym dłuŜniku”. 
TenŜe właśnie dłuŜnik, wezwany przed oblicze króla po to, by zwrócił 
mu ogromny dług, błaga go na kolanach i król daruje mu naleŜność. 
Zaraz po wyjściu ów dłuŜnik spotyka innego sługę, równego sobie, 
który był mu dłuŜny nieporównanie mniej. Sługa ten błaga go na 
kolanach o litość, której jednak nie otrzymuje i zostaje wtrącony do 
więzienia. Król, gdy tylko usłyszał o tym, co zaszło, rozgniewał się 
bardzo, wezwał nielitościwego dłuŜnika do siebie i rzekł: «CzyŜ więc  
i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługą, jak ja 
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ulitowałem się nad tobą?» (Mt 18,33). Jezus kończy tę przypowieść 
słowami: «Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeŜeli kaŜdy  
z was nie przebaczy z serca swemu bratu» (Mt 18,35). 

Ta przypowieść zawiera głęboką naukę dla kaŜdego z nas. Jezus 
stwierdza, Ŝe miłosierdzie to nie jest tylko działanie Ojca, lecz staje 
się kryterium potrzebnym do zrozumienia, kim są Jego prawdziwi 
synowie. Jesteśmy więc wezwani do Ŝycia miłosierdziem, poniewaŜ to 
nam zostało najpierw udzielone miłosierdzie. Przebaczenie zniewag 
staje się najbardziej ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a dla 
nas chrześcijan jest nakazem, którego nie moŜemy pominąć. JakŜe 
wydaje się nieraz trudne to przebaczenie! A jednak jest ono 
narzędziem złoŜonym w nasze ręce, abyśmy byli w stanie osiągnąć 
spokój serca. Porzucić Ŝal, złość, przemoc i zemstę – to warunki 
konieczne do tego, by Ŝyć szczęśliwie. Przyjmujemy zatem zachętę 
Apostoła: «Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem»  
(Ef 4,26). Słuchamy przede wszystkim słowa Chrystusa, który 
przedstawił miłosierdzie jako ideał Ŝycia i jako kryterium 
wiarygodności dla naszej wiary: «Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5,7). To jest błogosławieństwo, które 
powinno się stać dla nas inspiracją w tym Roku Świętym. 

Jak moŜna zauwaŜyć, miłosierdzie w Piśmie Świętym jest 
słowem-kluczem do wskazania działania Boga wobec nas. On nie 
ogranicza się do potwierdzenia swojej miłości, ale czyni ją widoczną  
i namacalną. Miłość nie moŜe być przecieŜ abstrakcyjnym słowem.  
Z samej swej natury jest ona konkretnym Ŝyciem: to intencje, 
zachowania, postawy, które przyjmuje się w codzienności. 
Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas. On czuje się 
odpowiedzialnym, to znaczy: pragnie naszego dobra i chce nas 
widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością i pokojem. Na tejŜe 
właśnie długości fali powinna zostać dostrojona i zorientowana 
miłość miłosierna chrześcijan. Tak, jak kocha Ojciec, tak teŜ powinni 
kochać i synowie. Jak On jest miłosierny, tak teŜ i my jesteśmy 
wezwani, by być miłosierni: jedni wobec drugich. 

Główną belką, na której wspiera się Ŝycie Kościoła, jest 
miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła 
powinno zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do wiernych; nic 
teŜ z jego głoszenia i z jego świadectwa ukazanego światu nie moŜe 
być pozbawione miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się 
na drodze miłości miłosiernej i współczującej. Kościół «Ŝyje 
niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia». Być moŜe 
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przez zbyt długi czas zapomnieliśmy wskazywać i Ŝyć drogą 
miłosierdzia. Z jednej strony pokusa, która podpowiada, aby brać pod 
uwagę tylko i zawsze sprawiedliwość, sprawiła, Ŝe zapomnieliśmy, iŜ 
jest to tylko pierwszy krok, jakkolwiek konieczny i nieodzowny, ale 
Kościół potrzebuje wznieść się ponad to, aby osiągnąć cel wyŜszy  
i o wiele bardziej znaczący. Z drugiej strony ze smutkiem 
obserwujemy, jak doświadczenie przebaczenia w naszej kulturze 
staje się coraz rzadsze. W niektórych przypadkach wydaje się nawet, 
iŜ znika juŜ samo słowo przebaczenie. Jednak bez doświadczenia 
przebaczenia pozostaje nam droga bezpłodna i sterylna, jakbyśmy 
Ŝyli w jakimś miejscu pustynnym i odosobnionym. Nadszedł znowu 
czas dla Kościoła, aby przyjąć na siebie radosne głoszenie 
przebaczenia. To jest czas powrotu do tego, co istotne, aby wziąć na 
siebie słabości i trudności naszych braci. Przebaczenie to siła, która 
przywraca do nowego Ŝycia i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość 
z nadzieją. 

Nie moŜemy zapomnieć o wielkim nauczaniu, które św. Jan 
Paweł II ofiarował w swojej drugiej encyklice Dives in misericordia, 
które w ówczesnej epoce przyszło tak niespodziewanie i zaskoczyło 
wielu tematem, jaki poruszało. W szczególności chciałbym przywołać 
dwa aspekty tego nauczania. Przede wszystkim święty PapieŜ 
podkreślał zapomnienie tematu miłosierdzia w kulturze naszych dni: 
«Umysłowość współczesna, moŜe bardziej niŜ człowiek przeszłości, 
zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a takŜe dąŜy do tego, aŜeby 
samą ideę miłosierdzia odsunąć ma margines Ŝycia i odciąć od serca 
ludzkiego. Samo słowo i pojęcie „miłosierdzie” jakby przeszkadzało 
człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki  
i techniki bardziej niŜ kiedykolwiek w dziejach stał się panem  
i uczynił sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1,28). Owo „panowanie nad 
ziemią”, rozumiane nieraz jednostronnie i powierzchownie, jakby nie 
pozostawiało miejsca dla miłosierdzia. […] I dlatego teŜ wielu ludzi  
i wiele środowisk, kierując się Ŝywym zmysłem wiary, zwraca się 
niejako spontanicznie do miłosierdzia BoŜego w dzisiejszej sytuacji 
Kościoła i świata». 

Co więcej, św. Jan Paweł II tak motywował pilną potrzebę 
głoszenia i świadczenia o miłosierdziu w świecie współczesnym: «[ono 
jest podyktowane] miłością człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co 
w odczuciu tak bardzo wielu współczesnych jest zagroŜone wielkim 
niebezpieczeństwem. Ta sama tajemnica Chrystusa […] kaŜe 
równocześnie głosić miłosierdzie jako miłosierną miłość Boga, 
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objawioną w tajemnicy Chrystusa. I kaŜe teŜ do tego miłosierdzia 
odwoływać się, wzywać go na naszym trudnym i przełomowym etapie 
dziejów Kościoła i świata […]». To nauczanie św. Jana Pawła II jest 
dziś jeszcze bardziej aktualne i zasługuje na to, aby je ponownie 
podjąć w tym Roku Świętym. Przyjmijmy na nowo jego słowa: 
«Kościół Ŝyje swoim autentycznym Ŝyciem, kiedy wyznaje i głosi 
miłosierdzie – najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela –  
i kiedy ludzi przybliŜa do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, 
których jest depozytariuszem i szafarzem».  

Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca 
Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć serce i umysł kaŜdego 
człowieka. Oblubienica Chrystusa czyni swoim zachowanie Syna 
BoŜego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. 
W naszym czasie, w którym Kościół jest zaangaŜowany w nową 
ewangelizację, temat miłosierdzia wymaga, by go ponownie 
przedstawić z nowym entuzjazmem i z odnowioną działalnością 
duszpasterską. Jest to kluczowe dla Kościoła oraz dla wiarygodności 
jego głoszenia, aby Ŝył on i świadczył w pierwszej osobie  
o miłosierdziu. Język Kościoła i jego gesty powinny przekazywać 
miłosierdzie tak, aby wejść w głębię serca ludzi i sprowokować ich do 
odnalezienia drogi powrotu do Ojca. 

Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. TejŜe miłości, 
która zmierza aŜ do przebaczenia i do dania siebie samego, Kościół 
czyni się sługą i pośrednikiem wobec ludzi. Stąd teŜ tam, gdzie 
Kościół jest obecny, musi się teŜ zaznaczyć miłosierdzie Ojca.  
W naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, 
w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, kaŜdy powinien tam 
odnaleźć oazę miłosierdzia. 

Chcemy Ŝyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana: 
Miłosierni jak Ojciec. Ewangelista przypomina nauczanie Jezusa, 
który mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”  
(Łk 6,36). To program na Ŝycie, który jest trudny, ale zarazem bogaty 
w radość i w pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony do tych, którzy 
słuchają Jego głosu (por. Łk 6,27). Aby być zdolnymi do miłosierdzia, 
powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie słowa BoŜego. To 
oznacza odzyskanie na nowo wartości ciszy, aby móc medytować 
słowo, które jest do nas zwrócone. W ten sposób moŜliwa jest 
kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie go jako własnego stylu 
Ŝycia. 
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Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, 
poniewaŜ jest ikoną drogi, którą kaŜda osoba przemierza w czasie 
swojej egzystencji. śycie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator, 
pielgrzym, który przemierza drogę aŜ do osiągnięcia poŜądanego 
celu. RównieŜ po to, aby dotrzeć do Drzwi Świętych w Rzymie  
i w kaŜdym innym miejscu, będziemy musieli pójść na pielgrzymkę, 
kaŜdy na miarę własnych sił. Stanie się ona znakiem, Ŝe równieŜ 
miłosierdzie jest celem, który mamy osiągnąć, a który wymaga 
zaangaŜowania i poświęcenia. Pielgrzymka zatem niech stanie się 
bodźcem do nawrócenia: przekraczając Drzwi Święte pozwolimy się 
objąć miłosierdziu BoŜemu i zaangaŜujemy się, byśmy byli miłosierni 
dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas. 

Pan Jezus wskazuje nam na etapy pielgrzymki, dzięki którym 
moŜemy osiągnąć ten cel: «Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie 
potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam 
odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, 
utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam 
bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie» (Łk 6,37-38). Mówi przede 
wszystkim, aby nie sądzić i by nie potępiać. Jeśli nie chce się zostać 
osądzonym przez Boga, nie powinno się stawać sędzią swego brata. 
Ludzie bowiem z ich osądem zatrzymują się zwykle na tym, co 
zewnętrzne, podczas gdy Bóg patrzy na to, co w środku. JakieŜ zło 
czynią słowa, które są spowodowane uczuciami zazdrości i zawiści! 
Mówić źle o bracie, gdy jest nieobecny, jest równoznaczne 
przedstawieniu go w złym świetle, szkodzeniu jego reputacji  
i pozostawieniu go na łaskę i niełaskę plotek. Nie sądzić i nie 
potępiać znaczy równieŜ, pozytywnie rzecz ujmując, umieć dostrzec 
dobro, które jest w kaŜdej osobie i nie pozwolić na to, aby cierpiała 
ona z powodu naszego częściowego osądzenia i naszej zarozumiałej 
znajomości wszystkiego. Ale to nie jest jeszcze wystarczające do 
wyraŜenia miłosierdzia. Jezus wzywa równieŜ do przebaczenia i do 
dawania. Mamy być narzędziami miłosierdzia, poniewaŜ pierwsi 
otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być szczodrzy dla wszystkich, 
wiedząc, Ŝe równieŜ Bóg wielkodusznie udziela nam swojej dobroci. 

Miłosierni jak Ojciec jest zatem „mottem” Roku Świętego.  
W miłosierdziu mamy dowód tego, jak Bóg kocha. On daje wszystko  
z siebie samego, zawsze, za darmo i nie prosząc o nic w zamian. 
Przychodzi nam z pomocą, kiedy go wzywamy. Piękne jest, Ŝe 
codzienna modlitwa Kościoła zaczyna się od słów: «BoŜe, wejrzyj ku 
wspomoŜeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu» (por.  
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Ps 70[69],2). Pomoc, której wzywamy, jest juŜ pierwszym krokiem 
miłosierdzia BoŜego, uczynionym w naszą stronę. On przychodzi, aby 
wybawić nas od słabości, w których Ŝyjemy. Jego pomoc sprawia, Ŝe 
potrafimy dostrzec Jego obecność i odczuć Jego bliskość. Dzień za 
dniem, dotknięci przez Jego współczucie, moŜemy równieŜ i my być 
współczujący dla wszystkich. 

W tym Roku Świętym będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc 
na tych wszystkich, którzy Ŝyją na najbardziej beznadziejnych 
peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza  
w sposób dramatyczny. IleŜ sytuacji niepewności i cierpienia jest 
obecnych w dzisiejszym świecie! IleŜ ran na ciele wielu, którzy nie 
mają juŜ więcej głosu, poniewaŜ ich krzyk osłabł i zgasł z powodu 
obojętności bogatych narodów. W tym Jubileuszu Kościół zostanie 
jeszcze bardziej wezwany do leczenia tych ran, do opatrywania ich 
oliwą pocieszenia, do przewiązywania miłosierdziem oraz do leczenia 
ich solidarnością i naleŜną uwagą. Nie wpadajmy w obojętność, która 
upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha i nie pozwala 
odkryć nowości, w cynizm, który niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby 
dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych 
godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. 
Nasze ręce niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy 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 
hipokryzje i egoizm. 

Jest moim gorącym Ŝyczeniem, aby chrześcijanie przemyśleli 
podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem 
ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często 
uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a takŜe umoŜliwi nam coraz 
głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani 
dla BoŜego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te 
uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy Ŝyjemy jak Jego 
uczniowie, czy teŜ nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia 
względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich 
przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych 
nawiedzać, umarłych pogrzebać. I nie zapominamy o uczynkach 
miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, 
nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych 
pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić 
się za Ŝywych i umarłych. 
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Nie moŜemy uciec od słów Pana, gdyŜ to na ich podstawie 
będziemy osądzeni: czy daliśmy jeść temu, kto jest głodny, czy 
daliśmy pić temu, kto jest spragniony, czy przyjęliśmy przybysza  
i ubrali nagiego, czy mieliśmy czas, aby być z chorym i z więźniem 
(por. Mt 25,31-45). Podobnie równieŜ zostaniemy zapytani, czy 
pomogliśmy wyjść z wątpliwości, które sprawiają, Ŝe człowiek 
zaczyna się bać, i które stają się źródłem samotności; czy byliśmy 
zdolni do przezwycięŜenia ignorancji, w której Ŝyją miliony osób,  
a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyjść 
z biedy; czy byliśmy blisko tego, kto jest samotny i uciśniony; czy 
przebaczyliśmy temu, kto nas obraził i odrzuciliśmy kaŜdą formę 
urazów i nienawiści, które prowadzą do przemocy; czy byliśmy 
cierpliwi na wzór Boga, który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas;  
i wreszcie czy powierzaliśmy Panu na modlitwie naszych braci  
i siostry. W kaŜdym z tych „najmniejszych” jest obecny sam 
Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne jako umęczone, 
poranione, ubiczowane, niedoŜywione, w ucieczce..., abyśmy mogli je 
rozpoznać, dotknąć i pomóc z troską. Nie zapominajmy o słowach św. 
Jana od KrzyŜa: «Pod wieczór Ŝycia będą cię sądzić z miłości». 

W Ewangelii według św. Łukasza znajdujemy jeszcze inny, 
waŜny aspekt przeŜywania z wiarą Jubileuszu. Ewangelista 
opowiada, Ŝe Jezus w szabat powrócił do Nazaretu i, jak miał  
w zwyczaju, udał się do synagogi. Tam teŜ został poproszony  
o odczytanie fragmentu Pisma i o skomentowanie go. Wybrany 
fragment pochodził z Księgi proroka Izajasza, gdzie jest napisane: 
«Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by 
głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by 
zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać 
rok łaski Pańskiej» (Iz 61,1-2). „Rok łaski” – rok miłosierdzia: to 
właśnie jest nam ogłoszone przez Pana i tym pragniemy Ŝyć. Ten Rok 
Święty niesie ze sobą bogactwo misji Jezusa, które odbija się echem 
w słowach Proroka: zanieść słowo i gest pocieszenia biednym, ogłosić 
wolność tym, którzy są więźniami nowych form niewolnictwa 
nowoczesnego społeczeństwa, przywrócić godność tym, którzy zostali 
jej pozbawieni. Przepowiadanie Jezusa staje się na nowo widoczne  
w odpowiedziach wiary, które chrześcijanie powinni dawać przez 
osobiste świadectwo. Niech towarzyszą nam słowa Apostoła: «kto 
pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo» (Rz 12,8). 

Niech czas Wielkiego Postu w Roku Jubileuszowym zostanie 
przeŜyty jeszcze bardziej intensywnie, jako istotny moment  
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w celebrowaniu i doświadczaniu miłosierdzia Boga. IleŜ stron Pisma 
Świętego moŜna przemedytować podczas tych tygodni Wielkiego 
Postu, aby odkryć na nowo miłosierne oblicze Ojca! UŜywając słów 
proroka Micheasza moŜemy równieŜ i my powtórzyć: «KtóryŜ Bóg 
podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek 
reszcie dziedzictwa Twego? Nie Ŝywi On gniewu na zawsze, bo 
upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze 
nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze 
grzechy» (7,18-19). 

W tym czasie modlitwy, postu i uczynków miłości, strony Księgi 
proroka Izajasza będą mogły zostać przemedytowane w sposób 
jeszcze bardziej konkretny: «CzyŜ nie jest raczej ten post, który 
wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić 
wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb  
z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego 
ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje 
światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. 
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść 
będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy,  
a On [rzeknie]: „Oto jestem!” Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, 
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój 
chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe 
światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się 
południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na 
pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak Ŝe będziesz jak zroszony 
ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie» (58,6-11). 

Inicjatywa „24 godziny dla Pana”, którą będziemy przeŜywać  
w piątek oraz w sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu, powinna 
zostać rozpropagowana w diecezjach. Wiele osób powraca do 
Sakramentu Pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, którzy  
w podobnym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do Pana, 
aby Ŝyć chwilą intensywnej modlitwy oraz nadać sens własnemu 
Ŝyciu. Z przekonaniem na nowo kładziemy w centrum Sakrament 
Pojednania, poniewaŜ pozwala dotknąć nam wielkość miłosierdzia. 
Będzie to dla kaŜdego penitenta źródłem prawdziwego pokoju 
wewnętrznego. 

Nie zmęczy mnie nigdy powtarzanie, Ŝeby spowiednicy stali się 
prawdziwym znakiem miłosierdzia Ojca. Bycie spowiednikiem to nie 
improwizacja. Spowiednikami stajemy się przede wszystkim wtedy, 
gdy wpierw sami jako penitenci szukamy przebaczenia. Nigdy nie 
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zapominajmy, Ŝe być spowiednikiem znaczy mieć udział w samej 
misji Jezusa i być konkretnym znakiem ciągłości Boskiej miłości, 
która przebacza i zbawia. KaŜdy z nas otrzymał dar Ducha Świętego 
dla przebaczenia grzechów i za to jesteśmy odpowiedzialni. Nikt  
z nas nie jest panem sakramentu, ale wiernym sługą przebaczenia 
Boga. KaŜdy spowiednik powinien przyjmować wiernych jak ojciec  
z przypowieści o marnotrawnym synu: to ojciec, który wybiega na 
spotkanie syna, pomimo, Ŝe ten ostatni roztrwonił jego majątek. 
Spowiednicy są wezwani, aby objąć skruszonego syna, który wraca 
do domu i by wyrazić radość z tego, Ŝe się odnalazł. Niech nie zmęczy 
spowiedników równieŜ to, Ŝe będą musieli wyjść do drugiego syna, 
który pozostał na zewnątrz i jest niezdolny do radości, aby 
wytłumaczyć mu, Ŝe jego ostry osąd jest niesprawiedliwy i nie ma 
sensu w obliczu miłosierdzia Ojca, które nie zna granic. Niech nie 
zadają aroganckich pytań, lecz jak ojciec z przypowieści niech 
przerwą wywód przygotowany przez syna marnotrawnego, aŜeby 
potrafili uchwycić w sercu kaŜdego penitenta wezwanie do pomocy  
i prośbę o przebaczenie. Spowiednicy są wezwani do tego, aby byli 
zawsze i wszędzie, w kaŜdej sytuacji i pomimo wszystko, znakiem 
prymatu miłosierdzia. 

Podczas Wielkiego Postu w tym Roku Świętym zamierzam 
wysłać Misjonarzy Miłosierdzia. Będą znakiem matczynej troski 
Kościoła o Lud BoŜy, aby wszedł on w głębokości bogactwa tej 
tajemnicy tak fundamentalnej dla naszej wiary. Będą to kapłani, 
którym udzielę władzy przebaczenia grzechów zarezerwowanych dla 
Stolicy Apostolskiej, aby podkreślić wielkość ich posłania. Będą 
przede wszystkim Ŝywym znakiem tego, jak Ojciec przygarnia tych, 
którzy szukają jego przebaczenia. Będą Misjonarzami Miłosierdzia, 
poniewaŜ będą kształtować ze wszystkimi spotkanie pełne 
człowieczeństwa, źródło uwolnienia, bogate w odpowiedzialność za 
przezwycięŜenie trudności i podjęcie nowego Ŝycia otrzymanego  
w Chrzcie świętym. W ich misji pozwolą się oni poprowadzić słowom 
Apostoła: «Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim 
okazać swe miłosierdzie» (Rz 11,32). Wszyscy bowiem, nie wyłączając 
nikogo, wezwani są do przyjęcia tego apelu miłosierdzia. Niech 
misjonarze Ŝyją tym wezwaniem wiedząc, Ŝe mogą utkwić swój wzrok 
w Jezusie: «miłosiernym i wiernym arcykapłanie» (por. Hbr 2,17). 

Proszę współbraci Biskupów o zaproszenie i o przyjęcie tych 
misjonarzy, aby byli przede wszystkim przekonującymi 
kaznodziejami miłosierdzia. Niech zostaną zorganizowane  
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w diecezjach „misje ludowe”, tak aby misjonarze ci stali się 
zwiastunami radości i przebaczenia. Uprasza się ich, aby sprawowali 
Sakrament Pojednania dla ludu, by czas łaski ofiarowany w tym 
Roku Jubileuszowym pozwolił wielu synom, którzy są daleko, 
odnaleźć drogę do ojcowskiego domu. Niech Pasterze, przede 
wszystkim w tym intensywnym czasie Wielkiego Postu, z troską 
zachęcają wiernych do powrotu „do tronu łaski, abyśmy otrzymali 
miłosierdzie i znaleźli łaskę” (Hbr 4,16). 

Słowo przebaczenia niech dotrze do wszystkich, a wezwanie do 
doświadczenia miłosierdzia niech nie pozostawi nikogo obojętnym. 
Moje zaproszenie do nawrócenia kieruję z jeszcze większą 
intensywnością do tych osób, które znajdują się daleko od łaski Boga 
ze względu na sposób, w jaki Ŝyją. Myślę w sposób szczególny o tych 
męŜczyznach i kobietach, którzy naleŜą do grup przestępczych, 
jakiekolwiek by one były. Dla waszego dobra proszę was o zmianę 
Ŝycia. Proszę was w imię Syna BoŜego, który, chociaŜ walczył  
z grzechem, nigdy nie odrzucił grzesznika. Nie wpadajcie  
w straszliwą pułapkę myślenia, Ŝe Ŝycie zaleŜy od pieniędzy, i Ŝe 
wobec nich wszystko inne staje się pozbawione wartości i godności. 
To jest tylko iluzja. Nie zabierzemy pieniędzy z nami po śmierci. 
Pieniądze nie dają nam prawdziwej radości. Przemoc, uŜyta do 
zdobycia pieniędzy ociekających krwią, nie czyni człowieka ani 
mocnym, ani nieśmiertelnym. Dla wszystkich, wcześniej lub później, 
przyjdzie sąd BoŜy, od którego nikt nie będzie mógł uciec. 

To samo wezwanie niech dotrze do osób wspierających bądź 
współuczestniczących w korupcji. Ta zgniła rana społeczeństwa jest 
cięŜkim grzechem, który woła do nieba, poniewaŜ uderza w same 
podstawy Ŝycia osobistego i społecznego. Korupcja nie pozwala 
patrzeć w przyszłość z nadzieją, poniewaŜ w swojej bezwzględności  
i chciwości niszczy projekty słabych i miaŜdŜy najbiedniejszych. 
Korupcja to zło, które zakorzenia się w codziennych gestach po to, 
aby rozrosnąć się potem w publiczne skandale. Korupcja jest 
uporczywym trwaniem w grzechu, który chce zastąpić Boga iluzją 
pieniądza jako formy władzy. Jest to dzieło ciemności wspierane 
przez podejrzliwość i przez intrygi. Corruptio optimi pessima [gdy 
najlepsze się deprawuje, staje się najgorszym], mówił słusznie św. 
Grzegorz Wielki, aby wskazać, Ŝe nikt nie moŜe czuć się odpornym 
na tę pokusę. Aby odsunąć ją z Ŝycia osobistego i społecznego, 
konieczna jest rozwaga, czujność, lojalność, przejrzystość, połączone  
z odwagą ujawnienia. Jeśli nie walczy się otwarcie z korupcja, 
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wcześniej lub później staje się jej wspólnikiem i niszczy się własną 
egzystencję. 

To jest właśnie czas sposobny na zmianę Ŝycia! To jest czas, aby 
pozwolić dotknąć swe serce. W obliczu popełnionego zła, nawet  
w przypadku cięŜkich przestępstw, nadchodzi moment wysłuchania 
płaczu osób niewinnych, ograbionych z majątku, z godności, z uczuć, 
z samego Ŝycia. Pozostawanie na drodze zła jest tylko źródłem iluzji  
i smutku. Prawdziwe Ŝycie jest zgoła inne. Bóg nie męczy się, 
trzymając rękę wyciągniętą. On jest zawsze gotowy do wysłuchania  
i równieŜ ja jestem gotowy, tak jak i moi bracia Biskupi i Kapłani. 
Wystarczy tylko przyjąć zaproszenie do nawrócenia i poddać się 
sprawiedliwości, podczas gdy Kościół ofiaruje miłosierdzie. 

Nie będzie bezuŜyteczne w tym kontekście opisanie relacji 
pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem. Nie są to dwa aspekty 
sobie przeciwne, ale dwa wymiary tej samej rzeczywistości, która 
rozwija się stopniowo, aŜ do osiągnięcia swego szczytu w pełni 
miłości. Sprawiedliwość jest podstawową koncepcją dla 
społeczeństwa obywatelskiego, gdyŜ normalnie odnosi się do 
porządku prawnego, poprzez który stosuje się prawo. Przez 
sprawiedliwość rozumie się równieŜ to, Ŝe kaŜdemu naleŜy oddać to, 
co mu się naleŜy. Biblia wiele razy odnosi się do sprawiedliwości 
BoŜej i do Boga jako Sędziego. W rozumieniu biblijnym 
sprawiedliwość jest integralnym zachowywaniem Prawa i postawą 
kaŜdego dobrego Izraelity zgodną z przykazaniami danymi przez 
Boga. Ta wizja jednak doprowadziła, i to wiele razy, do legalizmu, 
zasłaniając pierwotny sens i zaciemniając głęboką wartość, jaką 
posiada sprawiedliwość. Aby przezwycięŜyć tę perspektywę 
legalistyczną naleŜałoby pamiętać, Ŝe w Piśmie Świętym 
sprawiedliwość jest faktycznie rozumiana jako pełne zaufania zdanie 
się na wolę Boga. 

Ze swej strony Jezus mówi częściej o waŜności wiary, niŜ  
o zachowaniu Prawa. W ten właśnie sposób powinniśmy rozumieć 
Jego słowa, kiedy, znajdując się przy stole z Mateuszem i innymi 
celnikami oraz grzesznikami, mówi do faryzeuszów, którzy toczyli  
z Nim spór: «Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej 
miłosierdzia niŜ ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, 
ale grzeszników» (Mt 9,13). W obliczu wizji sprawiedliwości, która 
jest niczym więcej, jak tylko zwykłym zachowywaniem Prawa, które 
dzieli osoby na sprawiedliwych i grzeszników, Jezus chce pokazać 
wielki dar miłosierdzia, które szuka grzeszników, aby zaoferować im 
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przebaczenie i zbawienie. Stąd teŜ staje się zrozumiałe, dlaczego  
z powodu tej swojej wizji uwalniającej i będącej źródłem odnowienia, 
Jezus został odrzucony przez faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Oni 
bowiem, aby być wiernymi Prawu, kładli cięŜary na ramiona ludzi, 
niwecząc równocześnie miłosierdzie Ojca. Wezwanie do 
zachowywania Prawa nie moŜe utrudnić zwrócenia uwagi na rzeczy 
niezbędne, które dotyczą godności osób. 

Wezwanie Jezusa odnosi się do tekstu proroka Ozeasza – 
«Miłości pragnę, nie krwawej ofiary» (6,6) – i jest bardzo znaczące  
w tym kontekście. Jezus potwierdza, Ŝe od tej pory regułą Ŝycia Jego 
uczniów będzie prymat miłosierdzia, jak o tym sam zaświadcza, 
dzieląc swój posiłek z grzesznikami. Miłosierdzie raz jeszcze jest 
objawione jako podstawowy wymiar misji Jezusa. Jest ono 
prawdziwym wyzwaniem wobec Jego rozmówców, którzy zatrzymują 
się tylko na aspekcie formalnym Prawa. Jezus natomiast wykracza 
poza Prawo; Jego dzielenie się z tymi, których Prawo uwaŜało za 
grzeszników, pozwala zrozumieć, dokąd dochodzi Jego miłosierdzie. 

RównieŜ Apostoł Paweł przebył podobną drogę. Zanim spotkał 
Chrystusa na drodze do Damaszku, jego Ŝycie było poświęcone  
w sposób całkowity osiągnięciu sprawiedliwości z Prawa (por.  
Flm 3, 6). Nawrócenie dokonane przez Chrystusa doprowadziło 
Pawła do wywrócenia jego wizji aŜ do takiego punktu, Ŝe w Liście do 
Galatów napisał: «my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by 
osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez 
wypełnianie Prawa za pomocą uczynków» (2,16). Jego zrozumienie 
sprawiedliwości zmieniło się radykalnie. Paweł kładzie teraz na 
pierwszym miejscu wiarę, a nie Prawo. To nie zachowywanie prawa 
zbawia, ale wiara w Jezusa Chrystusa, który wraz ze swoja Męką  
i Zmartwychwstaniem niesie zbawienie razem z miłosierdziem, które 
usprawiedliwia. Sprawiedliwość Boga staje się teraz uwolnieniem 
dla tych, którzy są uciśnieni przez niewolę grzechu i wszystkich jego 
konsekwencji. Sprawiedliwością BoŜą jest Jego przebaczenie (por.  
Ps 51[50],11-16). 

Miłosierdzie nie jest przeciwne sprawiedliwości, lecz wyraŜa 
zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, któremu to ofiaruje 
kolejną moŜliwość okazania Ŝalu, nawrócenia i uwierzenia. 
Doświadczenie proroka Ozeasza pomaga nam zrozumieć 
przekroczenie sprawiedliwości w kierunku miłosierdzia. Epoka,  
w której Ŝył ten prorok, jest jedną z bardziej dramatycznych  
w historii ludu wybranego. Królestwo jest bliskie zniszczenia; lud 
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jest niewierny przymierzu, oddalił się od Boga i stracił wiarę ojców. 
Według ludzkiej logiki słuszne jest, by Bóg myślał o odrzuceniu 
niewiernego ludu: nie zachował on zawartego przymierza, a zatem 
zasługuje na naleŜną karę, czyli na wygnanie. Potwierdzają to słowa 
proroka: «Powrócą do Egiptu i Aszszur będzie ich królem, bo się nie 
chcieli nawrócić» (Oz 11,5). A jednak po tej reakcji, która odwołuje 
się do sprawiedliwości, prorok zmienia radykalnie swój język  
i objawia prawdziwe oblicze Boga: «JakŜe cię mogę porzucić, 
Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? JakŜe cię mogę równać  
z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga 
i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień 
mego gniewu i Efraima juŜ więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem 
jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja – Święty, i nie 
przychodzę, Ŝeby zatracać» (Oz 11,8-9). Św. Augustyn, jak gdyby 
komentując słowa proroka, mówi: «Łatwiej jest Bogu powstrzymać 
gniew, aniŜeli miłosierdzie». Tak właśnie jest. Gniew Boga trwa tylko 
chwilę, podczas gdy Jego miłosierdzie trwa na wieki. 

Jeśli Bóg zatrzymałby się na sprawiedliwości, przestałby być 
Bogiem i stałby się jak wszyscy ludzie, którzy przywołują szacunek 
dla prawa. Sprawiedliwość sama z siebie nie wystarczy,  
a doświadczenie uczy, Ŝe odwoływanie się tylko do niej niesie ze sobą 
ryzyko jej zniszczenia. 

Z tego teŜ powodu Bóg przekracza sprawiedliwość miłosierdziem 
i przebaczeniem. To nie oznacza umniejszenia sprawiedliwości bądź 
uczynienia jej zbędną, wręcz przeciwnie. Ten, kto błądzi, będzie 
musiał ponieść karę. Tyle Ŝe to nie jest koniec, ale początek 
nawrócenia, poniewaŜ doświadcza się czułości przebaczenia. Bóg nie 
odrzuca sprawiedliwości. On ją włącza i przekracza w jeszcze 
większym wydarzeniu, w którym doświadcza się miłości, która jest 
fundamentem prawdziwej sprawiedliwości. Musimy poświęcić wiele 
uwagi temu, co pisze Paweł, aby nie wpaść w ten sam błąd, który 
Apostoł wypominał ówczesnym śydom: «Albowiem nie chcąc uznać, 
Ŝe usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się 
własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu 
pochodzącemu od Boga. A przecieŜ kresem Prawa jest Chrystus, dla 
usprawiedliwienia kaŜdego, kto wierzy» (Rz 10,3-4). Ta BoŜa 
sprawiedliwość jest miłosierdziem udzielonym wszystkim jako łaska 
na mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. KrzyŜ 
Chrystusa zatem jest sprawiedliwością Boga nad nami wszystkimi  
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i nad światem, poniewaŜ ofiaruje nam pewność miłości i nowego 
Ŝycia. 

Jubileusz niesie ze sobą równieŜ nawiązanie do odpustu.  
W Roku Świętym Miłosierdzia odpust zyskuje szczególne znaczenia. 
Przebaczenie Boga dla naszych grzechów nie zna granic. W śmierci  
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Bóg czyni widoczną swoją 
miłość, która prowadzi aŜ do zniszczenia grzechu ludzkiego. 
Pojednanie się z Bogiem staje się moŜliwe dzięki Misterium 
Paschalnemu oraz poprzez pośrednictwo Kościoła. Bóg jest zatem 
zawsze gotowy do przebaczenia i nie męczy się nigdy, ofiarując je  
w sposób zawsze nowy i nieoczekiwany. My wszyscy natomiast 
doświadczamy grzechu. Wiemy, Ŝe jesteśmy wezwani do doskonałości 
(por. Mt 5,48), lecz jednocześnie odczuwamy silny cięŜar grzechu. 
Podczas, gdy odczuwamy moc łaski, która nas przemienia, 
doświadczamy równieŜ siły grzechu, która ma na nas wpływ. 
Pomimo przebaczenia, w naszym Ŝyciu niesiemy sprzeczności, które 
są konsekwencją naszych grzechów. 

W Sakramencie Pojednania Bóg przebacza grzechy, które 
zostają naprawdę zgładzone, lecz jednak negatywny ślad, który 
grzechy zostawiły w naszym postępowaniu i w naszych myślach 
pozostaje. Miłosierdzie BoŜe jest jednakowoŜ silniejsze równieŜ niŜ 
ten ślad. Staje się ono odpustem Ojca, który poprzez Kościół – 
Oblubienicę Chrystusa – dosięga grzesznika, któremu udzielił juŜ 
przebaczenia i uwalnia go od kaŜdej pozostałości skutków grzechu, 
umoŜliwiając mu raczej działanie z miłością oraz wzrastanie  
w miłości, niŜ ponowny upadek w grzech. 

Kościół Ŝyje komunią Świętych. W Eucharystii komunia ta, 
która jest darem Boga, aktualizuje się jako jedność duchowa, która 
łączy nas wierzących ze Świętymi i Błogosławionymi, których liczba 
jest niepoliczona (por. Ap 7,4). Ich świętość przychodzi z pomocą 
naszej słabości i w ten sposób Matka-Kościół jest zdolna, wraz ze 
swoją modlitwą i ze swoim Ŝyciem, wyjść naprzeciw słabości jednych 
w świętości innych. śyć zatem odpustem Roku Świętego oznacza 
przybliŜać się  do miłosierdzia Ojca, mając pewność, Ŝe Jego 
przebaczenie rozciąga się na całe Ŝycie wierzącego człowieka. Odpust 
jest doświadczeniem świętości Kościoła, który ma udział we 
wszystkich dobrodziejstwach płynących z Odkupienia Chrystusa, aby 
przebaczenie rozciągnęło się aŜ do ostatecznych skutków, do których 
dociera miłość Boga. śyjmy intensywnie Jubileuszem, prosząc Ojca  
o przebaczenie grzechów i o udzielenie swojego miłosiernego odpustu. 
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Miłosierdzie posiada wartość, która przekracza granice Kościoła. 
Pozwala nam ono wejść w relacje z Judaizmem i z Islamem, które to 
religie uwaŜają miłosierdzie jako jeden z najistotniejszych atrybutów 
Boga. Izrael jako pierwszy otrzymał to objawienie, które trwa  
w historii jako początek niezmierzonego bogactwa, które ma do 
zaoferowania ludzkości. Jak to juŜ zauwaŜyliśmy, strony Starego 
Testamentu przesycone są miłosierdziem, poniewaŜ opowiadają 
dzieła, których Pan dokonał dla swojego ludu w najtrudniejszych 
momentach jego historii. Islam ze swej strony, pośród imion 
przypisanych Stworzycielowi, przywołuje szczególnie dwa słowa:  
Miłosierny i Litościwy. To wezwanie jest często na ustach wiernych 
muzułmanów, którzy czują bliskość i wsparcie miłosierdzia w ich 
codziennych słabościach. RównieŜ oni wierzą, Ŝe nikt nie moŜe 
ograniczyć miłosierdzia BoŜego, poniewaŜ jego bramy pozostają 
zawsze otwarte. 

Oby ten Rok Jubileuszowy, przeŜyty w miłosierdziu, umoŜliwił 
spotkanie z tymi religiami oraz z innymi szlachetnymi tradycjami 
religijnymi; niech sprawi, Ŝe staniemy się bardziej otwarci na dialog, 
aby poznać się lepiej i wzajemnie zrozumieć; niech wyeliminuje 
kaŜdą formę zamknięcia i pogardy, i niech odrzuci kaŜdy rodzaj 
przemocy i dyskryminacji. 

Myśl moja biegnie teraz do Matki Miłosierdzia. Słodycz Jej 
spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy 
wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga. Nikt tak jak Maryja 
nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. 
Wszystko w Jej Ŝyciu zostało ukształtowane przez obecność 
miłosierdzia, które stało się ciałem. Matka UkrzyŜowanego  
i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia BoŜego, 
poniewaŜ wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości. 

Wybrana na Matkę BoŜego Syna, Maryja była od zawsze 
przygotowana przez miłość Ojca na to, by stać się Arką Przymierza 
między Bogiem i ludźmi. Zachowała w swoim sercu BoŜe miłosierdzie 
w doskonałej syntonii ze swoim Synem Jezusem. Jej pieśń 
pochwalna, odśpiewana na progu domu św. ElŜbiety, została 
zadedykowana miłosierdziu, które się rozciąga «z pokolenia na 
pokolenie» (Łk 1,50). RównieŜ i my zostaliśmy ujęci w tych 
proroczych słowach Dziewicy Maryi. Niech to będzie dla nas 
pocieszeniem i wsparciem, podczas gdy przekraczać będziemy Drzwi 
Święte, aby doświadczyć owoców miłosierdzia BoŜego. 
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Pod krzyŜem Maryja wraz z Janem, uczniem miłości, stała się 
świadkiem słów przebaczenia, które wyszły z ust Jezusa. NajwyŜszy 
akt przebaczenia dla tego, kto Go ukrzyŜował, ukazuje nam jak 
daleko moŜe sięgać BoŜe miłosierdzie. Maryja potwierdza, Ŝe 
miłosierdzie Syna BoŜego nie zna granic i dociera do wszystkich, nie 
wykluczając nikogo. Zwracamy się do Niej słowami staroŜytnej,  
a zarazem zawsze nowej modlitwy, zaczynającej się od słów Salve 
Regina [Witaj, Królowo] prosząc, aby nigdy nie przestała zwracać ku 
nam swoich miłosiernych oczu i uczyniła nas godnymi kontemplacji 
oblicza miłosierdzia swojego Syna Jezusa. 

Nasza modlitwa rozciąga się równieŜ na wielu Świętych  
i Błogosławionych, którzy uczynili z miłosierdzia swoją misję Ŝycia. 

W sposób szczególny myśl kieruje się ku wielkiej apostołce 
miłosierdzia, świętej Faustynie Kowalskiej. Ta, która została 
wezwana do wejścia w głębokości BoŜego miłosierdzia, niech wstawia 
się za nami i uzyska dla nas łaskę Ŝycia i chodzenia zawsze w świetle 
BoŜego przebaczenia oraz w niezachwianej ufności w Jego miłość. 

Rok Święty Nadzwyczajny jest zatem po to, aby w codzienności 
Ŝyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami. W tym 
Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje 
otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, Ŝe nas kocha i Ŝe chce 
dzielić z nami swoje Ŝycie. Kościół bardzo silnie odczuwa pilną 
potrzebę głoszenia miłosierdzia Boga. śycie Kościoła jest autentyczne 
i wiarygodne, gdy czyni z miłosierdzia swoje pełne przekonania 
przesłanie. Kościół wie, Ŝe jego pierwszym zadaniem, przede 
wszystkim w takim momencie, jak obecnie, pełnym wielkich nadziei  
i silnych przeciwieństw, jest wprowadzenie wszystkich w wielką 
tajemnicę miłosierdzia Boga, kontemplując oblicze Chrystusa. 
Kościół jako pierwszy jest wezwany do tego, aby stał się wiernym 
świadkiem miłosierdzia, wyznając je i Ŝyjąc nim jako centrum 
objawienia Jezusa Chrystusa. Z serca Przenajświętszej Trójcy,  
z nieprzeniknionych głębokości tajemnicy Boga, wytryska  
i nieprzerwanie płynie wielka rzeka miłosierdzia. To źródło nigdy się 
nie moŜe wyczerpać, bez względu na to, jak wielu do niego przyjdzie. 
Za kaŜdym razem, gdy ktoś będzie go potrzebował, będzie mógł do 
niego przystąpić, poniewaŜ miłosierdzie Boga nie ma końca. Jak są 
nieprzeniknione głębokości tajemnicy, którą w sobie zawiera, tak teŜ 
jest niewyczerpane bogactwo, które od niej pochodzi. 

W tym Roku Jubileuszowym niech Kościół stanie się echem 
Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest 
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przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy 
ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy  
w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem 
kaŜdego męŜczyzny i kaŜdej kobiety, niech powtarza z ufnością i bez 
ustanku: «Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje,  
co trwają od wieków» (Ps 25[24],6). 

  
W Rzymie, u Świętego Piotra, 
dnia 11 kwietnia, w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, 
Święta BoŜego Miłosierdzia Roku Pańskiego 2015, 
w trzecim roku mego Pontyfikatu. 
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  

NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 2016 
1 STYCZNIA 2016 R. 

  
 

„PrzezwycięŜ obojętność i zyskaj pokój” 
  
1. Bóg nie jest obojętny! Dla Boga ludzkość jest waŜna, Bóg jej 

nie opuszcza! Na początku nowego roku chciałbym, aby to moje głę-
bokie przekonanie towarzyszyło Ŝyczeniom obfitego błogosławień-
stwa i pokoju, pełnym nadziei na przyszłość kaŜdego męŜczyzny  
i kobiety, kaŜdej rodziny, ludu i narodu świata, a takŜe szefów pań-
stw i rządów oraz zwierzchników religijnych. Nie tracimy bowiem 
nadziei, Ŝe w roku 2016 wszyscy będziemy, na róŜnych poziomach, 
mocno i ufnie zaangaŜowani w realizowanie sprawiedliwości i w dzia-
łania na rzecz pokoju. Tak, pokój jest darem Boga i dziełem ludzi. 
Pokój jest darem Boga, ale powierzonym wszystkim męŜczyznom  
i kobietom, którzy są powołani do jego realizacji. 

 
Strzec motywów nadziei 
2. Wojny i działania terrorystyczne z ich tragicznymi konse-

kwencjami, uprowadzenia osób, prześladowania na tle etnicznym czy 
religijnym, sprzeniewierzanie się zasadom moralnym naznaczyły od 
początku do końca ubiegły rok, boleśnie pojawiając się coraz częściej 
w wielu regionach świata, do tego stopnia, by przybrać cechy tego, co 
moŜna określić „trzecią wojną światową w kawałkach”. Niektóre 
jednak wydarzenia minionych lat i dopiero co zakończonego roku 
zachęcają mnie do ponowienia w perspektywie nowego roku zachęty, 
by nie tracić nadziei, Ŝe człowiek, z pomocą BoŜej łaski, jest zdolny do 
pokonania zła, i by nie poddawać się rezygnacji i obojętności. Wyda-
rzenia, o których mówię, ukazują zdolność człowieka do działania  
w duchu solidarności, przekraczając interesy indywidualne, apatię  
i obojętność wobec sytuacji krytycznych. 

Chciałbym wśród nich przypomnieć wysiłek na rzecz umoŜliwie-
nia spotkania światowych przywódców w ramach COP 21, aby po-
szukiwać nowych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycz-
nym i ocalenia stabilności Ziemi, naszego wspólnego domu. A to od-
syła nas do dwóch poprzednich wydarzeń na poziomie globalnym: 
szczytu w Addis Abebie w celu pozyskania funduszy na rzecz zrów-
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nowaŜonego rozwoju na świecie; oraz przyjęcia przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych Agendy na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju 
2030, mającej na celu zapewnienie do tego roku bardziej godnego 
Ŝycia wszystkim, a zwłaszcza najuboŜszym mieszkańcom planety.  

2015 był rokiem szczególnym dla Kościoła, poniewaŜ związany 
był z 50. rocznicą publikacji dwóch dokumentów Soboru Watykań-
skiego II, które wyraŜają w bardzo wymowny sposób solidarność Ko-
ścioła ze światem. PapieŜ Jan XXIII na początku Soboru chciał otwo-
rzyć na ościeŜ okna Kościoła, aby komunikacja między nim a świa-
tem była bardziej oŜywiona. Dwa dokumenty, Nostra aetate oraz 
Gaudium et spes, wyraziście symbolizują nową relację dialogu, soli-
darności i towarzyszenia, jaką Kościół pragnął wprowadzić w obrębie 
ludzkości. W deklaracji Nostra aetate Kościół został wezwany do 
otwarcia się na dialog z religiami niechrześcijańskimi. W Konstytucji 
duszpasterskiej Gaudium et spes – poniewaŜ: „radość i nadzieja, 
smutek i lęk ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszyst-
kich uciśnionych, są równieŜ radością i nadzieją, smutkiem i lękiem 
uczniów Chrystusa”1 – Kościół chciał nawiązać dialog z rodziną ludz-
ką odnośnie do problemów świata, jako znak solidarności i miłości 
naznaczonej szacunkiem2. 

W tej samej perspektywie, poprzez Jubileusz Miłosierdzia pra-
gnę zachęcić Kościół do modlitwy i działania, aby kaŜdy chrześcijanin 
mógł wypracować serce pokorne i współczujące, zdolne do głoszenia  
i świadczenia miłosierdzia, do „przebaczania i do dawania” [...],  
do otwarcia się „na tych wszystkich, którzy Ŝyją na najróŜniejszych 
peryferiach egzystencjalnych, które często dzisiejszy świat stwarza  
w sposób dramatyczny”, nie popadając „w obojętność, która upoka-
rza, w przyzwyczajenie, które znieczula ducha i nie pozwala odkryć 
nowości, w cynizm, który niszczy”3.  

Istnieje wiele powodów, aby wierzyć w zdolność ludzkości do 
wspólnego działania w solidarności, w uznaniu swego wzajemnego 
powiązania i współzaleŜności, mając na uwadze członków najsłab-
szych oraz ochronę dobra wspólnego. Ta postawa solidarnej współod-
powiedzialności jest podstawą powołania do braterstwa i do wspólne-
go Ŝycia. Godność i relacje międzyosobowe konstytuują nas jako isto-
ty ludzkie, które Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. Jako 

                                                      
1 SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. Gaudium et spes, 1. 
2 Por. tamŜe, 3. 
3 Bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Misericordiae vul-

tus, 14-15. 
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stworzenia obdarzone niezbywalną godnością Ŝyjemy w relacji z na-
szymi braćmi i siostrami, wobec których mamy odpowiedzialność  
i z którymi działamy solidarnie. Bez tej relacji bylibyśmy zuboŜeni  
w człowieczeństwie. Właśnie w ten sposób obojętność stanowi zagro-
Ŝenie dla rodziny ludzkiej. Gdy podąŜamy ku nowemu rokowi chciał-
bym zachęcić wszystkich do uznania tego faktu, aby przezwycięŜyć 
obojętność i zyskać pokój. 

 
Niektóre formy obojętności 
3. Oczywiście postawa obojętności ludzi zamykających serce, by 

nie myśleć o innych, zamykających oczy, Ŝeby nie widzieć tego, co ich 
otacza, czy stosujących uniki, Ŝeby nie być dotkniętymi problemami 
innych osób, jest cechą ludzkiej typologii dość rozpowszechnioną  
i obecną w kaŜdej epoce dziejów. Jednak w dzisiejszych czasach 
przekroczyła ona zdecydowanie wymiar indywidualny, by nabrać 
wymiaru globalnego i wytworzyć zjawisko „globalizacji obojętności”. 

Pierwszą formą obojętności w ludzkim społeczeństwie jest obo-
jętność wobec Boga, z której wypływa takŜe obojętność wobec bliź-
nich i wobec stworzenia. Jest to jeden z powaŜnych skutków fałszy-
wego humanizmu i praktycznego materializmu, połączonych z myślą 
relatywistyczną i nihilistyczną. Człowiek myśli, Ŝe jest twórcą same-
go siebie, swojego Ŝycia i społeczeństwa, czuje się samowystarczalny  
i dąŜy nie tylko do zastąpienia Boga, ale obycia się całkowicie bez 
Niego. W rezultacie myśli, Ŝe nic nikomu poza sobą samym nie jest 
winien i Ŝąda jedynie posiadania praw4. W obliczu tego błędnego 
samorozumienia osoby Benedykt XVI przypomniał, Ŝe ani człowiek, 
ani jego rozwój nie są w stanie nadać sobie samym swego ostateczne-
go sensu5. A wcześniej Paweł VI stwierdził, Ŝe „prawdziwy huma-
nizm to tylko ten, który zwraca się w kierunku Absolutu, uznając 
powołanie dające prawdziwą ideę Ŝycia ludzkiego”6. 

Obojętność wobec bliźniego przyjmuje róŜne oblicza. Są ludzie 
dobrze poinformowani, słuchający radia, czytający gazety czy ogląda-
jący programy telewizyjne, którzy czynią to w sposób chłodny, niemal 
z przyzwyczajania: ludzie tacy mgliście znają dramaty trapiące ludz-
kość, ale nie czują się zaangaŜowani, nie przeŜywają współczucia. 
Jest to postawa tych, którzy wiedzą, ale kierują spojrzenie, myśl  
i działanie na samych siebie. Niestety, musimy stwierdzić, Ŝe cha-

                                                      
4 Por. BENEDYKT XVI, Enc. Caritats in veritate, 43. 
5 Por. tamŜe, 16. 
6 Enc. Populorum progressio, 42. 
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rakterystyczny dla naszych czasów wzrost informacji sam przez się 
nie oznacza zwiększenia uwagi na problemy, jeśli nie towarzyszy mu 
otwarcie sumienia w poczuciu solidarności7. MoŜe on wręcz pociągać 
za sobą pewne nasycenie, które znieczula i w jakimś stopniu relaty-
wizuje powagę problemów. „Niektórzy zwyczajnie się cieszą, obarcza-
jąc winą ubogich i kraje biedne za swoje własne trudne problemy, 
stosując niesprawiedliwe uogólnienia, chcąc znaleźć rozwiązanie  
w «edukacji», która by ich uspokoiła i zamieniła w oswojone i nie-
groźne istoty. Staje się to jeszcze bardziej draŜliwe, jeśli wykluczeni 
widzą, jak rozrasta się ów rak społeczny, jakim jest korupcja głęboko 
zakorzeniona w wielu krajach – w sferach rządowych, pośród przed-
siębiorców oraz w instytucjach, niezaleŜnie od politycznej ideologii 
rządzących”8. 

W innych przypadkach, obojętność przejawia się jako brak wraŜ-
liwości na otaczającą rzeczywistość, szczególnie bardziej odległą. 
Niektórzy ludzie wolą nie szukać, nie być poinformowanymi i Ŝyją 
swoim dobrobytem i wygodą, głusi na krzyk bólu cierpiącej ludzkości. 
Niemal nie zdając sobie z tego sprawy staliśmy się niezdolni do od-
czuwania współczucia dla innych, dla ich dramatów, nie obchodzi nas 
troska o nich, jakby odpowiedzialność za to, co im się przytrafia nas 
nie dotyczyła, nie naleŜała do naszych kompetencji9. „Kiedy my ma-
my się dobrze i Ŝyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy  
o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich proble-
my, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce 
popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i Ŝyję wy-
godnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze10”. 

śyjąc we wspólnym domu, nie moŜemy nie stawiać sobie pytania 
o jego stan, jak to starałem się uczynić w encyklice Laudato si’. Za-
nieczyszczenie wody i powietrza, masowa eksploatacja lasów, znisz-
czenie środowiska, są często wynikiem obojętności człowieka wobec 
innych, bo wszystko jest ze sobą powiązane. Podobnie takŜe zacho-
wanie człowieka wobec zwierząt ma wpływ na jego relacje z innymi11, 

                                                      
7 „Społeczeństwo coraz bardziej zglobalizowane zbliŜa nas, ale nie czyni nas 

braćmi. Rozum sam potrafi pojąć, Ŝe ludzie są równi i dać podstawę ich 
obywatelskiemu współŜyciu, ale nie potrafi zaprowadzić braterstwa” (BENEDYKT 
XVI, Enc. Caritas in veritate, 19). 

8 Adhort. apost. Evangelii gaudium, 60. 
9 Por. tamŜe, 54. 
10 Orędzie na Wielki Post 2015 r. 
11 Por. Enc. Laudato si’, 92. 
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nie mówiąc juŜ o tych, którzy pozwalają sobie czynić gdzie indziej to, 
na co nie ośmielają się we własnym domu12. 

W tych i w innych przypadkach, obojętność powoduje zamknię-
cie i unikanie obowiązków, przyczyniając się w ostateczności do bra-
ku pokoju z Bogiem, z innymi i ze stworzeniem. 

 
Pokój zagroŜony zglobalizowaną obojętnością  
4. Obojętność wobec Boga wykracza poza sferę wewnętrzną i du-

chową poszczególnej osoby, aktywnie wpływając na sferę publiczną  
i społeczną. Jak powiedział Benedykt XVI: „istnieje ścisły związek 
między wielbieniem Boga a pokojem między ludźmi na ziemi”13.  
Bowiem, „bez otwarcia na transcendencję człowiek łatwo pada łupem 
relatywizmu, a później trudno mu działać w zgodzie ze sprawiedliwo-
ścią i angaŜować się na rzecz pokoju14”. Zapomnienie i zanegowanie 
Boga, pobudzające człowieka, by nie uznawać Ŝadnej normy ponad 
sobą i do obrania jako normy jedynie samego siebie, spowodowały 
okrucieństwo i przemoc bez miary15. 

Na poziomie indywidualnym i wspólnotowym obojętność wobec 
bliźniego, zrodzona z obojętności wobec Boga, przybiera postać bier-
ności i braku zaangaŜowania, będących poŜywką dla utrzymywania 
sytuacji niesprawiedliwości i powaŜnej nierównowagi społecznej, 
które mogą z kolei prowadzić do konfliktów lub w kaŜdym razie zro-
dzić atmosferę niezadowolenia, która grozi doprowadzeniem, wcze-
śniej czy później, do przemocy i braku bezpieczeństwa. 

W tym sensie obojętność i wynikający z niej brak zaangaŜowania 
stanowią powaŜne zaniedbywanie obowiązku, jaki posiada kaŜda 
osoba, by przyczyniać się na miarę swoich moŜliwości i roli odgrywa-
nej w społeczeństwie, do dobra wspólnego, szczególnie do pokoju, 
który jest jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości16. 

Ponadto, jeśli obojętność wobec drugiego wkracza na poziom in-
stytucjonalny, jest wymierzona w jego godność, prawa podstawowe  
i jego wolność w połączeniu z kulturą zysku i hedonizmu, to sprzyja 
ona, a czasami usprawiedliwia działania i politykę, które w ostatecz-
ności stanowią zagroŜenie dla pokoju. Taka postawa obojętności mo-

                                                      
12 Por. tamŜe, 51. 
13 Przemówienie podczas noworocznej audiencji dla członków korpusu dyploma-

tycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 7 stycznia 2013. 
14 TamŜe. 
15 Por. BENEDYKT XVI, Przemówienie podczas Dnia refleksji, dialogu i modli-

twy o pokój i sprawiedliwość w świecie. AsyŜ, 27 października 2011. 
16 Por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 217-237. 
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Ŝe nawet doprowadzić do uzasadnienia niektórych godnych poŜało-
wania polityk gospodarczych, zapowiadających niesprawiedliwości, 
podziały i przemoc, mających na celu osiągnięcie własnego dobrobytu 
czy teŜ dobrobytu narodu. Nierzadko bowiem ludzkie plany politycz-
ne i gospodarcze mają za cel podbój lub utrzymanie władzy i bogac-
twa, nawet za cenę pogwałcenia podstawowych praw i potrzeb in-
nych. Kiedy ludom odmawia się ich praw podstawowych, takich jak 
Ŝywność, woda, opieka zdrowotna lub praca, są one kuszone, by za-
pewnić je sobie z uŜyciem siły17. 

Co więcej, obojętność wobec środowiska naturalnego, powodując 
wylesienie, zanieczyszczenie środowiska i katastrofy naturalne wy-
korzeniające całe społeczności z ich środowiska Ŝycia, prowadząc je 
do niepewności i braku bezpieczeństwa, tworzy nowe ubóstwo, nowe 
sytuacje niesprawiedliwości przez często fatalne skutki w zakresie 
bezpieczeństwa i pokoju społecznego. Jak wiele wojen prowadzono  
i jak wiele jeszcze będzie prowadzonych z powodu braku środków lub 
niezaspokojonego popytu na zasoby naturalne?18  

 
Od obojętności do miłosierdzia: nawrócenie serca 
5. Kiedy przed rokiem w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju za-

tytułowanym „JuŜ nie niewolnicy, lecz bracia” przypominałem pierw-
szy biblijny obraz ludzkiego braterstwa, obraz Kaina i Abla (por.  
Rdz 4,1-16), chodziło mi o zwrócenie uwagi na to, jak zostało to 
pierwsze braterstwo zdradzone. Kain i Abel byli braćmi. Obaj pocho-
dzili z tego samego łona, byli równi w godności i stworzeni na obraz  
i podobieństwo Boga; ale ich braterstwo zawarte w akcie stworzenia 
ulega zniszczeniu. „Kain nie tylko nie moŜe znieść swego brata Abla, 

                                                      
17 „Dopóki nie wyeliminuje się wykluczenia i nierówności w społeczeństwie  

i między róŜnymi narodami, niemoŜliwe będzie wykorzenienie przemocy. OskarŜa się  
o przemoc ubogich i ludy najbiedniejsze, ale bez równych szans róŜne formy agresji  
i wojny znajdą Ŝyzną glebę, co wcześniej czy później doprowadzi do wybuchu. Gdy 
społeczność – lokalna, krajowa czy światowa – pozostawia na peryferiach część siebie, 
nie ma programów politycznych ani sił porządkowych czy bezpieczeństwa, które mo-
głyby zapewnić spokój bez końca. Dzieje się tak nie tylko dlatego, Ŝe nierówność spo-
łeczna prowokuje do gwałtownej reakcji wykluczonych przez system, ale poniewaŜ 
system społeczny i ekonomiczny jest niesprawiedliwy u samych swych korzeni. Podob-
nie jak dobro dąŜy do udzielania się, tak teŜ i zło, na które wyraŜamy zgodę, czyli 
niesprawiedliwość, ma skłonność do poszerzania swej niszczącej siły i milczącego 
podwaŜania podstaw kaŜdego systemu politycznego i społecznego, niezaleŜnie od tego 
jak bardzo wydaje się trwały” (Adhort. ap. Evangelii gaudium, 59). 

18 Por. Enc. Laudato si’, 31; 48. 
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ale zabija go z zazdrości”19. Zatem bratobójstwo staje się formą zdra-
dy i odrzucenia przez Kaina braterstwa Abla i pierwszym odrzuce-
niem w rodzinnych relacjach braterstwa, solidarności i wzajemnego 
szacunku. 

Wówczas interweniuje Bóg, by wezwać człowieka do odpowie-
dzialności wobec istoty do niego podobnej, dokładnie tak samo, jak to 
uczynił, gdy Adam i Ewa, pierwsi rodzice, zerwali komunię ze Stwór-
cą. „Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On od-
powiedział: «Nie wiem. CzyŜ jestem stróŜem brata mego?» Rzekł Bóg: 
«CóŜeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!»” 
(Rdz 4,9-10). 

Kain powiada, Ŝe nie wie, co stało się z jego bratem, mówi, Ŝe nie 
jest jego stróŜem. Nie czuje się odpowiedzialny za jego Ŝycie, za jego 
los. Nie czuje się zaangaŜowany. Jest obojętny wobec swego brata, 
pomimo Ŝe byli związani wspólnym pochodzeniem. Jakie to smutne! 
JakiŜ to dramat braterski, rodzinny, ludzki! Jest to pierwszy przejaw 
obojętności między braćmi. Bóg jednak nie jest obojętny: krew Abla 
ma wielką wartość w Jego oczach i Ŝąda od Kaina zdania sprawy. 
Bóg zatem od początku ludzkości objawia się jako Ten, który jest 
zainteresowany losem człowieka. Gdy później synowie Izraela byli  
w niewoli egipskiej, Bóg ponownie interweniuje. Mówi do MojŜesza: 
„Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłucha-
łem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemięŜenie. 
Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do 
ziemi Ŝyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód” 
(Wj 3,7-8). WaŜne jest zwrócenie uwagi na czasowniki opisujące in-
terwencję Boga: On zauwaŜa, słyszy, zstępuje, wyzwala. Bóg nie jest 
obojętny. Jest czujny i działa. 

Podobnie w swoim Synu Jezusie, Bóg zstąpił między ludzi, przy-
jął ludzkie ciało i okazał się solidarny z ludzkością we wszystkim,  
za wyjątkiem grzechu. Jezus utoŜsamiał się z ludzkością, był „pier-
worodnym między wielu braćmi” (Rz 8,29). Nie tylko nauczał rzesze, 
ale troszczył się o nie, zwłaszcza gdy widział, Ŝe były głodne (por.  
Mk 6,34-44) lub bezrobotne (por. Mt 20,3). Jego spojrzenie było skie-
rowane nie tylko na ludzi, ale takŜe na ryby morskie, na ptaki nie-
bieskie, rośliny i drzewa, małe i duŜe; obejmowało całe stworzenie.  
Z pewnością widział On, ale do tego się nie ograniczał, poniewaŜ do-
tykał ludzi, rozmawiał z nimi, działał na ich rzecz i czynił dobro po-

                                                      
19 Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2015, 2. 
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trzebującym. Nie tylko to, ale wzruszał się i płakał (por. J 11,33-44). 
I działał, aby połoŜyć kres cierpieniu, smutkowi, nędzy i śmierci. 

Jezus uczy nas, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec (por. Łk 6,36). 
W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (por. Łk 10,29-37) 
piętnuje nieudzielenie pomocy w obliczu pilnej potrzeby bliźnich: 
„zobaczył go i minął” (por. Łk 10,31.32). Równocześnie, posługując się 
tym przykładem, zachęca swoich słuchaczy, a zwłaszcza swoich 
uczniów, aby się nauczyli zatrzymywać w obliczu cierpień tego świa-
ta, aby im ulŜyć, aby opatrywać rany innych, takimi środkami, jakie 
mamy do dyspozycji, począwszy od własnego czasu, pomimo wielu 
zajęć. Obojętność bowiem często poszukuje pretekstów: w przestrze-
ganiu nakazów rytualnych, w ilości rzeczy, które mamy do zrobienia, 
w antagonizmach, które trzymają nas z daleka od siebie, w róŜnego 
rodzaju uprzedzeniach, które uniemoŜliwiają nam, byśmy stali się 
dla siebie bliźnimi. 

Miłosierdzie jest sercem Boga. Dlatego powinno być sercem tych 
wszystkich, którzy uznają siebie za członków jednej wielkiej rodziny 
Jego dzieci; sercem, które mocno bije wszędzie tam, gdzie ludzka 
godność – odzwierciedlenie oblicza Boga w Jego stworzeniach – jest 
zagroŜona. Jezus nas przestrzega: miłość wobec innych – cudzoziem-
ców, chorych, więźniów, bezdomnych, a nawet wrogów – to jednostka 
miary Boga osądzającego nasze działania. Od tego zaleŜy nasze 
wieczne przeznaczenie. Nic dziwnego, Ŝe apostoł Paweł wzywa chrze-
ścijan Rzymu, by radowali się z tymi, którzy się weselą i płakali  
z tymi, którzy płaczą (por. Rz 12,15) lub poleca chrześcijanom Koryn-
tu, by zorganizowali zbiórkę na znak solidarności z cierpiącymi 
członkami Kościoła (1 Kor 16,2-3). A święty Jan pisze: „Jeśliby ktoś 
posiadał majętność tego świata i widział, Ŝe brat jego cierpi niedosta-
tek, a zamknął przed nim swe serce, jak moŜe trwać w nim miłość 
Boga?” (1 J 3,17; por. Jk 2,15-16). 

Dlatego „ma to kluczowe znaczenie dla Kościoła oraz dla wiary-
godności jego przesłania, aby on sam Ŝył i świadczył o nim miłosier-
dziem. Język Kościoła i jego gesty muszą przekazywać miłosierdzie, 
aby przeniknąć do serca ludzi i natchnąć ich do odnalezienia drogi 
powrotu do Ojca. Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. 
TejŜe miłości, która posuwa się do przebaczenia i do daru z siebie, 
Kościół jest sługą i pośrednikiem wobec ludzi. Stąd teŜ tam, gdzie 
Kościół jest obecny, musi być teŜ widoczne miłosierdzie Ojca.  
W naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, 
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w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, kaŜdy powinien odnaleźć 
oazę miłosierdzia”20. 

Zatem my równieŜ jesteśmy powołani do uczynienia z miłości, ze 
współczucia, z miłosierdzia i solidarności prawdziwego programu 
Ŝycia, stylu zachowania w naszych wzajemnych relacjach21. Wymaga 
to nawrócenia serca: to znaczy, aby łaska BoŜa przemieniła nasze 
serca z kamienia w serca z ciała (por. Ez 36,26), zdolne do otwarcia 
się na innych z autentyczną solidarnością. Jest ona w istocie czymś 
więcej niŜ „tylko nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym 
rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, bliskich czy da-
lekich”22. Solidarność jest „mocną i trwałą wolą angaŜowania się na 
rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i kaŜdego, wszyscy 
bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich”23, ponie-
waŜ współczucie wypływa z braterstwa. 

Tak rozumiana solidarność stanowi postawę moralną i społecz-
ną, która lepiej odpowiada uświadomieniu sobie plag naszych czasów 
i niezaprzeczalnej, zawsze istniejącej współzaleŜności, zwłaszcza  
w zglobalizowanym świecie, między Ŝyciem jednostki i jej wspólnoty 
w określonym miejscu, a Ŝyciem innych męŜczyzn i kobiet w pozosta-
łym świecie24. 

 
Pielęgnować kulturę solidarności i miłosierdzia, by przezwycię-

Ŝyć obojętność 
6. Solidarność jako cnota moralna jest postawą społeczną będącą 

owocem osobistego nawrócenia. Wymaga zaangaŜowania ze strony 
wielu podmiotów, które mają odpowiedzialność o charakterze eduka-
cyjnym i formacyjnym. 

Moja pierwsza myśli biegnie ku rodzinom powołanym do pod-
stawowej i niezbywalnej misji edukacyjnej. Stanowią one pierwsze 
miejsce, w którym przeŜywa się i przekazuje wartości miłości i bra-
terstwa, współistnienia i dzielenia się nawzajem, troski i opieki nad 
innymi. Są one równieŜ uprzywilejowanym środowiskiem przekazy-
wania wiary, począwszy od tych pierwszych prostych gestów poboŜ-
ności, jakich matki uczą swoje dzieci25. 

                                                      
20 Bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Misericordiae 

vultus, 12. 
21 Por. tamŜe, 13. 
22 JAN PAWEŁ II, Enc. Sollecitudo rei socialis, 38. 
23 TamŜe. 
24 Por. tamŜe. 
25 Por. Katecheza podczas audiencji ogólnej, 7 stycznia 2015. 
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Jeśli chodzi o wychowawców i formatorów, którzy w szkole lub  
w róŜnych ośrodkach kultury dla dzieci i młodzieŜy mają trudne za-
danie ich wychowywania, to są oni wezwani, by mieli świadomość, Ŝe 
ich odpowiedzialność dotyczy wymiaru moralnego, duchowego i spo-
łecznego osoby. Wartości takie jak: wolność, wzajemny szacunek  
i solidarność mogą być przekazywane począwszy od najmłodszych 
lat. Zwracając się do odpowiedzialnych za instytucje wychowawcze, 
Benedykt XVI powiedział: „Oby kaŜde środowisko wychowawcze było 
miejscem otwierającym na transcendencję i na ludzi; miejscem dialo-
gu, integracji, słuchania drugiego, w którym młody człowiek poczuje, 
Ŝe jego moŜliwości i wewnętrzne bogactwo są dowartościowane,  
a takŜe nauczy się doceniać braci. Oby uczyły one kosztowania rado-
ści, która płynie z codziennego Ŝycia miłością i współczuciem wobec 
bliźniego oraz uczestniczenia w budowie bardziej humanitarnego  
i braterskiego społeczeństwa”26. 

TakŜe promotorzy kultury i twórcy środków społecznego przeka-
zu ponoszą odpowiedzialność w zakresie wychowania i formacji, 
zwłaszcza we współczesnym społeczeństwie, w którym dostęp do 
narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych jest coraz bardziej po-
wszechny. Ich pierwszym zadaniem jest słuŜba prawdzie, a nie inte-
resom partykularnym. Bowiem media „nie tylko informują, ale teŜ 
formują ducha swoich odbiorców, mogą zatem mieć znaczny udział  
w wychowaniu młodzieŜy. WaŜne jest, by pamiętać, Ŝe związek mię-
dzy wychowaniem i przekazem jest bardzo ścisły: proces wychowania 
umoŜliwia bowiem właśnie przekaz, który pozytywnie bądź nega-
tywnie wpływa na formację osoby”27. Instytucje kultury i media po-
winny równieŜ czuwać, aby sposób, w jaki pozyskuje się i rozpo-
wszechniania informacje był zawsze prawnie i moralnie godziwy. 

 
Pokój: owoc kultury solidarności, miłosierdzia i współczucia 
7. Świadomi niebezpieczeństwa globalizacji obojętności, nie mo-

Ŝemy nie dostrzec, Ŝe w powyŜej opisany scenariusz wpisują się takŜe 
liczne inicjatywy i działania pozytywne, które świadczą o współczu-
ciu, miłosierdziu i solidarności, do jakich zdolny jest człowiek.  

Chciałbym tu wspomnieć o kilku przykładach godnych pochwały 
wysiłków ukazujących, jak moŜna przezwycięŜyć obojętność, kiedy 
postanowi się nie odwracać wzroku od swego bliźniego, stanowiących 
dobre praktyki na drodze do bardziej ludzkiego społeczeństwa. 

                                                      
26 Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2012, 2. 
27 TamŜe. 
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Istnieje wiele organizacji pozarządowych i grup charytatywnych, 
w Kościele i poza nim, których członkowie w czasie epidemii, kata-
strof lub konfliktów zbrojnych, naraŜają się na trudy i niebezpieczeń-
stwa, aby troszczyć się o rannych i chorych oraz pogrzebać zmarłych. 
Obok nich chciałbym wspomnieć osoby i stowarzyszenia, które spie-
szą na ratunek imigrantom przemierzającym pustynie i morza  
w poszukiwaniu lepszych warunków Ŝycia. Działania te są uczynka-
mi miłosierdzia co do ciała i co do duszy, z których będziemy sądzeni 
u kresu naszego Ŝycia. 

Moja myśl kieruje się takŜe ku dziennikarzom i fotografom, któ-
rzy informują społeczeństwo o trudnych sytuacjach, będących wy-
zwaniem dla sumień, oraz ku tym, którzy są zaangaŜowani w obronę 
praw człowieka, w szczególności praw mniejszości etnicznych i reli-
gijnych, ludów pierwotnych, kobiet i dzieci, i wszystkich tych, którzy 
Ŝyją w trudnej sytuacji. Jest wśród nich takŜe wielu księŜy  
i misjonarzy, którzy jako dobrzy pasterze pozostają u boku swoich 
wiernych i wspierają ich, pomimo niebezpieczeństw i trudności, 
zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych. 

Ponadto sporo rodzin, pośród wielu trudności związanych z pra-
cą oraz natury społecznej, kosztem wielkich ofiar angaŜuje się kon-
kretnie, aby „wbrew dominującym nurtom” wychowywać swoje dzieci 
do wartości solidarności, współczucia i braterstwa! IleŜ rodzin otwie-
ra swoje serca i domy potrzebującym, na przykład uchodźcom i imi-
grantom! Pragnę szczególnie podziękować wszystkim osobom, rodzi-
nom, parafiom, wspólnotom zakonnym, klasztorom i sanktuariom, 
które ochotnie odpowiedziały na mój apel, aby ugościć rodzinę 
uchodźców28. 

Na koniec chciałbym wspomnieć o ludziach młodych, którzy łączą 
się, aby wspólnie realizować projekty solidarności i o tych wszystkich, 
którzy otwierają swoje ręce, aby pomóc bliźnim potrzebującym w swo-
im mieście, swoim kraju lub w innych regionach świata. Chcę podzię-
kować i zachęcić wszystkich tych, którzy angaŜują się w takie działa-
nia, nawet jeśli nie są reklamowane: ich głód i pragnienie sprawiedli-
wości zostaną zaspokojone, ich miłosierdzie sprawi, Ŝe znajdą miło-
sierdzie, a jako wprowadzający pokój zostaną nazwani synami BoŜymi 
(por. Mt 5,6-9). 

 
 
 
                                                      
28 Por. Anioł Pański, 6 września 2015. 
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Pokój pod znakiem Jubileuszu Miłosierdzia 
8. W duchu Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy są wezwani do roz-

poznania, jak obojętność przejawia się w ich Ŝyciu i do podjęcia kon-
kretnego wysiłku, by przyczynić się do poprawy rzeczywistości,  
w której Ŝyjemy, wychodząc od swej rodziny, kręgu sąsiedzkiego lub 
środowiska pracy. 

RównieŜ państwa są wezwane do konkretnych czynów, do od-
waŜnych działań wobec najsłabszych członków swoich społeczeństw, 
takich jak więźniowie, imigranci, bezrobotni i chorzy. 

W odniesieniu do więźniów, w wielu przypadkach pilne wydaje 
się podjęcie konkretnych działań na rzecz poprawy warunków Ŝycia 
w więzieniach, zwracając szczególną uwagę na tych, którzy są po-
zbawieni wolności w oczekiwaniu na proces29, uwzględniając cel ree-
dukacyjny sankcji karnej i oceniając moŜliwość włączenia do ustawo-
dawstwa danego kraju kar alternatywnych wobec pozbawienia wol-
ności. W tym kontekście pragnę ponowić apel do władz państwowych 
o zniesienie kary śmierci, tam gdzie jest ona jeszcze stosowana,  
a takŜe rozwaŜenia moŜliwości amnestii. 

Jeśli chodzi o imigrantów, chciałbym skierować zachętę do 
przemyślenia przepisów migracyjnych tak, aby wyraŜały wolę przyję-
cia, w poszanowaniu wzajemnych obowiązków i odpowiedzialności,  
i aby mogły ułatwiać integrację imigrantów. W tym kontekście szcze-
gólną uwagę naleŜy zwrócić na warunki Ŝycia imigrantów, pamięta-
jąc, Ŝe nielegalność grozi popchnięciem ich ku przestępczości.  

Chciałbym równieŜ w tym Roku Jubileuszowym sformułować 
pilny apel do przywódców państw, by podjęli konkretne gesty na 
rzecz naszych braci i sióstr, którzy cierpią z powodu braku pracy, 
ziemi i dachu. Myślę o stworzeniu miejsc godnej pracy, aby przeciw-
działać społecznej pladze bezrobocia, które dotyka wiele rodzin oraz 
ludzi młodych i ma niezwykle powaŜne konsekwencje dla stanu całe-
go społeczeństwa. Brak pracy osłabia w duŜym stopniu poczucie god-
ności i nadziei, a moŜe być zrekompensowany tylko częściowo przez 
konieczne zasiłki przeznaczone dla osób bezrobotnych i ich rodzin. 
Szczególną uwagę naleŜy poświęcić kobietom – niestety nadal dys-
kryminowanym w dziedzinie pracy – oraz niektórym kategoriom 
pracowników, których warunki są niepewne i niebezpieczne, a któ-
rych wynagrodzenia nie odpowiadają znaczeniu ich misji społecznej. 

                                                      
29 Por. Przemówienie do delegacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa 

Karnego, 23 października 2014. 
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Chciałbym wreszcie zachęcić do podjęcia skutecznych działań  
w celu poprawy warunków Ŝycia osób chorych, zapewniając wszyst-
kim dostęp do opieki medycznej i leków niezbędnych do Ŝycia, w tym 
moŜliwości opieki domowej. 

Kierując spojrzenie poza własne granice, szefowie państw są 
równieŜ wezwani do odnowienia relacji z innymi narodami, pozwala-
jąc wszystkim w skutecznym uczestnictwie i włączeniu się w Ŝycie 
społeczności międzynarodowej, aby urzeczywistniło się takŜe brater-
stwo w obrębie rodziny narodów. 

W tej perspektywie pragnę skierować potrójny apel: o po-
wstrzymanie się od wciągania innych narodów w konflikty i wojny, 
które niszczą nie tylko bogactwo materialne, kulturowe i społeczne, 
ale takŜe – i to przez długi czas – integralność duchową i moralną;  
o anulowanie lub zrównowaŜone zarządzanie długiem międzynaro-
dowym krajów najbiedniejszych; o podjęcie polityki współpracy, któ-
ra, zamiast uginać się przed dyktaturą pewnych ideologii, szanowa-
łaby wartości ludności lokalnej i która w Ŝadnym przypadku nie by-
łaby szkodliwa dla podstawowego i niezbywalnego prawa nienaro-
dzonych do Ŝycia. 

Powierzam te refleksje, wraz z najlepszymi Ŝyczeniami na Nowy 
Rok, wstawiennictwu Najświętszej Maryi, Matki troszczącej się  
o potrzeby ludzkości, aby nam wyjednała u swego Syna Jezusa, Księ-
cia Pokoju, wysłuchanie naszych błagań i błogosławieństwo dla  
naszego codziennego zaangaŜowania na rzecz świata braterskiego  
i solidarnego. 

 
 

Watykan, 8 grudnia 2015 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, w dniu inauguracji Nadzwyczajnego  
Jubileuszu Miłosierdzia. 
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  

NA 50. ŚWIATOWY DZIEŃ  
ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU 

 
 

„Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie” 
 
 

Drodzy bracia i siostry, 
 
Rok Święty Miłosierdzia zachęca nas do refleksji na temat rela-

cji między komunikacją a miłosierdziem. Kościół zjednoczony z Chry-
stusem, Ŝywym ucieleśnieniem Boga Miłosiernego jest powołany 
bowiem do Ŝycia miłosierdziem, jako znakiem rozpoznawczym całego 
swego istnienia i działania. To, co mówimy i jak mówimy, kaŜde sło-
wo i kaŜdy gest powinien móc wyrazić współczucie, czułą troskę  
i przebaczenie Boga dla wszystkich. Miłość ze swej natury jest ko-
munikacją, prowadzi do otwarcia się a nie do izolowania się. A jeśli 
nasze serca i nasze działania są inspirowane przez miłość, przez Bo-
Ŝą miłość, to nasza komunikacja będzie nośnikiem BoŜej mocy. 

Jesteśmy powołani, aby jako dzieci BoŜe komunikować się ze 
wszystkimi bez wyjątku. Tym bardziej, Ŝe właściwością języka i dzia-
łania Kościoła jest   przekazywanie miłosierdzia, aby poruszyć serca 
ludzi i wspierać ich w drodze do pełni Ŝycia, którą Jezus Chrystus, 
posłany przez Ojca, przyszedł przynieść wszystkim. Chodzi o przyję-
cie w nas i upowszechnienie wokół nas serdeczności Kościoła – Mat-
ki, aby Jezus był poznany i kochany; tej serdeczności, która ukon-
kretnia słowa wiary i która rozpala w przepowiadaniu i świadectwie 
tę „iskrę”, jaka ją oŜywia. 

Komunikacja ma moc budowania mostów, sprzyjania spotkaniu 
i integracji, ubogacając w ten sposób społeczeństwo. Jak to dobrze, 
gdy widzimy osoby zaangaŜowane w staranne dobieranie słów i ge-
stów, aŜeby przezwycięŜyć nieporozumienia, uleczyć zranioną pamięć 
i budować pokój oraz zgodę. Słowa mogą przerzucać mosty między 
ludźmi, rodzinami, grupami społecznymi,  narodami. Jest to moŜliwe 
zarówno w przestrzeni fizycznej jak i cyfrowej. Dlatego słowa i dzia-
łania powinny nam pomóc wyjść z zaklętego kręgu potępień i zemsty, 
które stale wpędzają w matnię osoby i narody, prowadzące do wyra-
Ŝania się przesłaniami nienawiści. Natomiast słowo chrześcijanina 
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stawia sobie za cel spowodowanie rozwoju komunii i nawet jeśli musi 
zdecydowanie potępić zło, stara się nie zrywać relacji i komunikacji. 

Chciałbym w związku z tym zaprosić wszystkich ludzi dobrej 
woli do odkrycia na nowo mocy miłosierdzia, aby uzdrawiać porozry-
wane relacje i przywrócić pokój i zgodę między rodzinami i we wspól-
notach. Wszyscy wiemy, jak bardzo stare rany i przewlekłe urazy 
mogą ludzi usidlić i uniemoŜliwić im komunikowanie się ze sobą oraz 
wzajemne pojednanie. Dotyczy to takŜe stosunków między narodami. 
We wszystkich tych przypadkach miłosierdzie moŜe uaktywnić nowy 
sposób rozmawiania i prowadzenia dialogu, jak to wymownie wyraził 
Szekspir: „Dla miłosierdzia nikt przymusu nie ma; Ono jak kropla 
niebieskiego deszczu spływa na ziemię, dwakroć błogosławi tego, co 
daje, i tego, co bierze” (Kupiec wenecki, akt IV, scena I). 

Warto byłoby, aby takŜe język polityki i dyplomacji dał się zain-
spirować miłosierdziem, które nigdy nie traktuje niczego jako straco-
ne. Zwracam się szczególnie do tych, którzy mają odpowiedzialność 
instytucjonalną, polityczną oraz odpowiadają za kształtowanie opinii 
publicznej, aby zawsze czuwali nad sposobem wypowiadania się 
względem tych, którzy myślą czy działają inaczej, lub nawet tych, 
którzy mogą się mylić. Łatwo ulec pokusie, aby wykorzystać podobne 
sytuacje i podsycać w ten sposób płomienie nieufności, strachu i nie-
nawiści. Tymczasem potrzebna jest odwaga, aby ukierunkować osoby 
ku  procesom pojednania. To właśnie taka pozytywna i twórcza śmia-
łość oferuje realne rozwiązania dawnych konfliktów i moŜliwości 
osiągnięcia trwałego pokoju. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią [...] Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami BoŜymi” (Mt 5,7.9). 

JakŜe chciałbym, aby nasz sposób komunikowania się, a takŜe 
nasza posługa pasterzy w Kościele nigdy nie wyraŜały wyniosłej py-
chy triumfu nad wrogiem ani teŜ nie upokarzały tych, których men-
talność świata uwaŜa za przegranych, tych których trzeba odrzucić! 
Miłosierdzie moŜe pomóc w załagodzeniu przeciwności Ŝycia i dać 
ciepło tym, którzy zaznali jedynie chłodu osądzenia. Niech styl naszej 
komunikacji pozwoli na przezwycięŜenie logiki, która wyraźnie od-
dziela grzeszników od sprawiedliwych. MoŜemy i musimy osądzać 
sytuacje grzechu – przemoc, korupcję, wyzysk, i tym podobne – ale 
nie moŜemy osądzać ludzi, bo tylko Bóg moŜe czytać w głębi ich serc. 
Naszym zadaniem jest ostrzeŜenie tych, którzy popełniają błędy, 
potępiając zło i niesprawiedliwość pewnych zachowań, aby uwolnić 
ofiary i podnieść upadłych. Ewangelia Jana przypomina nam, Ŝe 
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„prawda was wyzwoli” (J 8,32). Tą prawdą jest ostatecznie sam 
Chrystus, którego łagodne miłosierdzie jest miarą naszego sposobu 
głoszenia prawdy i potępiania niesprawiedliwości. Naszym najwaŜ-
niejszym obowiązkiem jest stwierdzanie prawdy w miłości (por.  
Ef 4,15). Tylko słowa wypowiadane z miłością, którym towarzyszy 
łagodność i miłosierdzie dotykają serc nas, grzeszników. Słowa  
i gesty szorstkie lub moralizatorskie mogą jeszcze bardziej wyobco-
wywać tych, których chcemy doprowadzić do nawrócenia i wolności, 
umacniając ich poczucie sprzeciwu i obrony. 

Niektórzy uwaŜają, Ŝe pewna wizja społeczeństwa zakorzenio-
nego w miłosierdziu jest stanowczo zbyt pobłaŜliwa lub idealistyczna. 
Ale spróbujmy pomyśleć o naszych pierwszych doświadczeniach rela-
cji w obrębie rodziny. Rodzice nas kochali i doceniali bardziej za to 
czym jesteśmy, niŜ ze względu na nasze umiejętności i osiągnięcia. 
Oczywiście rodzice chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, ale ich miłość 
nigdy nie jest uzaleŜniona od osiągnięcia celów. Dom rodzinny jest 
miejscem, w którym zawsze jesteś akceptowany (por. Łk 15,11-32). 
Chciałbym wszystkich zachęcić do myślenia o ludzkim społeczeń-
stwie nie jako o przestrzeni, w której obcy rywalizują i starają się 
dominować, ale raczej jako o domu lub rodzinie, gdzie drzwi są zaw-
sze otwarte i którego mieszkańcy starają się wzajemnie akceptować. 

Dlatego istotne znaczenie ma wysłuchanie. Komunikowanie 
oznacza dzielenie się, a dzielenie się wymaga wysłuchania, akcepta-
cji. Wysłuchanie to znacznie więcej niŜ słuchanie. Słuchanie dotyczy 
dziedziny informacji; natomiast wysłuchanie odwołuje się komunika-
cji i wymaga bliskości. Wysłuchanie pozwala nam przyjąć właściwą 
postawę, opuszczając spokojną kondycję widzów, uŜytkowników, 
konsumentów. Wysłuchanie oznacza równieŜ zdolność dzielenia się 
pytaniami i wątpliwościami, przemierzenie jakiejś drogi obok siebie, 
wyzwolenie się z wszelkiej pyszałkowatości wszechmocy i pokorne 
oddanie swoich umiejętności i darów na słuŜbę dobra wspólnego. 

Wysłuchanie nigdy nie jest łatwe. Czasami bardziej wygodne 
jest udawanie głuchych. Wysłuchanie oznacza zwracanie uwagi, po-
siadanie chęci zrozumienia, docenienia, szanowania, strzeŜenia sło-
wa drugiego. W wysłuchaniu mamy do czynienia z pewnego rodzaju 
męczeństwem, ofiarą z siebie samego, w którym ponawia się święty 
gest uczyniony przez MojŜesza przed płonącym krzewem: zdjęcie 
sandałów na „świętej ziemi” spotkania z drugim, który do mnie mówi 
(por. Wj 3,5). Umiejętność wysłuchania to ogromna łaska, to dar,  
o który trzeba prosić, aby następnie uczyć się go realizować. 
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TakŜe e-maile, sms-y, sieci społecznościowe, czaty mogą być  
w pełni ludzkimi formami komunikacji. To nie technologia określa, 
czy komunikacja jest autentyczna, czy teŜ nie, ale serce człowieka  
i jego zdolność do dobrego wykorzystania środków, jakimi dysponuje. 
Sieci społecznościowe mogą ułatwiać relacje i promować dobro społe-
czeństwa, ale mogą równieŜ prowadzić do dalszej polaryzacji i po-
działów między ludźmi i grupami. Środowisko cyfrowe jest placem, 
miejscem spotkań, gdzie moŜna wyrazić sobie serdeczność, albo za-
dać rany, nawiązać poŜyteczną dyskusję lub dokonać linczu moralne-
go. Modlę się, aby ten Rok Jubileuszowy przeŜywany w miłosierdziu 
„sprawił, Ŝe staniemy się bardziej otwarci na dialog, aby poznać się 
lepiej i wzajemnie zrozumieć; niech wyeliminuje wszelkie formy za-
mknięcia i pogardy i odrzuci wszelką przemoc i dyskryminację”  
(Misericordiae vultus, 23). TakŜe w sieci buduje się prawdziwe społe-
czeństwo obywatelskie. Dostęp do sieci cyfrowych pociąga za sobą 
odpowiedzialność za drugiego, którego nie widzimy, ale który jest 
realny, posiada swoją godność, która musi być respektowana. Sieć 
moŜe być dobrze uŜywana, aby spowodować rozwój zdrowego społe-
czeństwa, otwartego na dzielenie się z innymi. 

Komunikacja, jej miejsca i jej narzędzia doprowadziły do posze-
rzenia horyzontów dla wielu osób. Jest to dar od Boga, a takŜe wielka 
odpowiedzialność. Lubię nazywać tę władzę komunikacji „bliskością”. 
Spotkanie pomiędzy komunikacją a miłosierdziem jest owocne na 
tyle, na ile rodzi bliskość, która otacza troską, pociesza, uzdrawia, 
towarzyszy i wyprawia święto. W świecie podzielonym, rozdrobnio-
nym, spolaryzowanym, miłosierne komunikowanie się oznacza przy-
czynianie się do dobrej, wolnej i solidarnej bliskości między dziećmi 
Boga i braćmi w człowieczeństwie. 

 
Watykan, 24 stycznia 2016 r. 
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ORĘDZIE PAPIEśA FRANCISZKA  

NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2016 R.  
(17 STYCZNIA 2016 R.) 

 
 

„Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem.  
Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia” 

  
Drodzy Bracia i Siostry! 
W bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia przy-

pomniałem, Ŝe „są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzy-
wani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się sku-
tecznym znakiem działania Ojca” (Misericodriae Vultus, 3). Miłość 
Boga pragnie dotrzeć do wszystkich i do kaŜdego człowieka, prze-
kształcając tych, którzy przyjmują uścisk Ojca w tak wielu gościn-
nych ramionach, otwierających się i obejmujących ich, by kaŜdy wie-
dział, Ŝe jest kochany jak dziecko i poczuł się „u siebie” w jednej ro-
dzinie ludzkiej. W ten sposób Bóg otacza swą ojcowską troską 
wszystkich ludzi, jak to czyni pasterz ze swoją owczarnią, ale przede 
wszystkim jest wraŜliwy na potrzeby owcy zranionej, zmęczonej lub 
chorej. Jezus Chrystus mówił nam tak o Ojcu, chcąc ukazać, Ŝe On 
pochyla się nad kaŜdym człowiekiem nękanym przez nędzę fizyczną 
lub moralną, a im bardziej pogarsza się jego sytuacja, tym bardziej 
ujawnia się skuteczność BoŜego miłosierdzia. 

W dzisiejszych czasach przepływy migracyjne wciąŜ nasilają się 
we wszystkich obszarach naszej planety: uchodźcy i osoby uciekające 
ze swojej ojczyzny są wyzwaniem dla jednostek i społeczeństw, gdyŜ 
kwestionują ich tradycyjny sposób Ŝycia, a niekiedy naruszają hory-
zont kulturowy i społeczny, z którym się stykają. Coraz częściej ofia-
ry przemocy i ubóstwa, porzucające swoje strony rodzinne, doznają 
zniewag ze strony handlarzy ludźmi w drodze do marzeń o lepszej 
przyszłości. Nawet jeŜeli uda im się przeŜyć naduŜycia i przeciwno-
ści, to muszą potem liczyć się z rzeczywistością, w której gnieŜdŜą się 
podejrzenia i obawy. Na koniec nierzadko napotykają na brak ja-
snych i skutecznych przepisów prawnych, regulujących ich przyjęcie 
oraz zapewniających krótko – lub długoterminowe formy integracji,  
z uwzględnieniem praw i obowiązków wszystkich. Dzisiaj, bardziej 
niŜ w minionych czasach, Ewangelia miłosierdzia porusza sumienia, 
nie pozwala przyzwyczajać się do cierpienia innych i wskazuje drogi 
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odpowiedzi zakorzenione w teologalnych cnotach wiary, nadziei  
i miłości, wyraŜające się w uczynkach miłosierdzia względem duszy  
i ciała. 

Wychodząc z tego stwierdzenia chciałem, aby Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy w 2016 roku został poświęcony tematowi:  
„Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewan-
gelia miłosierdzia”. Przepływy migracyjne stały się juŜ rzeczywisto-
ścią o konkretnych strukturach i pierwsze pytanie, które się narzuca, 
dotyczy umiejętności przejścia z fazy nadzwyczajnej do etapu two-
rzenia programów mających na uwadze przyczyny migracji, zmiany, 
do których migracje prowadzą i konsekwencje, które nadają nowe 
oblicza społeczeństwom i narodom. Jednak kaŜdego dnia dramatycz-
ne historie milionów męŜczyzn i kobiet są wyzwaniem dla Wspólnoty 
Międzynarodowej w obliczu pojawiających się w wielu regionach 
świata niedopuszczalnych kryzysów humanitarnych. Obojętność  
i milczenie otwierają drogę do współodpowiedzialności, zwłaszcza gdy 
przyglądamy się biernie, jak ludzie giną przez uduszenie, z głodu, na 
skutek przemocy i katastrof na morzu. Zawsze są to tragedie,  
o mniejszych lub większych rozmiarach, kiedy ginie choćby jedno 
Ŝycie ludzkie. 

Migranci są naszymi braćmi i siostrami poszukującymi lepszego 
Ŝycia, z dala od ubóstwa, głodu, wyzysku i niesłusznego podziału 
zasobów naszej planety, które powinny być rozdzielone równo między 
wszystkich ludzi. CzyŜ nie jest pragnieniem kaŜdego poprawienie 
swoich warunków Ŝyciowych i osiągnięcie uczciwego i słusznego do-
brobytu, który by mógł dzielić ze swoimi bliskimi? 

W obecnym momencie historii ludzkości, mocno naznaczonej mi-
gracjami, kwestia toŜsamości nie jest sprawą drugorzędną. PoniewaŜ 
kaŜdy, kto emigruje jest zmuszony zmienić niektóre atrybuty okre-
ślające jego osobę i, nawet jeŜeli tego nie chce, powoduje zmiany tak-
Ŝe u tego, kto go przyjmuje. Jak przeŜywać te zmiany, aby nie stały 
się one przeszkodą na drodze do prawdziwego rozwoju, ale były oka-
zją do autentycznego ludzkiego, społecznego i duchowego wzrostu, 
przy równoczesnym poszanowaniu i promowaniu tych wartości, które 
czynią człowieka coraz bardziej człowiekiem we właściwej relacji  
z Bogiem, z innymi i ze stworzeniem?   

Faktycznie, obecność migrantów i uchodźców staje się powaŜ-
nym wyzwaniem dla wielu społeczeństw, które ich przyjmują. Muszą 
one stawiać czoło nowym realiom, które mogą okazać się niewygodne, 
jeśli nie będą naleŜycie umotywowane, zorganizowane i regulowane. 
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Jak to zrobić, by integracja stała się wzajemnym ubogaceniem,  
by otworzyła pozytywne szlaki wspólnotom i zapobiegała ryzyku 
dyskryminacji, rasizmu, skrajnego nacjonalizmu lub ksenofobii? 

Objawienie biblijne zachęca do przyjęcia obcokrajowca, zapew-
niając, Ŝe tak czyniąc, otwiera się drzwi Bogu, a w obliczu drugiej 
osoby dostrzega się rysy twarzy Jezusa Chrystusa. Wiele organizacji, 
stowarzyszeń, ruchów, zaangaŜowanych grup, instytucji diecezjal-
nych, krajowych i międzynarodowych doświadcza zdumienia i rado-
ści ze święta spotkania, z wymiany i solidarności. Oni rozpoznali glos 
Jezusa Chrystusa: „Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3,20). Niemniej 
jednak nie przestają się mnoŜyć takŜe dyskusje na temat warunków  
i ograniczeń, jakie trzeba postawić gościnności, nie tylko w polityce 
Państw, ale takŜe w niektórych wspólnotach parafialnych, które wi-
dzą zagroŜony tradycyjny spokój. 

W obliczu tych problemów, czy Kościół moŜe działać inaczej, niŜ 
wzorując się na przykładzie i słowach Jezusa Chrystusa? Odpowie-
dzią Ewangelii jest miłosierdzie. 

Na pierwszym miejscu, miłosierdzie jest darem Boga Ojca obja-
wionego w Synu: miłosierdzie otrzymane od Boga budzi bowiem 
uczucia radosnej wdzięczności za nadzieję, która wypływa z miste-
rium odkupienia we krwi Chrystusa. Następnie ona karmi i umacnia 
solidarność wobec bliźniego jako potrzebę dania odpowiedzi na dar-
mową miłość Boga, która „rozlana jest w sercach naszych przez  
Ducha Świętego” (Rz 5,5). Zresztą, kaŜdy z nas jest odpowiedzialny 
za swojego bliźniego: jesteśmy stróŜami naszych braci i sióstr, nieza-
leŜnie gdzie Ŝyją. Troska o dobre relacje osobiste i zdolność do prze-
zwycięŜenia uprzedzeń i lęków są istotnymi czynnikami w pielęgno-
waniu kultury spotkania, gdzie jest się gotowym nie tylko dawać, ale 
równieŜ przyjmować od innych. Gościnność bowiem polega na dawa-
niu i przyjmowaniu. 

W tej perspektywie waŜne jest, aby spojrzeć na migrantów nie 
tylko z punktu widzenia ich regularnego lub nieregularnego statusu, 
ale przede wszystkim jako na osoby, które – przy poszanowaniu ich 
godności – mogą przyczynić się do dobrobytu i rozwoju wszystkich, 
zwłaszcza gdy z odpowiedzialnością przyjmują na siebie obowiązki 
względem tych, którzy ich przyjmują, z wdzięcznością szanują dzie-
dzictwo materialne i duchowe Kraju przyjmującego, są posłuszni jego 
prawom i wnoszą swój wkład w jego wydatki. Nie moŜna jednak 
ograniczać migracji tylko do wymiarów politycznych i prawnych, do 
konsekwencji ekonomicznych i czystego współistnienia róŜnych kul-
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tur na tym samym terytorium. Są to aspekty uzupełniające ochronę  
i promocję osoby ludzkiej, kulturę spotkania narodów i jedności, 
gdzie Ewangelia miłosierdzia inspiruje i zachęca do podejmowania 
działań zdolnych odnawiać i przekształcać całą ludzkość. 

Kościół wspiera wszystkich tych, którzy stają w obronie praw 
kaŜdego człowieka do godnego Ŝycia, realizując w pierwszym rzędzie 
prawo do nieemigrowania, celem przyczynienia się do rozwoju Kraju 
pochodzenia. Proces ten powinien objąć na pierwszym miejscu  
konieczność pomocy Krajom, z których pochodzą migranci i uchodźcy. 
To potwierdza, Ŝe solidarność, współpraca, wzajemna zaleŜność mię-
dzynarodowa i sprawiedliwy podział dóbr ziemi są podstawowymi 
elementami głębokiego i skutecznego działania, przede wszystkim  
w regionach, skąd pochodzą przepływy migracyjne, aby ustały  
te dysproporcje, które prowadzą ludzi do indywidualnego lub zbioro-
wego opuszczania własnego środowiska naturalnego i kulturowego. 
W kaŜdym razie, naleŜy zapobiegać moŜliwie juŜ w zarodku uciecz-
kom uchodźców i masowym migracjom, powodowanym przez ubó-
stwo, przemoc i prześladowania. 

Na ten temat opinia publiczna powinna być naleŜycie informo-
wana, równieŜ aby zapobiec nieuzasadnionym obawom i spekulacjom 
na temat migrantów. 

Nikt nie moŜe udawać, Ŝe nie dotyczą go wyzwania wypływające 
z nowych form niewolnictwa, jakich dopuszczają się organizacje 
przestępcze, które sprzedają i kupują męŜczyzn, kobiety i dzieci jako 
przymusowych pracowników w budownictwie, rolnictwie, rybołów-
stwie lub w innych dziedzinach rynku. IleŜ dzieci nadal zmuszanych 
jest do wstępowania do zbrojnych ugrupowań, które robią z nich 
dzieci-Ŝołnierzy! Jak wiele osób pada ofiarą handlu organami, wyko-
rzystywania seksualnego i przymusowego Ŝebractwa! Od tych wyna-
turzonych przestępstw uciekają uchodźcy naszych czasów, którzy 
podnoszą głos w stronę Kościoła i wspólnoty ludzkiej z nadzieją, Ŝe  
i oni dzięki wyciągniętym rękom osób ich przyjmujących będą mogli 
zobaczyć oblicze Pana, którym jest „Ojciec miłosierdzia i Bóg wszel-
kiej pociechy” (2 Kor 1,3). 

Drodzy bracia i siostry migranci i uchodźcy! U korzeni Ewange-
lii miłosierdzia spotkanie i przyjęcie bliźniego przeplatają się ze spo-
tkaniem i przyjęciem Boga: przyjęcie bliźniego to przyjęcie samego 
Boga! Nie pozwólcie ukraść sobie nadziei i radości Ŝycia, które wy-
pływają z doświadczenia miłosierdzia Boga objawiającego się w oso-
bach spotykanych na naszych drogach! Zawierzam Was Najświętszej 
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Dziewicy Maryi, Matce migrantów i uchodźców, i świętemu Józefowi, 
którzy zakosztowali goryczy emigracji w Egipcie. Powierzam ich 
wstawiennictwu równieŜ tych, którzy poświęcają siły, czas i środki do 
posługi zarówno duszpasterskiej, jak i społecznej na rzecz migracji. 
Wszystkim udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa. 

 
Watykan, 12 września 2015 r.,  
we Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
NA XXIV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2016 R. 

  
 

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja:  
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) 

 
Drodzy bracia i siostry, 

XXIV Światowy Dzień Chorego jest dla mnie okazją, by w szcze-
gólny sposób być blisko was drodzy chorzy, a takŜe osób, które się 
wami opiekują. 

PoniewaŜ ten Dzień będzie uroczyście obchodzony w Ziemi Świę-
tej, pragnę rozwaŜyć ewangeliczny opis wesela w Kanie Galilejskiej 
(J 2,1-11), gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu na prośbę swojej 
Matki. Wybrany temat: „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak 
Maryja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) wpisuje się 
bardzo dobrze w obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. 
Uroczysta Msza św. 11 lutego 2016 r., w liturgiczne wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, będzie celebrowana właśnie  
w Nazarecie, gdzie „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” 
(J 1,14). W Nazarecie równieŜ, zgodnie z przekazem ewangelisty 
Łukasza, Jezus rozpoczął swoją zbawczą misję odnosząc do siebie 
słowa proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, poniewaŜ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnio-
nych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (4,18-19). 

Choroba, zwłaszcza cięŜka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej 
egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania. W pierwszej chwili mo-
Ŝe niekiedy wywołać bunt: dlaczego mnie to spotkało? MoŜe prowa-
dzić do rozpaczy, do przekonania, Ŝe wszystko stracone, Ŝe nic juŜ nie 
ma sensu... 

W tych sytuacjach wiara w Boga jest, z jednej strony, wystawio-
na na próbę, a jednocześnie ujawnia swą pozytywną moc. Nie dlate-
go, Ŝe dzięki wierze znika choroba czy ból, czy teŜ pytania, jakie one 
rodzą, lecz dlatego, Ŝe daje ona klucz, który pozwala odkryć głęboki 
sens tego, co przeŜywamy, pozwala nam zobaczyć, Ŝe choroba moŜe 
być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego bo-
ku, dźwigając krzyŜ. Ten klucz daje nam Maryja, Matka, która do-
brze zna tę drogę.  
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Na weselu w Kanie Galilejskiej Maryja jawi się jako kobieta za-
troskana, która widzi waŜny problem nowoŜeńców: skończyło się 
wino, symbol świątecznej radości. Dostrzega Ona trudność, traktuje 
ją jako swoją własną, w dyskretny sposób zaczyna natychmiast dzia-
łać. Nie stoi i patrzy obojętnie, nie traci czasu na osądzanie, lecz 
zwraca się do Jezusa i przedstawia Mu problem: „Nie mają wina”  
(J 2,3). A kiedy Jezus daje Jej do zrozumienia, Ŝe nie nadeszła jesz-
cze Jego godzina, by się objawił (por. w. 4), Maryja mówi do sług: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (w. 5). Wówczas Jezus 
dokonuje cudu, przemieniając znaczną ilość wody w wino, które oka-
zuje się najlepsze na całym weselu. Czego uczy nas tajemnica wesela 
w Kanie Galilejskiej w odniesieniu do Światowego Dnia Chorego? 

Uczta weselna w Kanie jest ikoną Kościoła: w centrum jest miło-
sierny Jezus, który czyni znak; wokół Niego są uczniowie, zaląŜek 
nowej wspólnoty; blisko Jezusa i Jego uczniów jest Maryja, Matka 
opatrznościowa i prosząca. Uczestniczy Ona w radości zwykłych  
ludzi i przyczynia się do tego, by była jeszcze większa; oręduje u swo-
jego Syna dla dobra nowoŜeńców i wszystkich gości. A Jezus nie od-
mawia prośbie swojej Matki. IleŜ nadziei dla nas wszystkich w tym 
wydarzeniu! Mamy Matkę, której oczy są czujne i dobre jak oczy  
Syna; Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia, jak On; Jej 
ręce chcą pomagać, jak ręce Jezusa, które łamały chleb dla łakną-
cych, które dotykały chorych i ich uzdrawiały. Napełnia nas to ufno-
ścią i otwiera na łaskę i miłosierdzie Chrystusa. Wstawiennictwo 
Maryi pozwala nam zaznać pociechy, za którą apostoł Paweł błogo-
sławi Boga: „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas 
pociesza w kaŜdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, 
co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. 
Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak teŜ wielkiej 
doznajemy przez Chrystusa pociechy (2 Kor 1,3-5). Maryja jest Mat-
ką pocieszenia, która pociesza swoje dzieci. 

W Kanie Galilejskiej zarysowują się cechy wyróŜniające Jezusa  
i Jego misję: On jest Tym, który pomaga osobom w potrzebie  
i w trudnej sytuacji. I rzeczywiście w swojej mesjańskiej posłudze 
uzdrowi wielu z chorób, dolegliwości, uwolni od złych duchów, obda-
rzy wzrokiem niewidomych, sprawi, Ŝe chromi będą chodzić, przy-
wróci trędowatym zdrowie i godność, wskrzesi umarłych, będzie gło-
sił ubogim dobrą nowinę (por. Łk 7,21-22). Prośba Maryi podczas 
przyjęcia weselnego, podszepnięta przez Ducha Świętego Jej macie-
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rzyńskiemu sercu, ujawniła nie tylko mesjańską moc Jezusa, ale 
takŜe Jego miłosierdzie. 

W trosce Maryi odzwierciedla się czułość Boga. Ta czułość uob-
ecnia się w Ŝyciu licznych osób, które są blisko chorych i potrafią 
zrozumieć ich potrzeby, nawet najbardziej niedostrzegalne, poniewaŜ 
patrzą oczami pełnymi miłości. IleŜ razy mama przy łóŜku chorego 
dziecka, czy syn opiekujący się starszym rodzicem, bądź teŜ wnuk 
będący blisko dziadka lub babci składa swoje prośby w ręce Matki 
BoŜej! Dla drogich nam osób, które cierpią z powodu choroby, prosi-
my przede wszystkim o zdrowie; sam Jezus objawił obecność króle-
stwa BoŜego właśnie przez uzdrowienia: „Idźcie i oznajmijcie Janowi 
to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi 
chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmar-
twychwstają” (Mt 11,4-5). Lecz miłość oŜywiana przez wiarę sprawia, 
Ŝe prosimy dla nich o coś więcej niŜ zdrowie fizyczne: prosimy o po-
kój, o pogodę ducha w Ŝyciu, która rodzi się w sercu i jest darem Bo-
ga, owocem Ducha Świętego, którego Ojciec nigdy nie odmawia tym, 
którzy Go o to z ufnością proszą. 

W scenie z Kany Galilejskiej oprócz Jezusa i Jego Matki są teŜ 
osoby nazwane „sługami”, którzy otrzymują od Niej tę wskazówkę: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Rzeczywiście cud 
następuje za sprawą Chrystusa, jednakŜe do dokonania nadzwyczaj-
nego znaku chce On posłuŜyć się ludzką pomocą. Mógłby sprawić,  
by wino pojawiło się bezpośrednio w stągwiach, lecz chce włączyć we 
współpracę ludzi i prosi sługi, by napełnili je wodą. Jak cenne i miłe 
Bogu jest bycie sługami drugich! Bardziej niŜ cokolwiek innego upo-
dabnia nas to do Jezusa, który „nie przyszedł, aby Mu słuŜono, lecz 
Ŝeby słuŜyć” (Mk 10,45). Te bezimienne postaci z Ewangelii uczą nas 
bardzo wiele. Nie tylko okazują posłuszeństwo, ale okazują je wiel-
kodusznie: napełniają stągwie po brzegi (por. J 2,7). Ufają Matce 
Jezusa i wykonują szybko i dobrze to, o co są proszone, bez narzeka-
nia, bez kalkulacji.  

W tym Światowym Dniu Chorego moŜemy prosić Jezusa  
miłosiernego, przez wstawiennictwo Maryi, Jego i naszej Matki, aby 
obdarzył nas wszystkich gotowością słuŜby potrzebującym, a kon-
kretnie naszym braciom i siostrom chorym. Niekiedy posługa ta  
moŜe być męcząca, cięŜka, ale jesteśmy pewni, Ŝe Chrystus Pan nie 
omieszka przeobrazić naszego ludzkiego wysiłku w coś boskiego.  
My równieŜ moŜemy być rękami, ramionami, sercami, które pomaga-
ją Bogu w dokonywaniu cudów, często ukrytych. My równieŜ, zdrowi 
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lub chorzy, moŜemy ofiarować nasze trudy i cierpienia, jak tę zwykłą 
wodę, która wypełniła stągwie na weselu w Kanie Galilejskiej  
i została przemieniona w najlepsze wino. Pomagając dyskretnie oso-
bom cierpiącym, podobnie jak w chorobie, bierzemy na swoje barki 
codzienny krzyŜ i idziemy za Mistrzem (por. Łk 9,23) i choć spotka-
nie z cierpieniem będzie zawsze tajemnicą, Jezus pomaga nam od-
słonić jego sens. 

Jeśli będziemy umieli słuchać głosu Tej, która mówi równieŜ do 
nas: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, Jezus zawsze będzie 
przemieniał wodę naszego Ŝycia w wyborne wino. Tym samym ten 
Światowy Dzień Chorego, obchodzony uroczyście w Ziemi Świętej, 
pomoŜe urzeczywistnić Ŝyczenie, które wyraziłem w Bulli ogłaszają-
cej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: „Niech ten Rok Jubileu-
szowy, przeŜyty w miłosierdziu, ułatwi spotkanie z [judaizmem  
i z islamem] oraz z innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi; 
niech sprawi, Ŝe staniemy się bardziej otwarci na dialog, aby poznać 
się lepiej i wzajemnie zrozumieć; niech wyeliminuje wszelkie formy 
zamknięcia i pogardy i odrzuci wszelką przemoc i dyskryminację” 
(por. Misericordiae Vultus, 23). KaŜdy szpital czy klinika mogą być 
widzialnym znakiem i miejscem promowania kultury spotkania  
i pokoju, gdzie doświadczenie choroby i cierpienia, a takŜe profesjo-
nalna i braterska pomoc przyczyniają się do przezwycięŜenia wszel-
kich granic i podziałów. 

Przykładami tego są dla nas dwie siostry zakonne kanonizowa-
ne w maju tego roku: św. Maria Alfonsyna Danil Ghattas i św. Maria 
od Jezusa UkrzyŜowanego Baouardy, dwie córki Ziemi Świętej. 
Pierwsza była świadkiem łagodności i jedności; dawała wyraźne 
świadectwo tego, jak waŜne jest, byśmy stawali się odpowiedzialni za 
siebie nawzajem, byśmy Ŝyli wzajemnie sobie słuŜąc. Druga, kobieta 
prosta i niewykształcona, była posłuszna Duchowi Świętemu i stała 
się narzędziem spotkania ze światem muzułmańskim. 

Wszystkim, którzy słuŜą chorym i cierpiącym, Ŝyczę, by oŜywiał 
ich duch Maryi, Matki Miłosierdzia. „Słodycz Jej spojrzenia niech 
nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili 
odkryć radość z czułości Boga” (por. tamŜe, 24) i aby odzwierciedlała 
się ona w naszych sercach i w naszych gestach. Powierzajmy wsta-
wiennictwu Najświętszej Maryi Panny lęki i utrapienia razem z ra-
dościami i pociechą. Do Niej zwracajmy się w modlitwie, aby kiero-
wała na nas swoje miłosierne oczy, zwłaszcza w chwilach bólu i by-
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śmy za Jej sprawą byli godni kontemplować dziś i na wieki Oblicze 
miłosierdzia, jej Syna Jezusa.  

Do tej modlitwy za was wszystkich dołączam moje Apostolskie 
Błogosławieństwo.  

 
Watykan, 15 września 2015 r.,  
we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  

NA WIELKI POST 2016 ROKU 
 
 

„Chcę raczej miłosierdzia niŜ ofiary” (Mt 9,13) 
Uczynki miłosierdzia w Roku Jubileuszowym 

  
1. Maryja, ikona Kościoła ewangelizującego, bo jest ewangelizo-

wany. 
W bulli ogłaszającej Jubileusz napisałem: „Niech Wielki Post  

w Roku Jubileuszowym będzie przeŜywany jeszcze bardziej inten-
sywnie, jako waŜny moment, by celebrować miłosierdzie Boga i go 
doświadczać” (Misericordiae Vultus, 17). Przez wezwanie do słucha-
nia Słowa BoŜego oraz inicjatywę „24 godziny dla Pana” pragnąłem 
podkreślić prymat modlitewnego słuchania Słowa BoŜego, zwłaszcza 
prorockiego. Miłosierdzie BoŜe jest bowiem przesłaniem skierowa-
nym do świata, ale kaŜdy chrześcijanin jest powołany do tego, by sam 
go doświadczać. Dlatego w czasie Wielkiego Postu roześlę Misjonarzy 
Miłosierdzia, aby byli dla wszystkich Ŝywym znakiem BoŜego prze-
baczenia i bliskości.  

Po przyjęciu od archanioła Gabriela Dobrej Nowiny, Maryja  
w Magnificat profetycznie sławi miłosierdzie, z którym Bóg Ją wy-
brał. Tym samym zaręczona z Józefem Dziewica z Nazaretu stała się 
doskonałą ikoną Kościoła, który ewangelizuje, bo sam jest nieustan-
nie ewangelizowany za sprawą Ducha Świętego, który zapłodnił jej 
dziewicze łono. W tradycji prorockiej miłosierdzie – jak wskazuje 
etymologia tego słowa – ma ścisły związek z matczynym łonem  
(rahamim) i z dobrocią  wielkoduszną, wierną i współczującą (hesed), 
praktykowaną w związkach małŜeńskich i w rodzinie. 

 
2. Przymierze Boga z ludźmi: historia miłosierdzia. 
Tajemnica BoŜego Miłosierdzia objawia się w dziejach Przymie-

rza między Bogiem i Izraelem. Bóg jest bowiem zawsze bogaty  
w miłosierdzie, w kaŜdych okolicznościach gotowy otoczyć swój lud 
wielką czułością i współczuciem, zwłaszcza w najbardziej drama-
tycznych momentach, gdy niewierność zrywa przymierze i trzeba je 
na nowo ustanowić, w sposób bardziej stabilny, w sprawiedliwości  
i prawdzie. Jest to prawdziwy dramat miłości, w którym Bóg odgry-
wa rolę zdradzonego Ojca i męŜa, a Izrael – niewiernych syna/córki  
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i małŜonki. Właśnie obrazy z Ŝycia rodzinnego – jak w Księdze Ozea-
sza (por. Oz 1-2) – pokazują, jak bardzo Bóg pragnie związać się ze 
swoim ludem. 

Ten dramat miłości osiągnął swój szczyt w Synu, który stał się 
człowiekiem. Na Niego Bóg wylał swe bezgraniczne miłosierdzie, 
czyniąc z niego „wcielone Miłosierdzie” (por. Misericordiae Vultus, 8). 
Jako człowiek, Jezus z Nazaretu jest w pełni synem Izraela. Uosabia 
owo doskonałe słuchanie Boga, które jest wymagane od kaŜdego  
śyda w Szema Jisrael, jeszcze dzisiaj stanowiące sedno przymierza 
Boga z Izraelem: “Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan 
jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego 
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,4-5). Syn 
BoŜy jest Oblubieńcem czyniącym  wszystko, by zdobyć miłość swojej 
Oblubienicy, z którą łączą Go więzy bezwarunkowej miłości, uwi-
doczniającej się w wiecznych zaślubinach z nią. 

To jest pulsujące serce kerygmatu apostolskiego, w którym BoŜe 
miłosierdzie ma centralne i fundamentalne miejsce. On jest „pięk-
nem zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, który 
umarł i zmartwychwstał” (Evangelii gaudium, 36), głównym orę-
dziem, “do którego trzeba stale powracać i słuchać na róŜne sposoby 
i które trzeba stale głosić podczas katechezy” (tamŜe, 164). Miłosier-
dzie zatem wyraŜa zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, ofia-
rując mu jeszcze jedną moŜliwość skruchy, nawrócenia i wiary”  
(Misericordiae Vultus, 21), a tym samym odbudowania relacji z Nim. 
W Jezusie UkrzyŜowanym Bóg pragnie dotrzeć do grzesznika, który 
odszedł najdalej, tam właśnie, gdzie się zagubił i od Niego oddalił. 
Robi to z nadzieją, Ŝe zdoła poruszyć zatwardziałe serce swojej Oblu-
bienicy. 

 
3. Dzieła miłosierdzia. 
Miłosierdzie BoŜe zmienia serce człowieka i pozwala mu do-

świadczyć wiernej miłości, sprawiając, Ŝe i on staje się zdolny do mi-
łosierdzia. WciąŜ odnawiającym się cudem jest fakt, Ŝe miłosierdzie 
BoŜe moŜe opromienić Ŝycie kaŜdego z nas, pobudzając nas do miłości 
bliźniego i tego, co tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia 
względem ciała i duszy. Przypominają nam one o tym, Ŝe nasza wia-
ra wyraŜa się w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają 
pomagać naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy i na 
podstawie których będziemy sądzeni: karmienie, nawiedzanie, pocie-
szanie, pouczanie. Dlatego Ŝyczyłem sobie, „aby chrześcijanie zasta-
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nowili się podczas Jubileuszu nad uczynkami miłosierdzia względem 
ciała i duszy. Będzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, czę-
sto uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a takŜe na wchodzenie 
coraz głębiej w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani 
przez BoŜe miłosierdzie” (Misericordiae Vultus, 15). Bowiem to  
w człowieku ubogim i potrzebującym ciało Chrystusa „staje się znów 
widoczne w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, niedoŜywio-
nych, uciekinierach..., abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć i tro-
skliwie Mu pomóc” (tamŜe). Niebywała i skandaliczna tajemnica 
przedłuŜającego się w dziejach cierpienia Niewinnego Baranka, 
krzaku gorejącego bezinteresowną miłością, przed którym moŜna 
tylko, jak MojŜesz, zdjąć z nóg sandały (por. Wj 3,5); a jeszcze bar-
dziej, gdy ubogim jest brat lub siostra w Chrystusie cierpiący z po-
wodu swojej wiary. 

W obliczu tej miłości potęŜnej jak śmierć (por. Pnp 8,6) najnędz-
niejszym ubogim jest ten, kto nie chce przyznać się, Ŝe nim jest.  
Wydaje mu się, Ŝe jest bogaty, a w rzeczywistości jest najuboŜszym  
z ubogich. A to dlatego, Ŝe jest niewolnikiem grzechu, który kaŜe mu 
uŜywać swego bogactwa i władzy nie po to, by słuŜyć Bogu i bliźnim, 
ale by zagłuszyć w sobie myśl, Ŝe i on w rzeczywistości jest tylko ubo-
gim Ŝebrakiem. Im większym bogactwem i władzą dysponuje, tym 
większe moŜe się stać jego kłamliwe zaślepienie. Dochodzi do tego, Ŝe 
nie chce nawet widzieć ubogiego Łazarza, Ŝebrzącego u drzwi jego 
domu (por. Łk 16,20-21), który jest figurą Chrystusa Ŝebrzącego  
w ubogich o nasze nawrócenie. Łazarz stanowi moŜliwość nawróce-
nia, którą Chrystus nam daje, a której być moŜe nie widzimy. Temu 
zaślepieniu towarzyszy pełna pychy Ŝądza wszechmocy, w której 
rozlegają się złowieszczo szatańskie słowa: “będziecie jak Bóg”  
(Rdz 3,5), będące źródłem  kaŜdego grzechu. Ta Ŝądza moŜe przyjąć 
formę społeczną i polityczną, jak pokazały systemy totalitarne XX 
wieku i jak pokazują dzisiaj ideologie promujące jedyną słuszną myśl 
oraz technonaukę, dąŜące do tego, by Bóg stał się nieistotny, a czło-
wiek został sprowadzony do masy, którą moŜna posługiwać się  
w sposób instrumentalny. Obecnie mogą to pokazywać takŜe struk-
tury grzechu związane z modelem fałszywego rozwoju, opartego na 
kulcie pieniądza, który zobojętnia na los ubogich bogatsze osoby  
i społeczeństwa, które zamykają przed nimi drzwi, odmawiając na-
wet tego, by ich zobaczyć. 

Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym Roku Jubileuszowym 
jest sprzyjającym momentem, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania 
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poprzez słuchanie Słowa BoŜego oraz uczynki miłosierdzia. Poprzez 
uczynki względem ciała – dotykamy ciała Chrystusa w braciach  
i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do 
domu i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe – dawanie rad, pou-
czanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej 
bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu uczynków 
względem ciała i względem ducha nigdy nie naleŜy od siebie oddzie-
lać. Bowiem właśnie wtedy, gdy dotyka w ubogim człowieku ciała 
Chrystusa UkrzyŜowanego, grzesznik moŜe otrzymać w darze uświa-
domienie sobie, Ŝe on sam jest biednym Ŝebrakiem. Na tej drodze  
takŜe „pyszniący się”, „władcy”, „bogacze”, o których mówi Magnifi-
cat, mają moŜliwość spostrzeŜenia, Ŝe są niezasłuŜenie miłowani 
przez Chrystusa UkrzyŜowanego, który umarł i zmartwychwstał 
równieŜ dla nich. Tylko ta miłość moŜe zaspokoić pragnienie nie-
skończonego szczęścia i miłości, które człowiek usiłuje osiągnąć, łu-
dząc się, Ŝe je znajdzie w kulcie wiedzy, bogactwa i władzy. Jest jed-
nak zawsze niebezpieczeństwo, Ŝe coraz szczelniej zamykając się na 
Chrystusa, który w ubogich i potrzebujących wciąŜ puka do drzwi ich 
serc, pyszni, moŜni i bogaci skaŜą sami siebie na tę otchłań samotno-
ści, którą jest piekło. Dlatego dla nich i dla nas wszystkich na nowo 
rozbrzmiewają pełne bólu słowa Abrahama: „Mają MojŜesza i Proro-
ków, niechŜe ich słuchają!” (Łk 16,29). Słuchanie Słowa i wprowa-
dzanie go w Ŝycie przygotowuje nas w najlepszy sposób do świętowa-
nia ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią Zmar-
twychwstałego Oblubieńca, Tego który pragnie oczyścić swą Oblu-
bienicę, która oczekuje na Jego przybycie.  

Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja na-
wróceniu! Prośmy o to przez macierzyńskie wstawiennictwo Dziewi-
cy Maryi, która jako pierwsza, w obliczu wielkiego BoŜego miłosier-
dzia, jakim Bóg Ją darmo obdarował, uniŜyła się (por. Łk 1,48)  
mówiąc, Ŝe jest pokorną słuŜebnicą Pańską (por. Łk 1,38). 
 
Watykan, 4 października 2015 r. 
Święto św. Franciszka z AsyŜu 
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MISJONARZE MIŁOSIERDZIA 

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  
USTANOWIENI PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  

 
 
 

 
Wśród księŜy z całego świata, wybranych do posługi misjonarza 

miłosierdzia, są kapłani z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: ks.  
Andrzej Wąsek oraz o. Wiktoryn Krysa OFM.  

 
 
 
 

KS. MGR ANDRZEJ WĄSEK  
WIKARIUSZ PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W OBSZY 

 
Ks. mgr Andrzej Wąsek urodził się w 22 listopada 1984 r.  

w Biłgoraju. 4 czerwca 2011 r. z rąk Biskupa Zamojsko-
Lubaczowskiego Wacława Depo w katedrze zamojskiej przyjął świę-
cenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich jako wikariusz praco-
wał w parafii Józefów (2011-2015), od 19 sierpnia 2015 r. posługuje 
jako wikariusz w parafii Obsza.   

W Środę Popielcową razem z gronem około siedmiuset misjona-
rzy miłosierdzia został on posłany przez PapieŜa Franciszka do  
pełnienia tej misji. 
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O. WIKTORYN KRYSA OFM 
PROBOSZCZ PARAFII PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W HRUBIESZOWIE 
 

O. Wiktoryn Krysa OFM urodził się w 1968 r. Tarnobrzegu.  
Po ukończeniu studiów uniwersyteckich wstąpił w 1994 r. do Zakonu 
Braci Mniejszych w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP  
(OO. Bernardyni).  

Wyświęcony na kapłana przez ks. arcybiskupa Edwarda Nowa-
ka w 2001 r. W tym samym roku rozpoczął pracę duszpasterską na 
Ukrainie wypełniając jednocześnie obowiązki wykładowcy i spowied-
nika w WyŜszym Seminarium Duchownym oraz w Instytucie Nauk 
Religijnych w Gródku Podolskim (Diecezja Kamieniecko-Podolska).  

W latach 2006-2011 pełnił posługę  ojca duchownego i wykła-
dowcy muzyki kościelnej w WyŜszym Seminarium Duchownym  
OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

W 2011 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej jako  
wikariusz i katecheta w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Hrubie-
szowie. W lipcu 2014 r. został mianowany proboszczem tejŜe parafii 
oraz kustoszem Sanktuarium Matki BoŜej Sokalskiej w Hrubieszo-
wie.   

Na podstawie decyzji PapieŜa Franciszka został powołany  
na Misjonarza Miłosierdzia z prawem rozgrzeszania w ciągu całego 
Roku Jubileuszowego tzw. grzechów zarezerwowanych dla Stolicy 
Apostolskiej. 
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9 lutego podczas osobistego spotkania z misjonarzami miłosier-

dzia Ojciec Święty Franciszek wyjaśnił kapłanom szczególną naturę 
ich posługi. Mają oni być znakiem matczynej troski Kościoła o Lud 
BoŜy, aby wierni wchodzili w głębokości bogactwa tajemnicy miło-
sierdzia Boga, tak fundamentalnej dla naszej wiary.  

PapieŜ Franciszek udzielił misjonarzom miłosierdzia władzy 
przebaczenia grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej: 
profanacji Najświętszego Sakramentu, przemocy wobec Ojca Święte-
go, rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu 
Dekalogu, a takŜe grzechu zdrady tajemnicy spowiedzi.  

Do głównych zadań misjonarza miłosierdzia naleŜeć będzie m.in. 
głoszenie słowa BoŜego w ramach rekolekcji parafialnych, dekanal-
nych czy diecezjalnych oraz sprawowanie sakramentu pojednania. 



 

 

 

EEEEEEEEPPPPPPPPIIIIIIIISSSSSSSSKKKKKKKKOOOOOOOOPPPPPPPPAAAAAAAATTTTTTTT                
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INSTRUKCJA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  

O MUZYCE KOŚCIELNEJ W POLSCE  
 

Wstęp 
 

1. 50 lat po promulgacji Konstytucji o liturgii świętej Soboru Waty-
kańskiego II, Kościół jest wdzięczny Bogu za odnowę Ŝycia litur-
gicznego, którą umoŜliwiło nauczanie soborowe. Zaznaczono  
w nim, Ŝe muzyka, a zwłaszcza śpiew kościelny związany ze sło-
wami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii1. 
JuŜ wcześniej Pius XII w encyklice o muzyce kościelnej podkre-
ślił, Ŝe inne rodzaje sztuki: architektura, malarstwo czy rzeźba, 
przygotowują tylko godne miejsce dla świętych obrzędów, muzyka 
sakralna spełnia uprzywilejowaną rolę w samym sprawowaniu 
świętych ceremonii i obrzędów2.  

2. Ogólne wskazania Konstytucji szczegółowo omówiła Instrukcja 
Musicam sacram Świętej Kongregacji Obrzędów z 1967 r., a na 
gruncie polskim Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicz-
nej po Soborze Watykańskim II z 1979 r. 

3. Zachodzące przemiany społeczne i kulturowe oraz postępująca 
sekularyzacja Ŝycia dotykają takŜe liturgii. Przyczyna tego zjawi-
ska tkwi w fałszywym poczuciu wolności oraz nieznajomości na-
uki Kościoła3. Wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawo-
wała kierownictwo nad świętą liturgią, aby liturgia nie była po-
strzegana jako prywatna własność kogokolwiek, ani samego cele-
bransa, ani wspólnoty, w której sprawuje się sakramenty4. W tym 
kontekście istnieje równieŜ potrzeba aktualnego spojrzenia na 
problemy związane z muzyką w Kościele.  

 
 
 
 

                                                      
1 Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II [dalej: KL], 1963, 112. 
2 PIUS XII, Encyklika Musicae sacrae disciplina, nr 13. 
3 Instrukcja Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów 

Redemptionis Sacramentum, [dalej: RS], nr 4, 7-8; Zob. JAN PAWEŁ II, Encyklika 
Ecclesia de Eucharistia, nr 52.  

4 RS 18.  
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I. Zasady ogólne 
 

4. Obrzędy religijne od początku związane były z muzyką. Psalmy, 
hymny, pieśni stanowią część Biblii, stają się nośnikiem prawd 
objawionych5. W Kościele apostolskim śpiew był traktowany jako 
dar Ducha, tak samo jak nauczanie czy głoszenie kerygmatu. Ko-
ściół od początku otacza opieką wszelkie formy sztuki sakralnej. 
Przejawia się to w trosce o zachowanie i powiększanie skarbca 
muzyki sakralnej6.  

5. Wskazania Kościoła dotyczące muzyki moŜna lepiej rozumieć, 
gdy uściśli się znaczenie pojęć: muzyka religijna, kościelna, litur-
giczna czy sakralna. Muzyka religijna jest sztuką, która odnosi 
się w swej inspiracji do tematyki dotyczącej Boga, Jego objawia-
nia się w świecie, bądź teŜ róŜnych przejawów Ŝycia wspólnoty 
wierzących. Muzyka kościelna pochodzi z chrześcijańskiego 
kręgu kulturowego i jest związana z Ŝyciem chrześcijańskich 
wspólnot wyznaniowych. Muzyką liturgiczną są kompozycje, 
które zgodnie z przepisami kościelnymi współtworzą święte ob-
rzędy. W wypełnianiu funkcji znaku liturgicznego muzyka posłu-
guje się róŜnymi formami, gatunkami i rodzajami, zarówno wo-
kalnymi, wokalno-instrumentalnymi, jak i instrumentalnymi. 
Muzyka sakralna obejmuje wszelkie kompozycje powstałe  
w ciągu wieków z przeznaczeniem do liturgii w Kościele. 

6. NaleŜy bezwzględnie stać na straŜy zachowania sacrum w kom-
pozycjach liturgicznych i wprowadzać do liturgii tylko to, co  
odpowiada świętości miejsca, godności obrzędów liturgicznych  
i sprzyja poboŜności wiernych7. Kościół uznaje wszystkie formy 
prawdziwej sztuki i dopuszcza je do słuŜby BoŜej, jeŜeli tylko po-
siadają wymagane przymioty8. Nie wolno w liturgii wykonywać 
utworów o charakterze świeckim9. 

7. Liturgia z natury swojej jest nie tylko otwarta na muzykę, lecz 
wręcz się jej domaga. W ramach ars celebrandi znaczące miejsce 
zajmuje śpiew liturgiczny10. Czynność liturgiczna przybiera god-

                                                      
5 Zob. Wj 15,1-21; 2 Sm 6,5; 1 Krn 23,5; 25,2-32; Ef 5,18; Kol 3,16; 1 Kor 14,26. 
6 Zob. KL 114. 
7 Zob. Instrukcja Musicam Sacram [dalej: MS], 1967, 60. 

8 KL 112. 
9 Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, 

1979 [dalej: IEP], 10. 
10 BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, nr 42. 
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niejszą postać, gdy słuŜba BoŜa odbywa się uroczyście ze śpiewem, 
przy udziale osób posługujących na mocy święceń, z czynnym 
uczestnictwem wiernych11. Zachęca się do uwzględniania w więk-
szym stopniu chorału gregoriańskiego jako własnego śpiewu  
liturgii rzymskiej12. 

8. Teksty przeznaczone do śpiewów kościelnych (…) naleŜy  czerpać 
przede wszystkim z Pisma Świętego i źródeł liturgicznych13. Tekst 
i melodia oraz ich wykonanie mają odpowiadać znaczeniu cele-
browanej tajemnicy, częściom obrzędu, a takŜe okresowi litur-
gicznemu14.  

9. Muzyka w liturgii nie jest jej „oprawą”, ale celebracją. Nie po-
winna zniknąć z liturgii,  jej obecność moŜe być szczególnym spo-
sobem uczestnictwa w świętych obrzędach, w tajemnicy wiary15.  

 
II. Muzyczne funkcje w liturgii 

 
10. W czynnościach liturgicznych kaŜdy w zaleŜności od święceń  

i funkcji pełni sobie właściwe zadanie: przewodniczący liturgii bi-
skup lub prezbiter, diakon, lektor, psałterzysta, kantor, schola, 
chór, dyrygent, organista16. W parafii proboszcz, a w innych 
wspólnotach ten, kto w imieniu biskupa spełnia urząd pasterski, 
odpowiada za kształt liturgii i jej przygotowanie. Nieodzowna 
jest harmonijna współpraca wszystkich pełniących róŜne funkcje. 

11. Przewodniczący liturgii powinien wykorzystywać dopuszczo-
ne i zalecone przez przepisy moŜliwości w sprawowaniu świętych 
obrzędów i dostosowania ich do potrzeb wspólnoty. Zaleca się, 
aby uwzględniał stopnie uroczystej liturgii i śpiewał wszystkie 
części przeznaczone dla niego17. 

12. Funkcją diakona związaną ze śpiewem jest: proklamowanie 
Ewangelii, podawanie intencji modlitwy wiernych, wezwanie do 
znaku pokoju, rozesłanie i inne wezwania zawarte w obrzędach. 

                                                      
11 KL 113. 
12 Zob. KL 116;  MS  43; IEP 24; Kan. 1205, 1210, 1214 KPK. 
13 KL 121. 
14 Zob. BENEDYKT XVI,  Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, nr 42. 
15 Benedykt XVI, przemówienie po nadaniu doktoratu honoris causa Akademii 

Muzycznej oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Castel 
Gandolfo 5.07.2015 r. W: Anamnesis 83/2015, s. 8. 

16 Zob. KL 26, 28;  MS 13.   
17 Zob. MS 27-32. 
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Do diakona (a gdy go nie ma, do prezbitera lub przygotowanego 
kantora) naleŜy wykonanie uroczystego Orędzia Paschalnego.  

13. Lektor, który wykonuje czytania, mając odpowiednie przygoto-
wanie moŜe je zaśpiewać według melodii z Lekcjonarza18.  

14. Psałterzysta19 wykonuje psalm responsoryjny z ambony. MoŜe 
takŜe śpiewać aklamację z wersetem przed Ewangelią, jeŜeli nie 
wykonują jej schola lub chór. 

15. Do kantora naleŜy: przygotowanie i kierowanie śpiewem zgro-
madzenia liturgicznego oraz solowe wykonywanie niektórych 
śpiewów. Funkcja ta nie powinna być wykonywana z ambony. 

16. Schola prowadzi śpiew całego zgromadzenia liturgicznego. MoŜe 
równieŜ samodzielnie wykonywać podczas celebracji śpiewy  
liturgiczne zgodnie z przepisami20.  

17.  Chór zasadniczo wykonuje muzykę wielogłosową. JeŜeli nie ma 
scholi, powinien przejąć jej zadania. Zawsze włącza się w śpiew 
całego zgromadzenia. 

18.  NaleŜy szczególną troską otoczyć istniejące w parafii zespoły 
śpiewacze, a tam, gdzie ich nie ma, powoływać nowe21. Ich udział 
w liturgii daje moŜliwość wzbogacenia i urozmaicenia repertuaru 
oraz zapewnia Ŝywotność w kościołach utworów ze skarbca mu-
zyki liturgicznej. Zawsze naleŜy pamiętać o zachowaniu odpo-
wiedniej proporcji pomiędzy śpiewami scholi, chóru i ludu.  

19.  Zespoły śpiewacze powinny pełnić swoje funkcje w takim miejscu, 
aby ich członkowie mieli moŜność pełnego, sakramentalnego 
uczestnictwa w liturgii22.  

20. KaŜdy kościelny zespół śpiewaczy powinien mieć opiekuna,  
którym jest duchowny wyznaczony przez proboszcza lub rektora 
kościoła. Obowiązkiem opiekuna jest troska o stałą formację  
duchową członków zespołu23. Pomocą jest ogólnopolski program 
formacji słuŜby liturgicznej. 

21. Dyrygentem zespołu śpiewaczego moŜe być wyłącznie osoba 
posiadająca odpowiednie przygotowanie muzyczne i liturgiczne.  

22.  Organista akompaniując prowadzi śpiew całego zgromadzenia 

                                                      
18 Lekcjonarz Mszalny ², [dalej: LM], t. I. Poznań 2015, s. 285-286.  
19 Terminem psałterzysta polskie dokumenty Kościoła tłumaczą łacińskie 

określenie psalmista. 
20 Por.: OWMR 48, 52, 53, 62, 74, 87. 
21 Zob. KL 114. 
22 Zob. MS 23 c, OWMR 312. 
23 Zob. MS 24. 
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liturgicznego oraz wykonuje utwory organowe zgodnie z przepi-
sami liturgicznymi. Nie akompaniuje do śpiewów solowych cele-
bransa24.  

23.  Organista ma obowiązek naleŜycie przygotować muzykę do kaŜ-
dej liturgii. Jego zadaniem jest równieŜ kształcenie kantorów  
i psałterzystów. Jeśli nie ma kantora, uczy wiernych (zwłaszcza 
dzieci i młodzieŜ) śpiewów liturgicznych oraz intonuje śpiewy ca-
łego zgromadzenia. Jeśli nie ma dyrygenta, prowadzi zespoły 
śpiewacze.  

24.  Pełnienie funkcji organisty wymaga stałej formacji liturgicznej  
i duchowej oraz doskonalenia umiejętności muzycznych. Obo-
wiązkiem organisty jest udział w spotkaniach formacyjnych or-
ganizowanych w diecezjach.   

25.  Warunkiem koniecznym do zatrudnienia na stanowisku organi-
sty jest posiadanie kwalifikacji muzyka kościelnego, a nie tylko 
ogólne wykształcenie muzyczne. Szczegółowo normy te określa 
prawo diecezjalne. W większych parafiach zaleca się organizo-
wanie konkursów na stanowisko organisty. 

26. Nie ma nic bardziej podniosłego w świętych czynnościach ponad 
zgromadzenie, które wyraŜa swą wiarę przez wspólny śpiew25. 
Dlatego naleŜy bardzo starannie dobierać i łączyć te formy i ele-
menty przez Kościół zaproponowane, które (…) bardziej sprzyjają 
czynnemu i pełnemu uczestnictwu wiernych26. Czynne uczestnic-
two (participatio actuosa) nie ogranicza się do wspólnego śpie-
wania; słuchanie jest równieŜ formą uczestnictwa. W odpowied-
nim czasie naleŜy zachować takŜe pełne czci milczenie27. 

 
III. Muzyka w liturgii Mszy św. 

 
27. Celebracja Eucharystii dokonuje się przez dostrzegalne znaki, 

które podtrzymują, umacniają i wyraŜają wiarę28. Szczegółowe 
omówienie wszystkich części Mszy św. znajduje się w Ogólnym 
wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego. Tajemnica Eucharystii 
jest zbyt wielka, aŜeby ktoś mógł pozwolić sobie na traktowanie 

                                                      
24 Zob. MS 64. 
25 Zob. MS 16. 
26 OWMR 20. 
27 KL 30; Zob. OWMR 88.  
28 Zob. KL 59. 
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jej wedle własnej oceny, która nie szanowałaby jej świętego cha-
rakteru i jej wymiaru powszechnego29. 

28. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby niektóre części Mszy św. były 
śpiewane w róŜnych językach, szczególnie zaś zaleca się śpiew  
w języku łacińskim30. Dotyczy to zwłaszcza liturgii z udziałem 
większej grupy obcokrajowców. 

29. Wszystkie śpiewy mszalne muszą być zgodne z czynnością świę-
tą, z treścią dnia lub okresu liturgicznego i zatwierdzone przez 
kompetentną władzę diecezjalną31. Pomocą w ich wyborze są tek-
sty liturgiczne (antyfony, modlitwy, czytania). Części stałych 
Mszy św., a takŜe psalmu responsoryjnego, nie wolno zastępować 
innymi śpiewami32. 

30. NaleŜy zwrócić uwagę na dwojaki charakter śpiewów: jedne są 
samodzielnym obrzędem, inne towarzyszą obrzędowi. Godne 
sprawowanie liturgii wymaga uzgodnienia czasu trwania śpiewu 
z akcją liturgiczną. 

31. Przed rozpoczęciem celebracji zaleca się muzykę instrumental-
ną33. Podczas gromadzenia się wiernych ma pomóc ona w two-
rzeniu atmosfery skupienia.  

32. Śpiew na wejście rozpoczyna celebrację, umacnia jedność 
zgromadzonych, wprowadza ich umysły w przeŜywanie miste-
rium okresu lub obchodu liturgicznego oraz towarzyszy procesji 
kapłana i usługujących34. Wykonuje się antyfonę lub inny śpiew 
zatwierdzony przez władzę kościelną. Niewskazane jest rozpo-
czynanie tego śpiewu przed procesją wejścia. W przypadku bar-
dzo krótkiej procesji moŜna go nieco przedłuŜyć, aby właściwie 
spełnił swoją rolę.  

33. Panie, zmiłuj się nad nami (Kyrie) jest aklamacją śpiewaną 
naprzemiennie z uwzględnieniem całego zgromadzenia. MoŜe być 
wykonana takŜe samodzielnie przez zespół śpiewaczy. W przy-
padku zastosowania trzeciej formy aktu pokuty zaleca się śpiew 
całej aklamacji. 

34. Hymn Chwała na wysokości Bogu (Gloria) rozpoczyna kapłan, 
kantor lub zespół śpiewaczy. Śpiewają go wszyscy razem albo 
                                                      
29 JAN PAWEŁ II, dz. cyt., nr 52. 
30 Zob. MS 51. 
31 IEP 8, 10. 
32 Zob. MS 32; IEP 13.  
33 Zob. MS 65. 
34 Zob. OWMR 47. 
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naprzemiennie. MoŜe być wykonany takŜe samodzielnie przez 
zespół śpiewaczy. 

35. Oracje (Kolekta, Modlitwy nad darami i po Komunii) mogą być 
w całości śpiewane albo recytowane. W Kolekcie po wezwaniu do 
modlitwy naleŜy zachować chwilę milczenia. 

36. Lekcje wolno śpiewać jedynie według melodii zamieszczonych  
w Lekcjonarzu35. Po czytaniu moŜna odśpiewać kończącą ją  
formułę z aklamacją. 

37. Psalm responsoryjny jest medytacją nad usłyszanym słowem 
BoŜym i stanowi integralną część  liturgii słowa. Wykonuje  
go psałterzysta z miejsca proklamacji słowa BoŜego w formie  
responsorialnej (wierni odpowiadają refrenem) lub w sposób cią-
gły bez refrenu36. Śpiew po czytaniu według tekstu z Lekcjonarza 
moŜe wykonać całe zgromadzenie. Zamiast psalmu moŜna wyko-
nać Graduał. Śpiew po czytaniu wykonuje się jednogłosowo,  
refren moŜe być takŜe wykonywany wielogłosowo. W okresach,  
w których się śpiewa Alleluja moŜna wykonać psalm alleluja-
tyczny. Wówczas opuszcza się aklamację przed Ewangelią. 

38. Sekwencję śpiewa przed Alleluja zespół śpiewaczy lub kantor. 
MoŜe ją wykonać w postawie siedzącej całe zgromadzenie. 

39. Aklamacja przed Ewangelią powinna być śpiewana, w prze-
ciwnym razie moŜna ją opuścić. Nie powinna być wykonywana  
z ambony. Wszyscy, stojąc, wykonują tę aklamację pod przewod-
nictwem scholii albo kantora oraz ją powtarzają; werset zaś śpie-
wa schola albo kantor37. W uroczystych celebracjach po prokla-
macji Ewangelii moŜna powtórzyć samą aklamację bez wersetu38.  

40. Ewangelię moŜna śpiewać jedynie według tonów zamieszczo-
nych w Lekcjonarzu39. W przypadku czytanej Ewangelii zaleca 
się śpiew dialogu i końcowej aklamacji.  

41. Wyznanie wiary (Credo) zaleca się śpiewać w celebracjach bar-
dziej uroczystych40. Wykonuje je całe zgromadzenie razem albo 
naprzemiennie41. 

                                                      
35 LM, t. I. Poznań 2015, s. 285-286. 
36 Zob. OWMR 61. Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania 

OWMR [dalej: WEP], nr 14, Warszawa 9.03.2005. 
37 OWMR 62. 
38 Zob. WEP, nr 19. 
39 LM, t. I. Poznań 2015, ss. 287-291. 
40 Zob. WEP, nr 24. 
41 Zob. MS 34. 
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42. Wezwania Modlitwy powszechnej mogą być śpiewane przez 
diakona, kantora lub inną przygotowaną osobę. W przypadku 
czytanych wezwań moŜna śpiewać samą aklamację. Zaleca się 
śpiew końcowej oracji. 

43. Śpiew na przygotowanie darów powinien zawsze towarzy-
szyć procesji. MoŜe być wykonywany podczas obrzędów przygo-
towania darów, gdy nie ma procesji z darami. Obrzędowi temu 
moŜe towarzyszyć muzyka instrumentalna42. 

44. Dialog przed prefacją, prefacja i aklamacja Święty stanowią 
jedną całość i powinny być śpiewane. Nie naleŜy rozróŜniać spo-
sobu wykonywania tych części, śpiewając dialog, a recytując pre-
fację. W przypadku recytowanego dialogu i prefacji zaleca się 
śpiewać aklamację Święty, której wykonanie zasadniczo naleŜy 
do całego zgromadzenia. 

45.  W celebracjach bardziej uroczystych zaleca się wykorzystanie 
zamieszczonych w Mszale melodii do tekstów Modlitwy Eucha-
rystycznej. Podczas Modlitwy Eucharystycznej nie wykonuje się 
Ŝadnej muzyki instrumentalnej, takŜe po konsekracji i ukazaniu 
świętych postaci. 

46. Zachęca się do wykonywania zamiennie wszystkich czterech 
aklamacji po Przeistoczeniu. 

47. Doksologia kończąca Modlitwę Eucharystyczną powinna być 
śpiewana. W uroczystych celebracjach aklamację Amen moŜna 
trzykrotnie powtórzyć, a takŜe wykonać wielogłosowo. 

48. Modlitwa Pańska (Pater noster) wraz z wprowadzeniem  
i embolizmem moŜe być śpiewana wyłącznie na melodie zamiesz-
czone w Mszale43. 

49. W uroczystych celebracjach zachęca się do śpiewania modlitwy  
o pokój. 

50. Śpiew Baranku BoŜy towarzyszy obrzędowi łamania chleba  
i powinien trwać do jego zakończenia. MoŜe być wykonywany  
w formie dialogowanej. 

51. Podczas rozdzielania Komunii św. wykonuje się antyfonę, mu-
zykę instrumentalną lub inny śpiew zatwierdzony przez władzę 
kościelną.  

52. Po zakończonej puryfikacji, gdy celebrans zajmie miejsce prze-
wodniczenia następuje chwila ciszy. MoŜna śpiewać psalm, 

                                                      
42 Zob. MS 65. 
43 Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Poznań 2010, s. 371* oraz (24). 
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hymn, inną pieśń pochwalną lub dziękczynną. Dopuszczalna jest 
równieŜ odpowiednia muzyka instrumentalna, zwłaszcza orga-
nowa lub utwór wykonywany przez zespół śpiewaczy44.  

53. Po rozesłaniu, zwłaszcza gdy odbywa się uroczysta procesja 
wyjścia celebransa z asystą, naleŜy wykonać śpiew, aby kaŜdy 
wrócił do swoich dobrych czynów, wielbiąc i błogosławiąc Boga45. 
Zachęca się ponadto do wykonywania w tym miejscu odpowied-
niej muzyki instrumentalnej lub wokalno-instrumentalnej. 

54. W roku liturgicznym, obchodząc misteria odkupienia, Kościół 
otwiera bogactwo zbawczych czynów i zasług Chrystusa, aby 
wierni zetknęli się z Nim i dostąpili łaski zbawienia46. Treść  
i charakter poszczególnych obchodów lub okresów liturgicznych 
powinien stanowić podstawę do wyboru właściwych śpiewów. 
Melodie refrenów psalmu responsoryjnego, tonów psalmowych  
i śpiewu przed Ewangelią powinny być zróŜnicowane między  
sobą. Nie mogą być uniwersalne na cały rok. NaleŜy korzystać  
z bogactwa melodii uwzględniając okresy liturgiczne oraz uroczy-
stości.  

55. W Adwencie w doborze śpiewów naleŜy uwzględnić dwie części 
tego okresu. Do 16 grudnia treści liturgii nawiązują do historii 
Izraela oczekującego na przyjście Mesjasza. Jest to czas ducho-
wego przygotowania się Kościoła na Paruzję. Od 17 grudnia na-
stępuje bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia 
Pańskiego. Te same treści liturgiczne towarzyszą celebracji mszy 
o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie, zwanych Roratami.  

56. W okresie Narodzenia Pańskiego (od 25 grudnia do niedzieli 
Chrztu Pańskiego) podczas liturgii naleŜy śpiewać kolędy. Pasto-
rałki (kolędy domowe) mogą być śpiewane wyłącznie poza litur-
gią: podczas wspólnego kolędowania, jasełek czy na koncertach. 

57. Po niedzieli Chrztu Pańskiego następuje pierwsza część okresu 
zwykłego. Nie naleŜy wówczas w liturgii śpiewać kolęd, z wy-
jątkiem święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). W przypadku 
utrwalonej tradycji śpiewania nadal kolęd dopuszcza się wyko-
rzystywanie zwrotek, których treść koresponduje z liturgią 
pierwszych tygodni okresu zwykłego. MoŜna takŜe śpiewać kolę-
dy po zakończeniu liturgii. 

                                                      
44 Zob. OWMR 88. 
45 OWMR 90c. 
46 Zob. KL 102. 
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58. W doborze śpiewów w Wielkim Poście naleŜy uwzględnić po-
dział na okres pokutny i pasyjny. Pierwszy rozpoczyna się w Śro-
dę Popielcową i trwa do V Niedzieli Wielkiego Postu. Jego treść 
dotyczy nawrócenia, postu, jałmuŜny, modlitwy, powrotu do Ŝycia 
łaski, które rozpoczęło się w momencie chrztu świętego. Niektóre 
z tych treści znajdujemy takŜe w pieśniach o krzyŜu. Okres pa-
syjny rozpoczyna się od poniedziałku V tygodnia Wielkiego Postu 
i trwa do Mszy KrzyŜma. Śpiew pieśni pasyjnych naleŜy stosować 
w liturgii w tym czasie oraz zawsze przy celebrowaniu nabo-
Ŝeństw pasyjnych: Gorzkich Ŝali i Drogi krzyŜowej. 

59. Triduum Paschalne stanowi centrum roku liturgicznego.  
Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej i trwa do Nieszporów 
Niedzieli Zmartwychwstania. NaleŜy szczególnie zatroszczyć się 
o przygotowanie wszystkich śpiewów. W obrzędach Triduum 
Paschalnego powinny czynnie uczestniczyć zespoły śpiewacze.  

60. Przez cały okres Wielkanocy celebracjom eucharystycznym 
mają towarzyszyć śpiewy o zmartwychwstaniu Pańskim, zgodnie 
z treścią tekstów liturgicznych. 

61. NajdłuŜszą część cyklu roku liturgicznego stanowi tzw. okres 
zwykły (per annum), w którym świętuje się misterium Chrystu-
sa w Jego pełni47. Śpiewy stosowane w świętych obrzędach, 
zgodnie z liturgiczną treścią tego okresu, mają przypominać 
prawdy chrześcijańskiej wiary, pouczenia Chrystusa i Jego 
zbawcze dzieła. W doborze śpiewów moŜna skorzystać równieŜ  
z działu pieśni okolicznościowych. 

62. Szczególnie uroczysty wydźwięk ma świętowanie niedzieli jako 
Dnia Pańskiego i dnia Kościoła48. Upamiętnienie zmartwych-
wstania Chrystusa stanowi centrum chrześcijańskiego Ŝycia. Wy-
jątkowość zgromadzenia eucharystycznego w tym dniu zostaje 
podkreślona przez śpiewaną liturgię. Starannie przygotowane 
śpiewy, które sprzyjają dzieleniu się jedną wiarą i miłością,  
powinny być owocem współpracy osób odpowiedzialnych za  
muzyczne ukształtowanie świętych obrzędów. Stają się wówczas 
wyrazem radości serca49.  

                                                      
47 Zob. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 43. 
48 Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2009, [dalej: KKK],  2177, RS 57. 
49 Zob. Jan Paweł II, List Apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli z dnia 

31.05.1998 r., nr 50. 
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63. Liturgia Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa (BoŜe Ciało) i następująca po niej procesja euchary-
styczna powinny być sprawowane w sposób szczególnie uroczy-
sty. NaleŜy przygotować zespoły śpiewacze. Podczas procesji 
moŜliwy jest udział orkiestry, która wzbogaca celebrację grą na 
przemian ze śpiewem ludu. Ewangelie przy czterech ołtarzach 
powinny być śpiewane. NaleŜy zadbać, aby uczestniczący w pro-
cesji mieli przygotowane teksty pieśni eucharystycznych. 

64. Na szczególną uwagę zasługuje Msza św. z I Komunią św. 
dzieci. Dobór repertuaru śpiewów powinien uwzględniać moŜli-
wości percepcyjne i wykonawcze dzieci, ale nie moŜe to stać się 
usprawiedliwieniem wprowadzania piosenek religijnych do litur-
gii. Trzeba wykorzystać repertuar śpiewów liturgicznych na 
Msze św. z udziałem dzieci. Niewłaściwe jest wykonywanie przez 
grupę dzieci wersetów psalmu responsoryjnego. 

 
IV. Śpiew Liturgii godzin 

 
65. Liturgia godzin jest publiczną modlitwą Kościoła, która rozciąga 

na poszczególne pory dnia uwielbienie i dziękczynienie oraz 
wspomnienie tajemnic zbawienia50. Zaleca się celebrowanie ze 
śpiewem przynajmniej jutrzni i nieszporów we wspólnotach Ko-
ścioła, w parafiach, zgromadzeniach zakonnych i seminariach 
duchownych, zwłaszcza w niedziele i święta51. Akompaniament 
organowy w tych celebracjach powinien pełnić funkcję słuŜebną 
wobec słowa. 

66.  W sprawowaniu Liturgii godzin, podobnie jak w Mszy św., nic nie 
stoi na przeszkodzie, by pewne części oficjum były śpiewane  
w róŜnych językach52. 

67.  W celu pogłębienia modlitwy w Triduum Paschalnym zachęca się 
do uroczystego celebrowania Liturgii godzin, zwłaszcza Jutrzni  
z Godziną czytań w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę oraz nie-
szporów w Niedzielę Zmartwychwstania. 

68.  NaleŜy podtrzymywać, a gdzie zaniedbano przywrócić, zwyczaj 
śpiewania nieszporów w niedziele i uroczystości. MoŜna wyko-
rzystać tradycyjne polskie przekłady tekstów psalmów z melo-

                                                      
50 Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin [dalej OWLG], 2, 12. 
51 Zob. OWLG 21. 
52 Zob. MS 51; OWLG 276. 
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diami bądź współczesne opracowania nieszporów niedzielnych  
z zastosowaniem tonów gregoriańskich53. 

69. Hymn ze swojej natury domaga się śpiewu. Wykonuje się go 
wspólnie lub naprzemiennie na dwa chóry. MoŜe być zastąpiony 
odpowiednim śpiewem podanym w księgach Liturgii godzin.  

70.  Psalmodia stanowi trzon Liturgii godzin i z natury swojej prze-
znaczona jest do śpiewu54. Jej poprawne wykonanie ma pomóc  
w kontemplacji, jest świadectwem wiary oraz znakiem wspólno-
ty. Zachęca się do stosowania róŜnych tonów, szczególnie grego-
riańskich. Dopuszczone są trzy zasadnicze sposoby śpiewania 
psalmodii: antyfonalny – wykonywany naprzemiennie przez dwa 
chóry, responsorialny - polegający na dialogu solisty z ludem oraz 
sposób ciągły (in directum). 

71.  Kantyki ewangeliczne wykonuje się na sposób psalmodii, za-
chowując intonatio w kaŜdym wersecie. Właściwą praktyką jest 
wyróŜnianie tych części oficjum nie tylko znakiem krzyŜa, ale 
takŜe wykonaniem ich w sposób uroczysty, np. wielogłosowo.    

72.  Psalmy i kantyki posiadają własne antyfony. Antyfony poprze-
dzające kantyki ewangeliczne (pieśni Zachariasza, Maryi i Sy-
meona) powinny odróŜniać się melodycznie od antyfon stosowa-
nych w psalmodii. 

73.  W szczególnie uroczystych celebracjach oficjum zachęca się do 
śpiewu czytania biblijnego, stosując tony z Lekcjonarza55.  

74.  Odpowiedzią na usłyszane słowo BoŜe jest responsorium, które 
szczególnie w Jutrzni i Nieszporach domaga się śpiewu, i to 
śpiewu wspólnego56. Melodie do responsoriów mogą być zaczerp-
nięte ze źródeł liturgicznych, jak równieŜ mogą być nowymi kom-
pozycjami57. Responsorium moŜna zastąpić medytacją w ciszy. 
Zamiast responsorium moŜna wykonać inny odpowiedni śpiew 
zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski58.  

75.  Prośby w uroczystych celebracjach mogą być śpiewane przez dia-
kona lub kantora na dwa sposoby. Pierwszy polega na śpiewie so-
lowym, wtedy lud powtarza stałą aklamację; w drugim moŜna 
wykorzystać dwuczęściową strukturę prośby – pierwszą śpiewa 
                                                      
53 Zob. IEP 22. 
54 Zob. OWLG 103. 
55 Lekcjonarz Mszalny, T. I. Poznań 2015, s. 283. 
56 OWLG, nr 281; zob. nr 171. 
57 OWLG nr 282.  
58 OWLG, nr 49. 
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kantor, drugą wszyscy59. 
76.  Śpiew Ojcze nasz wykonuje całe zgromadzenie liturgiczne na 

melodię z Mszału Rzymskiego. JeŜeli prośby i Ojcze nasz są śpie-
wane, wskazane jest, aby modlitwę końcową i błogosławieństwo 
celebrans równieŜ odśpiewał.  

77.  NaleŜy z szacunkiem odnieść się do wielowiekowej muzycznej 
tradycji Kościoła, w ramach której powstało wiele kompozycji  
z wielogłosowym i wokalno-instrumentalnym opracowaniem całej 
Liturgii godzin lub wybranych części. Zachęca się współczesnych 
twórców do tego rodzaju kompozycji, z uwzględnieniem techniki 
alternatim. 

 
V. Muzyka w liturgii sakramentów i sakramentaliów 

 
78.  Ustanowione przez Chrystusa sakramenty obejmują wszystkie 

etapy i wszystkie waŜne momenty Ŝycia chrześcijanina60. Muzyka 
przez właściwy dobór repertuaru śpiewów oraz odpowiednie 
miejsce ich wykonywania pomaga w rozumieniu znaków sakra-
mentalnych61. 

79.  Chrzest jest pierwszym sakramentem, fundamentem całego Ŝy-
cia chrześcijańskiego, bramą Ŝycia w Duchu, otwierającą dostęp 
do innych sakramentów62. Śpiewy podczas liturgii sakramentu 
chrztu powinny nawiązywać do prawd wiary chrześcijańskiej  
i tajemnicy Najświętszej Trójcy. NaleŜy zwrócić uwagę na akla-
macje (przy wyznaniu wiary, bezpośrednio po udzieleniu sakra-
mentu chrztu oraz na zakończenie obrzędu), aby były wykony-
wane przez całą wspólnotę. Podczas udzielania sakramentu 
większej grupie dzieci moŜna wykorzystać stosowną muzykę  
organową, którą wieńczy wspólny śpiew doksologii. 

80.  Przez sakrament bierzmowania wierni jeszcze ściślej wiąŜą się  
z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten 
sposób bardziej zobowiązani są do szerzenia wiary słowem  
i uczynkiem oraz do bronienia jej63. NaleŜy zatroszczyć się  
o przygotowanie młodzieŜy do śpiewu podczas sprawowania  

                                                      
59 Por. OWLG nr 192-193. 
60 KKK 1210. 
61 Zob. KL 59. 
62 Zob. KKK 1213. 
63 Zob. KKK 1285. 
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liturgii sakramentu. Spotkania przygotowujące kandydatów do 
bierzmowania są okazją do nauczenia ich takŜe śpiewów litur-
gicznych. 

81.  Zachęca się do drugiej formy celebrowania sakramentu pokuty, 
którą stanowi obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidual-
ną spowiedzią i rozgrzeszeniem64. Śpiewy podczas liturgii pokut-
nej ukazują prawdę o BoŜym miłosierdziu. MoŜna w tym czasie 
wykonywać takŜe odpowiednią muzykę instrumentalną, która 
powinna pomagać w kontemplacji, a nie przeszkadzać w spowie-
dzi. Obrzęd kończy się wspólnym śpiewem uwielbienia. 

82.  Kościół ogarnia modlitwą szczególnie ludzi cierpiących i przycho-
dzi im z pomocą przez sprawowanie sakramentu chorych. 
Podczas wspólnotowej formy celebracji tego sakramentu  
w kościele śpiewami podkreślamy prawdę o miłości Chrystusa  
i chrześcijańską nadzieję.  

83.  Sakrament święceń - biskupa, prezbitera, diakona – jest szcze-
gólnym wydarzeniem w Ŝyciu Kościoła. Podczas celebracji tego 
sakramentu obok uroczystej muzyki instrumentalnej i chóralnej 
naleŜy uwzględnić takŜe śpiewy całego zgromadzenia.  

84.  Liturgia sakramentu małŜeństwa ma pomóc narzeczonym 
świadomie i owocnie go sprawować65. NaleŜy pilnie wystrzegać 
się, by pod pozorem podnoszenia okazałości nie wprowadzać do 
obrzędów czegoś niezgodnego z kultem66. PoniewaŜ liturgia sa-
kramentu małŜeństwa jest równieŜ modlitwą całego zgromadze-
nia, naleŜy zachować odpowiednią równowagę pomiędzy śpiewem  
ludu a grą lub śpiewem solowym tak, aby wierni nie byli wyłą-
czeni z czynnego uczestnictwa w śpiewie67. Dobór repertuaru  
instrumentalnego musi odpowiadać charakterowi świętych  
czynności.  

85.  W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi  
z wiarą paschalne misterium Chrystusa68 i ustami kapłana śpie-
wającego prefację wyraŜa, Ŝe Ŝycie wiernych zmienia się, ale się 
nie kończy69. Liturgia pogrzebu ma ścisły związek z przeŜyciami 
wiernych, a jej celem jest nie tylko modlitwa za zmarłych, lecz 
                                                      
64 Obrzędy pokuty, Katowice 1981, s. 43. 
65 Zob. Wstęp do Obrzędów sakramentu małŜeństwa, nr 5. 
66 MS 43. 
67 Zob. IEP 20. 
68 Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzędy pogrzebu, nr 1. 
69 Prefacja nr 86.  
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takŜe obudzenie wiary i nadziei uczestników pogrzebu70. Wyko-
nywane śpiewy powinny wyraŜać nadzieję i wiarę w zmartwych-
wstanie71. Poza okresem Wielkiego Postu moŜna wykorzystać 
takŜe wybrane zwrotki pieśni wielkanocnych, których treść kore-
sponduje z charakterem obrzędów pogrzebowych. Śpiew poŜe-
gnalny72 jest obrzędem. i nie moŜe być skracany. Wykonuje  
go przewodniczący liturgii wraz z całym zgromadzeniem lub na-
przemiennie. Muzyka instrumentalna w obrzędach pogrzebu mo-
Ŝe być wykonywana w sposób określony w pkt. 93 niniejszej In-
strukcji. Dopuszcza się udział orkiestry w procesji do kościoła lub 
na cmentarz z wykorzystaniem odpowiedniego repertuaru. God-
nym pochwały jest praktyka wykonywania oficjum za zmarłych 
według zasad podanych w rytuale73. 

86.  NaboŜeństwa chrześcijańskiej poboŜności ludowej, chociaŜ 
nie naleŜą ściśle do świętej liturgii, są obdarzone szczególną do-
niosłością i godnością74. Prowadzą one lud chrześcijański zarów-
no do częstego korzystania z sakramentów, zwłaszcza Euchary-
stii, jak i do rozmyślania nad tajemnicami naszego odkupienia 
oraz do naśladowania chwalebnych przykładów Świętych Pań-
skich75. W naboŜeństwach tych waŜną rolę pełni śpiew, a takŜe 
muzyka instrumentalna sprzyjająca kontemplacji. 

 
VI. Muzyka w liturgii transmitowanej przez media 

 
87.  W komunikacji bosko-ludzkiej są obecne obraz i słowo. Środki 

społecznego przekazu odgrywają wyjątkowo waŜną rolę w infor-
mowaniu, rozwoju kultury i kształceniu76. Wartość medialnej 
transmisji zaleŜy zarówno od odpowiedniego komentarza litur-
gicznego, jak i sposobu wypełniania swoich funkcji przez wszyst-
kich wiernych.  

88.  WaŜną rolę spełnia dobrze przygotowany i zrealizowany komen-
tarz przed rozpoczęciem liturgii. Nie moŜe on mieć miejsca pod-

                                                      
70 Zob. Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu Polski o pogrzebie  

i modlitwach za zmarłych [dalej: ILD], nr 5. 
71 ILD, nr 4. 
72 Przybądźcie z nieba lub inny wskazany w Obrzędach pogrzebu. 
73 Obrzędy pogrzebu. Dodatek. Katowice 1978 s. 289-290. OWLG nr 245. 
74 Zob. KL 13. 
75 RS 41; zob. takŜe KL 13. 
76 KKK, nr 2493; por. takŜe DSP, nr 11. 



EPISKOPAT POLSKI 

 

 

 

80 

czas wykonywania śpiewów i muzyki instrumentalnej. Redakto-
rzy (sprawozdawcy) powinni mieć odpowiednie przygotowanie  
liturgiczne lub zaprosić do współpracy osoby kompetentne. 

89.  Wszyscy uczestnicy liturgii mają za zadanie pomóc odbiorcom 
(widzom i słuchaczom) w zbliŜeniu się do Boga. Transmisja  
w środkach społecznego przekazu nie moŜe być okazją do  
medialnej promocji kogokolwiek. NaleŜy wybierać osoby bieglejsze 
w śpiewie, a nie kierować się jedynie względem na ich godność  
i urząd77. 

90.  NaleŜy starannie i profesjonalnie przygotować muzykę do liturgii 
transmitowanej przez radio, telewizję lub internet, poniewaŜ 
medialny jej przekaz dla wielu odbiorców staje się wzorcem.  
Muzyka liturgiczna nie moŜe być narzędziem sztucznego wypeł-
niania czasu transmisji.   

91.  Organizatorzy transmisji (jej realizatorzy, proboszczowie i rekto-
rzy kościołów) powinni uzgadniać repertuar muzyczny z Diece-
zjalną Komisją Muzyki Kościelnej. Weryfikuje ona zarówno  
osoby, jak i zespoły, którym powierza się funkcje muzyczne  
w liturgii.  

 
VII. Instrumenty muzyczne 

 
92.  W liturgii głos ludzki ma pierwszeństwo przed wszelkimi instru-

mentami. Akompaniament na organach i innych instrumentach 
ma ułatwiać Ludowi BoŜemu udział w świętych obrzędach, przy-
czyniać się do głębszego zjednoczenia wiernych, podtrzymywać 
ich śpiew, a nigdy go nie zagłuszać78. Przygrywki i tzw. postludia 
są integralną częścią śpiewów. 

93.  Muzyka instrumentalna (kompozycje instrumentalne i improwi-
zacje organowe), stosowana zgodnie ze wskazaniami Kościoła, 
wzbogaca liturgię79. Zasady dotyczące gry na organach odnoszą 
się takŜe do muzyki wykonywanej na innych instrumentach do-
puszczonych do uŜytku w Kościele. 

94.  W Kościele łacińskim organy piszczałkowe naleŜy mieć w wielkim 
poszanowaniu jako tradycyjny instrument muzyczny, którego 
brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły 

                                                      
77 IEP 6; zob. MS 8. 
78 Zob. MS 64. 
79 Zob. MS 65. 
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wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich80. Organy naleŜy 
tak umieścić, by słuŜyły zespołowi śpiewaczemu i ludowi, a takŜe 
by były dobrze słyszane81. Instrument elektroniczny dopuszcza 
się do uŜytku w liturgii jako tymczasowy. Nie naleŜy więc doda-
wać do niego sztucznego prospektu, a dąŜyć do budowy organów 
piszczałkowych. 

95.  Obok organów mogą rozbrzmiewać inne instrumenty. Nie kaŜdy 
instrument muzyczny odpowiada godności świątyni i jest w jed-
nakowym stopniu zdatny dla wzmacniania ducha modlitwy82. 
Nie wolno uŜywać w liturgii instrumentów hałaśliwych lub prze-
znaczonych wprost do wykonywania muzyki świeckiej (np. gita-
ra, perkusja, fortepian, syntezatory). Wyjątkiem moŜe być uŜycie 
gitary akustycznej w sposób charakterystyczny dla akompania-
mentu na harfie czy cytrze.  

96.  W doborze instrumentów naleŜy wystrzegać się działań populi-
stycznych uzasadnianych często racjami duszpasterskimi.  
Na pierwszym miejscu naleŜy stawiać sztukę muzyczną jako śro-
dek oddawania chwały Bogu. Wiele instrumentów „weszło” do 
Kościoła za sprawą róŜnych grup młodzieŜowych i ruchów reli-
gijnych, które chciały uczynić swoją modlitwę bardziej „przyja-
zną” w imię świeckiej mody. Wykorzystanie tych instrumentów 
jest moŜliwe wyłącznie poza liturgią uwzględniając sakralny cha-
rakter świątyni. Sposób gry i dobór repertuaru musi być wyra-
zem troski o szlachetne piękno muzyki religijnej83.  

97.  Podczas bardziej uroczystych obchodów liturgicznych we wnętrzu 
kościoła istnieje moŜliwość wykorzystania orkiestry. Orkiestra 
dęta moŜe spełnić waŜną rolę zwłaszcza w czasie celebracji poza 
kościołem oraz podczas procesji. 

98.  Muzyka w liturgii ma być wykonywana wyłącznie „na Ŝywo”. 
Muzyka odtwarzana elektronicznie nie moŜe zastępować gry na 
instrumentach lub śpiewu zgromadzonych wiernych. MoŜe ona 
jednak poza celebracją pomagać w tworzeniu klimatu sacrum we 
wnętrzu świątyni84. Odtwarzanie jej wówczas powinno być czy-
nione z właściwym umiarem, by kościół pozostawał przede 

                                                      
80 KL 120.   
81 Zob. OWMR 313. 
82 LI nr 3. 
83 Zob. Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, Rzym 2007, 37. 
84 Zob. IEP 30. 
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wszystkim oazą modlitewnej ciszy. 
 

VIII. Śpiewniki i materiały pomocnicze 
 

99.  W kształtowaniu i przeŜywaniu liturgii szczególne znaczenie ma 
udział wiernych. W Mszy św. wykonują oni części stałe i zmien-
ne, aklamacje, dialogi i inne śpiewy liturgiczne85. Śpiewy wier-
nych wykonywane podczas liturgii muszą być zatwierdzone przez 
władzę kościelną. Wynika stąd obowiązek weryfikacji tekstów  
i melodii. Pomocą w tym zakresie słuŜą diecezjalne Komisje  
Muzyki Kościelnej. 

100. Duszpasterze powinni zatroszczyć się o zaopatrzenie świątyń 
w odpowiednie pomoce do śpiewu. Mogą to być śpiewniki dostęp-
ne dla wiernych lub elektroniczna edycja tekstów na ekranie.  
W czasie obrzędów naleŜy wyświetlać wyłącznie teksty liturgicz-
ne. Wszelkie komentarze (nazwiska kompozytorów, wykonaw-
ców, daty, itp.) moŜna podać przed lub po zakończonej liturgii. 

101. Edycje śpiewników liturgicznych (ogólnopolskie bądź diece-
zjalne) powinny zawierać wyłącznie śpiewy zatwierdzone, w tym 
wybrany repertuar chorału gregoriańskiego86 oraz śpiewy o cha-
rakterze ekumenicznym. Piosenki religijne ewentualnie mogą 
znaleźć się w „Dodatku”. 

102. Istnieje potrzeba tworzenia nowych melodii do tekstów anty-
fon na wejście i na komunię, a takŜe pieśni będących ich parafra-
zą87. Niech przejęci duchem chrześcijańskim muzycy tworzą 
kompozycje liturgiczne uwzględniając aktualne potrzeby Kościo-
ła88. 

103.  Godne pochwały jest zachowywanie istniejących i tworzenie 
nowych parafialnych zbiorów nutowych (organowych, chóral-
nych)89. Na uznanie zasługują takŜe wszelkie inicjatywy tworze-
nia bibliotek internetowych ze zbiorami muzyki sakralnej. 

 
 

 

                                                      
85 Zob. MS 27−36. 
86 Zob. KL 116; MS 50; IEP 17. 
87Zob. MS 59–60. 
88 Zob. KL 121. 
89 Zob. IEP 37.  



EPISKOPAT POLSKI 

 

 

 

83 

IX. Koncerty muzyki religijnej 
 

104.  Muzyka religijna jest w wysokim stopniu skutecznym środ-
kiem dla oŜywienia poboŜności wiernych, dlatego w naboŜeń-
stwach odprawianych poza liturgią moŜna wykorzystać te utwory 
muzyczne, które utraciły juŜ wprawdzie miejsce w liturgii, ale ze 
względu na swoją wartość artystyczną i duszpasterską nie po-
winny popaść w zapomnienie. Jedną z form takich naboŜeństw 
mogą być godziny lub koncerty muzyki religijnej90. Za organizacją 
koncertów w kościołach przemawia teŜ wiele innych względów, 
jak: akustyka, estetyka wnętrza, miejsce wykonywania. Stwarza 
to organistom oraz zespołom działającym przy kościołach moŜli-
wość dzielenia się owocami swojej pracy i prezentowania róŜno-
rodnych form muzyki religijnej. 

105.  Trzeba pamiętać, Ŝe kościoły nie są zwyczajnymi miejscami 
„publicznymi” mogącymi słuŜyć wszelkim zgromadzeniom. Są to 
miejsca święte, przeznaczone wyłącznie i na stałe, od momentu 
ich konsekracji lub poświęcenia, do sprawowania kultu BoŜego. 
Pozostają one miejscem świętym równieŜ wtedy, gdy nie odbywają 
się w nim obrzędy liturgiczne91. W Ewangelii czytamy: Mój dom 
będzie domem modlitwy (Łk 19,46), dlatego w kościele nie wolno 
wykonywać muzyki świeckiej.  

106.  KaŜde wielkie dzieło sztuki w swojej inspiracji i w swych 
korzeniach jest religijne92. Autentyczna forma sztuki jest swoistą 
drogą dostępu do głębszej rzeczywistości człowieka i świata. Tym 
samym stanowi teŜ bardzo trafne wprowadzenie w perspektywę 
wiary93. Podczas koncertów w kościołach mogą być wykonywane 
takŜe utwory muzyczne niezawierające bezpośrednich odniesień 
religijnych, gdy ich wyjątkowe walory estetyczne, głębia wyrazu, 
artystyczna prawda i wewnętrzne piękno wskazują na wartości 
duchowe. Zachwyt nad pięknem moŜe prowadzić do doświadcze-
nia religijnego. Kościół musi być ojczyzną piękna94. Zachęcamy do 
takich prezentacji muzyki rozbudzającej poczucie duchowego 

                                                      
90 IEP 27.  
91 List Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów O koncertach  

w kościołach z dnia 5.11.1987 r., nr 5.  
92 Jan Paweł II, Wiara i kultura, Rzym 1986, s. 217. 
93 Jan Paweł II, List do artystów, nr 6. 
94 J. Ratzinger, Teologia muzyki kościelnej, w:  TENśE, Opera omnia, t. XI, Lublin 

2012, s. 492. 
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wymiaru piękna, które wraz z blaskiem prawdy i siłą dobra jest 
przymiotem samego Boga. 

107.  Decyzja o wykonywaniu koncertu w kościele naleŜy do  
biskupa diecezjalnego. MoŜe on wyznaczyć osobę lub komisję, do 
której proboszcz lub rektor kościoła ma obowiązek odpowiednio 
wcześniej zgłosić chęć zorganizowania koncertu, przedstawiając 
pisemnie jego datę, szczegółowy program oraz wykonawców. Ko-
nieczne jest spisanie z organizatorem koncertu umowy zawiera-
jącej zobowiązanie do pokrycia kosztów i ewentualnych szkód. 
Nie dotyczy to koncertów muzyki religijnej wykonywanych przez 
chóry i schole parafialne oraz organistów. MoŜliwe jest jedno ze-
zwolenie na większą liczbę koncertów (cykl, festiwal itp.). Zakres 
takiego działania określa pisemna decyzja biskupa diecezjalnego. 

108. Kościół jako Ŝywa wspólnota wiary wskazująca na Chrystu-
sa, choć popiera rozwój sztuki, nie zastępuje instytucji słuŜących 
kulturze muzycznej. Nie moŜe aprobować organizowania w ko-
ściołach koncertów muzyki o charakterze wyraźnie rozrywkowym 
nawet o wysokich walorach artystycznych.  

109. Koncerty w kościołach mają słuŜyć duchowemu dobru słu-
chaczy, a nie mogą być zwykłą działalnością gospodarczą. Orga-
nizator ponoszący określone koszta (np. godziwe honorarium dla 
artystów zawodowych) moŜe zadbać o formę ich zwrotu, zacho-
wując odpowiednie przepisy prawa. 

110. W czasie koncertu, w miarę moŜliwości, Najświętszy Sakra-
ment naleŜy przechowywać w odrębnej kaplicy lub innym bez-
piecznym i stosownym miejscu. PoniewaŜ ambona jest miejscem 
proklamowania słowa BoŜego, nie naleŜy jej uŜywać do prelekcji 
czy komentarzy podczas koncertu. W miarę moŜliwości artyści 
powinni występować poza prezbiterium. PowyŜsze wskazania 
odnoszą się takŜe do obsługi technicznej i medialnej koncertu. 

111. Koncerty muzyki religijnej nie mają słuŜyć promowaniu  
wykonawców czy kompozytorów, ale skierowaniu serc słuchaczy 
ku Bogu. Strój i zachowanie zarówno wykonawców, jak i słucha-
czy, muszą odpowiadać sakralnemu charakterowi kościoła.  

112. NaleŜy popierać, przy współpracy z lokalnymi instytucjami 
kultury, inicjatywy organizowania koncertów muzyki religijnej  
i przygotowywać je z odpowiednim komentarzem pastoralnym, 
który ma słuŜyć głębszemu zrozumieniu muzyki i duchowemu 
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uczestnictwu słuchaczy95. W celu podnoszenia poziomu arty-
stycznego kościelnych zespołów muzycznych trzeba troszczyć się 
o ich udział w organizowanych koncertach, konkursach, przeglą-
dach czy festiwalach. 

 
X. Edukacja i formacja muzyczna 

 
113. Wielkie znaczenie ma edukacja i formacja muzyków kościel-

nych. Organiści, dyrygenci, kantorzy, psałterzyści, członkowie 
zespołów śpiewaczych spełniają funkcje liturgiczne, a zarazem są 
w parafiach animatorami Ŝycia muzycznego. Od nich w duŜej 
mierze zaleŜy poziom kultury muzycznej wiernych96.  

114. Troska o naleŜyty poziom muzyki w Kościele spoczywa  
na biskupach diecezjalnych, przełoŜonych zakonnych, rektorach 
seminariów duchownych, proboszczach i rektorach kościołów. 
Edukacją i formacją muzyczną powinni być objęci: alumni semi-
nariów duchownych diecezjalnych i zakonnych, kandydaci do 
pełnienia funkcji organisty, kantora, psałterzysty, dyrygenta 
chóru i scholi, duchowieństwo diecezjalne i zakonne oraz pozosta-
li wierni97. 

115. Kształcenie muzyków kościelnych w Polsce odbywa się  
w szkołach państwowych i kościelnych zarówno na poziomie 
akademickim, średnim, jak i podstawowym98. Z wielkim uzna-
niem naleŜy przyjąć wszelkie inicjatywy edukacji w tym zakresie 
podejmowane w publicznych średnich i wyŜszych szkołach mu-
zycznych, a takŜe tworzenia Instytutów muzyki kościelnej99. 
Bardzo waŜna jest troska o gruntowne kształcenie liturgiczne 
kandydatów.  

116. Pedagodzy prowadzący przedmioty muzyczne w ośrodkach 
diecezjalnych, seminariach duchownych i zakonnych domach 

                                                      
95 Zob. List Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów  

O koncertach w kościołach z dnia 5.11.1987 r., nr 10g. 
96 Zob. Normy ogólne dotyczące muzyków kościelnych posługujących w diecezjach 

Kościoła katolickiego w Polsce [dalej: NO], Muzyk kościelny, Biuletyn nr 4 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Opole-Lublin 2009, s. 55-57. 

97 Zob.  KL 115; IEP 31. 
98 Zob. NO, nr 7–9;  Podstawy programowe dla diecezjalnych instytucji 

kształcenia muzyków kościelnych, Muzyk kościelny, Biuletyn nr 4 Stowarzyszenia 
Polskich Muzyków Kościelnych, Opole-Lublin 2009, s. 64-88. 

99 Zob. KL 115. 
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formacyjnych powinni mieć wyŜsze wykształcenie muzyczne, a co 
najwaŜniejsze – mają być autentycznymi świadkami wiary100.  

117.  Formacja muzyczna duchowieństwa prowadzona podczas 
zjazdów, sympozjów, kongregacji, rekolekcji sprzyja przypomina-
niu istniejących norm liturgicznych, a takŜe prawidłowej prakty-
ki śpiewów, zwłaszcza naleŜących do przewodniczącego litur-
gii101. 

118.  W seminariach duchownych powinien być realizowany pro-
gram nauczania muzyki kościelnej zgodnie z przyjętym ratio stu-
diorum102. NaleŜy prowadzić systematyczne ćwiczenia chorału 
gregoriańskiego, a takŜe śpiewów w języku polskim w celu po-
znania repertuaru oraz pogłębienia ogólnej wraŜliwości muzycz-
nej alumnów103.  

119.  Zaleca się organizowanie diecezjalnych kursów dla psałte-
rzytów i kantorów. Ich przygotowanie musi obejmować zarówno 
formację liturgiczną, jak i muzyczną104.  

120. NaleŜy zwracać większą uwagę na przygotowanie muzyczne 
katechetów, którzy mają znaczący wpływ na właściwą formację 
liturgiczno-muzyczną dzieci i młodzieŜy105. 

121.  Od harmonijnej współpracy organistów, dyrygentów, zespo-
łów muzycznych, kantorów, psałterzystów, duszpasterzy i kate-
chetów zaleŜy dobra formacja muzyczna wiernych w parafii. 
Trzeba systematycznie nauczać tradycyjnych i nowych śpiewów 
liturgicznych, w tym takŜe prostych form chorału gregoriańskie-
go. 

122.  Liturgia … jest szczytem, do którego zmierza działalność 
Kościoła i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego 
moc106. Wszelkie formy przygotowania muzycznego muszą odby-
wać się poza liturgią, która nie moŜe być traktowana instrumen-
talnie.  
                                                      
100 Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 810 §1.   
101 Zob. IEP 31 b. 
102 Zob. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, w: Ratio institutionis sacerdotalis 

pro Polonia, Częstochowa 1999, s. 197-199. 
103 Teolog niekochający sztuki, poezji, muzyki, natury, moŜe być niebezpieczny. Ta 

bowiem ślepota i głuchota na piękno nie jest sprawą drugorzędną, lecz moŜe wycisnąć 
piętno takŜe na jego teologii; Zob. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Warszawa - 
Struga 1986, s. 111-112. 

104 Zob. OWMR 102. 
105 Zob. IEP 33; MS 18. 
106 KL 10. 
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XI. Komisje Muzyki Kościelnej i inne organizacje pomocnicze 
 

123. Diecezjalne Komisje Muzyki Kościelnej pełnią istotną rolę  
w realizacji wszystkich wskazań zawartych w niniejszej Instruk-
cji107. Dbają o właściwy poziom muzyki w ośrodkach duszpaster-
skich, pomagają zachowywać prawidłowe relacje między du-
chownymi i muzykami kościelnymi, troszczą się o odpowiednie 
regulacje prawne, gwarantujące moŜliwość naleŜytego wykony-
wania zadań przez muzyków kościelnych. Szczegółowo zadania 
Komisji określają regulaminy diecezjalne. 

124. Komisje Muzyki Kościelnej są organami doradczymi biskupa 
diecezjalnego, który mianuje ich przewodniczącego (duchownego 
lub świeckiego) i pozostałych członków. Niezbędna jest współpra-
ca z Komisją Liturgiczną, do której z urzędu naleŜy Przewodni-
czący Komisji Muzyki Kościelnej. Komisje diecezjalne powinny 
współpracować ze sobą oraz z Podkomisją Muzyki Kościelnej 
przy Komisji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów  
Episkopatu Polski. 

125. Z uznaniem naleŜy przyjąć oddziaływanie na polu muzyki  
w obrębie struktur kościelnych w Polsce organizacji pomocni-
czych, jak Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Fede-
racja Caecilianum czy Polska Federacja Pueri Cantores. Zadania 
i zakres działalności kaŜdej z tych organizacji określa ich sta-
tut108. Troskę nad wymienionymi organizacjami z ramienia  
Episkopatu Polski sprawuje przewodniczący Podkomisji Muzyki  
Kościelnej przy Komisji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakra-
mentów. Konferencja Episkopatu Polski mianuje duszpasterza 
muzyków kościelnych jako asystenta kościelnego Stowarzyszenia 
Polskich Muzyków Kościelnych oraz asystentów kościelnych  
Federacji Caecilianum oraz Polskiej Federacji Pueri Cantores, 
zgodnie z ich statutami.  

 
Zakończenie  

 

126. Biskupi zobowiązują do zapoznania się z treścią Instrukcji 
oraz starannego jej przestrzegania wszystkich odpowiedzialnych 
za muzykę kościelną w Polsce, w tym szczególnie duszpasterzy, 

                                                      
107 Zob. KL 46; MS 68. 
108 MS 69. 
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organistów, katechetów, dyrygentów zespołów śpiewaczych  
i instrumentalnych, członków chórów kościelnych, kompozyto-
rów. Równocześnie zachęcają do twórczej współpracy wszystkich, 
dla których piękno liturgii jest nadrzędną ideą artystycznej dzia-
łalności. Zalecania te potwierdza takŜe dokument Kongregacji ds. 
Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów Przewodnik dla wiel-
kich celebracji 109. 

127. Instrukcja nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych 
z muzyką kościelną. Wiele z nich zostanie omówionych bardziej 
szczegółowo w Komentarzu do Instrukcji, który biskupi polecają 
przygotować Stowarzyszeniu Polskich Muzyków Kościelnych. 

128.  Normy określone w niniejszej Instrukcji Konferencja Epi-
skopatu Polski wprowadza z nadzieją podniesienia poziomu wy-
konywanej muzyki kościelnej, a takŜe godności i powagi świętych 
obrzędów sprawowanych na chwałę BoŜą i uświęcenie wiernych. 
Niech święci patronowie muzyki kościelnej: Cecylia, Grzegorz 
Wielki, Hildegarda z Bingen, Dominik Savio, Pius X wstawiają 
się przed Panem czasu i świata, prawdziwym Pięknem,  
za wszystkimi muzykami kościelnymi w Polsce.. 

 
Podkomisja Muzyki Kościelnej przy Komisji ds. Kultu BoŜego  
i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski przyjęła 
powyŜszy tekst Instrukcji na zebraniu w Częstochowie dnia 28 listo-
pada 2015 r. 

                                                      
109 Zob. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Guida per le 

grandi celebrazioni, Notitiae 50 (2014) ss. 330-348.  
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO  

KOMITETU KEP DS. DIALOGU Z JUDAIZMEM  
NA DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE 

 
Minęła 50. rocznica zamknięcia II Soboru Watykańskiego, który 

wśród wielu dokumentów wydał Deklarację o stosunkach Kościoła do 
religii niechrześcijańskich, zatytułowaną Nostra aetate, a podpisaną 
dnia 28 października 1965 r. przez papieŜa Pawła VI. Wspólną cechą 
przyjętego stanowiska w Deklaracji wobec religii niechrześcijań-
skich, a zwłaszcza judaizmu, jest stanowczy zwrot katolicyzmu ku 
postawie dialogu i współpracy. 

Treść Deklaracji w punkcie 4, traktującym o śydach, moŜna 
sprowadzić do trzech zasadniczych zagadnień. Pierwsze dotyczy róŜ-
norakich i głębokich więzi istniejących między Kościołem a narodem 
Ŝydowskim. Więzi te wywodzą się z potrójnego faktu, mianowicie: 
mistycznej i typologicznej ciągłości Kościoła i starotestamentalnej 
społeczności Ŝydowskiej, następnie jej roli w nosicielstwie dzieła 
zbawienia i BoŜego Objawienia oraz Ŝydowskiego pochodzenia  
kluczowych postaci nowej, zbawczej ekonomii, do których naleŜy 
Chrystus, Maryja i Apostołowie. W konsekwencji tego zakorzenienia 
Kościoła w judaizmie istnieje potrzeba wzajemnego „poznawania się  
i poszanowania”. 

Drugim problemem poruszanym w Deklaracji jest przypisywana 
śydom odpowiedzialność za śmierć Chrystusa i konsekwencje odrzu-
cenia Go jako Mesjasza. Watykański dokument stanowczo odrzuca 
obarczanie za śmierć Chrystusa narodu Ŝydowskiego jako całości, jak 
równieŜ śydów Ŝyjących współcześnie. Odpowiedzialność ta spada na 
zwierzchników Ŝydowskich, jak równieŜ na Rzymian. Ostatecznie 
śmierć Chrystusa była aktem jak najbardziej dobrowolnym. 

PowyŜsze stwierdzenia mają swoje odniesienie do słów św. Paw-
ła zawartych w liście do Rzymian: „Bracia: CzyŜ Bóg odrzucił lud 
swój? śadną miarą. I ja przecieŜ jestem Izraelitą. (...) Nie odrzucił 
Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Pytam jednak czy aŜ 
tak się potknęli, Ŝe całkiem upadli? śadną miarą. Ale przez ich prze-
stępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do 
współuczestnictwa. (...) Zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela 
aŜ do czasu, gdy wejdzie do Kościoła pełnia pogan. I tak cały Izrael 
będzie zbawiony, (...).(...) gdy jednak chodzi o wybranie, są oni ze 
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względu na przodków przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie 
BoŜe są nieodwołalne” (Rz ll,lnn). ChociaŜ Kościół jest nowym Ludem 
BoŜym, nie moŜna przedstawiać śydów jako odrzuconych. Trzeba 
więc zatroszczyć się o to, aby w katechezie i głoszeniu Słowa BoŜego 
nikt nie nauczał niczego, co nie licowałoby z prawdą objawioną  
o wspólnych korzeniach i wspólnym z śydami dziedzictwie. 

Trzecim wątkiem Deklaracji na temat śydów jest napiętnowa-
nie, a nawet opłakiwanie, pod wpływami ewangelicznej miłości, do-
konanych wobec śydów aktów eksterminacji, jakiejkolwiek dyskry-
minacji, jako sprzecznych z duchem Ewangelii. Chrystus podjął do-
browolnie z bezmiernej miłości śmierć za grzechy wszystkich ludzi, 
aby wszyscy dostąpili zbawienia. Zadaniem Kościoła jest przedsta-
wiać krzyŜ Chrystusa jako znak zwróconej ku wszystkim miłości 
Boga. Jako dzieci Jednego Ojca wraz z śydami modlimy się do Boga, 
traktując siebie nawzajem jako braci w człowieczeństwie i wierze 
Abrahamowej. 

PapieŜe ostatnich pontyfikatów, mianowicie: Jan XXIII, Paweł 
VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i papieŜ Franciszek wcielali w Ŝycie 
ducha deklaracji Nostra aetate słowem i działaniem (np. odwiedza-
nie synagog). Papieskie słowa pogłębiły świadomość chrześcijan  
o judaistycznych korzeniach, o tym, Ŝe istnieje wewnętrzna więź 
między judaizmem a chrześcijaństwem, Ŝe śydzi są naszymi star-
szymi braćmi (Jan Paweł II), a nawet ojcami w wierze (Benedykt 
XVI), Ŝe antysemityzm jest grzechem, Ŝe kto spotyka Chrystusa, 
spotyka judaizm, Ŝe z śydami mamy budować wspólnotę braterstwa  
i przyjaźni. Potrzebne są wspólne braterskie spotkania, refleksja nad 
Słowem BoŜym, wspólna modlitwa. 

W naszej ojczyźnie, która była i jest wspólna dla chrześcijan  
i śydów, w duchu Chrystusowej Ewangelii nie moŜe mieć miejsca 
Ŝadna wrogość, uprzedzenie, dyskryminacja. Nasza wspólna ziemia 
kryje prochy śydów i Polaków. Stąd teŜ, kiedy wskutek ekstermina-
cji Ŝydowskiego narodu przez niemieckich nazistów na polskiej ziemi, 
oprócz nielicznych ocalonych, pozostały jedynie tu i ówdzie ich groby, 
my winniśmy być straŜnikami ich cmentarzy i mogił. Ten szacunek 
naleŜy do naszej katolickiej kultury. 

Kościół w Polsce uczynił juŜ wiele w dziedzinie budowania bra-
terskiej relacji z śydami. Od lat osiemdziesiątych działa Komitet 
KEP ds. Judaizmu, organizujący juŜ po raz 19. ogólnopolskie obchody 
Dnia Judaizmu, który kształtuje u wiernych świadomość wzajemnej 
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więzi chrześcijan i śydów. Kościół opłakuje teŜ własne grzechy prze-
śladowania śydów, dyskryminacji, a nawet zadawania śmierci.  
Episkopat wydał teŜ trzy listy pasterskie, występując w nich przeciw 
antysemityzmowi, łącznie z ostatnim, w 50. rocznicę wydania Nostra 
aetate. Okazywał solidarność z śydami w sytuacji ograniczania ich 
obywatelskich praw. Organizuje sympozja i konferencje teologiczne  
z udziałem rabinów i przedstawicieli gmin Ŝydowskich, tworząc kli-
mat współpracy, eliminowania uprzedzeń i budowania zaufania. 
Soborowa Deklaracja jest dalej pisana braterskim działaniem, dziś 
jeszcze w ograniczonym zakresie, ale środowisk dialogu coraz bar-
dziej przybywa. 

Cieszy fakt odzewu ze strony Ŝydowskiej na katolickie inicjaty-
wy dialogu. Bez otwarcia, współpracy i współudziału śydów nie było-
by coraz liczniejszych owoców dialogu. W 2000 roku stu kilkudziesię-
ciu rabinów i Ŝydowskich teologów wydało o historycznym znaczeniu 
deklarację o współpracy i budowaniu wzajemnych więzi. Po ostatnim 
liście Episkopatu strona katolicka z wielką radością i nadzieją przy-
jęła listopadowe oświadczenie polskich rabinów zawierające satys-
fakcję z prowadzenia dialogu, akceptację wspólnych działań i wyra-
Ŝającą wolę dalszej współpracy i budowania wspólnoty braterstwa. 

Hasłem XIX Dnia Judaizmu w Polsce są słowa z 1 Krl 19,13: „Co 
ty tu robisz, Eliaszu?” Prorok Eliasz jest wiodącą postacią dla judai-
zmu, jak i dla chrześcijaństwa. Jest on oczekiwany przez śydów jako 
poprzedzający przyjście Mesjasza (Ml 3,23). Wraz z MojŜeszem obja-
wia się Eliasz jako świadek i mesjański poprzednik Chrystusa  
w chwili przemieniania na górze Tabor. Dla chrześcijan i śydów 
Eliasz symbolizuje walkę o wierność narodu w obliczu odejścia od 
wiary w jednego Boga, poprzez przyjmowanie pogaństwa. Eliasz do-
świadcza trudnych chwil zagroŜenia, osamotnienia, a nawet rezy-
gnacji, ale Bóg go ochrania nagradzając jego wierność zwycięstwem, 
a ostatecznie niebem. 

 
Bp Mieczysław Cisło 

Przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski  
ds. Dialogu z Judaizmem 

 
Lublin 2016 r.   
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OŚWIADCZENIE RADY WSPÓLNEJ  

KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW  
NA XVI DZIEŃ ISLAMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE  

26 STYCZNIA 2016 R. 
 
JuŜ po raz szesnasty obchodzimy w Polsce Dzień Islamu  

w Kościele katolickim. Dzień ten Konferencja Episkopatu Polski  
w 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów wpi-
sała do oficjalnego kalendarza Kościoła w naszym kraju. Temat tego-
rocznych obchodów pochodzi, jak co roku, z ostatniego przesłania 
Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów na 
zakończenie ramadanu i brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: razem 
wobec przemocy popełnianej w imię religii”. 

Jeśli ma się w pamięci wydarzenia ostatniego roku, widać  
wyraźnie, Ŝe wezwanie to jest jak najbardziej na czasie. Światem 
zachodnim i światem muzułmańskim wstrząsały zamachy, ginęli 
ludzie. Są to przeraŜające wydarzenia, a tymczasem, jak pisze  
w swoim przesłaniu Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego: 
„śycie jakiegokolwiek człowieka nie jest cenniejsze niŜ Ŝycie innego  
z powodu przynaleŜności do danej rasy czy religii. Dlatego nikomu 
nie wolno zabijać. Nikomu nie wolno zabijać w imię Boga; taki czyn 
byłby podwójną zbrodnią: przeciwko Bogu i przeciw tej osobie”. 

W naszym kraju miały ostatnio miejsce takŜe ataki na miejsca 
kultu muzułmańskiego, na osoby o ciemniejszym kolorze skóry, wy-
powiadano negatywne opinie na temat wyznawców islamu przy oka-
zji debaty na temat uchodźców. Rada z całą stanowczością potępia 
mowę nienawiści i stoi na stanowisku, Ŝe miejsca kultu wszystkich 
religii powinny być otoczone szacunkiem. Takie negatywne zjawiska 
naruszają zasady dobrosąsiedzkich relacji, tworzą atmosferę nieuf-
ności, a do tego naruszają prawo do wolności religijnej w Polsce 

Muzułmanie i chrześcijanie, jak zauwaŜyło w liście do chrześci-
jan Jednakowe słowo dla nas i dla was 138 uczonych i przywódców 
muzułmańskich, „stanowią razem ponad połowę ludności całego 
świata. Bez pokoju i sprawiedliwości między tymi dwiema społeczno-
ściami religijnymi nie moŜe być mowy o pokoju na świecie”. Dlatego 
dla przezwycięŜania nienawiści i przemocy konieczna jest właściwa 
edukacja młodzieŜy. Jak pisze Papieska Rada „Wszyscy zaangaŜo-
wani w kształcenie i wychowanie młodzieŜy na róŜnych polach edu-
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kacji powinni uczyć świętości Ŝycia i wynikającej z niej godności kaŜ-
dej osoby ludzkiej – bez względu na pochodzenie etniczne, religię, 
kulturę, pozycję społeczną czy jej orientację polityczną”. 

W imieniu Rady pragniemy podziękować wszystkim zaangaŜo-
wanym w rozwój dialogu międzyreligijnego w naszym kraju, a takŜe 
Ŝyczyć błogosławieństwa BoŜego dla dalszej, wspólnej pracy na rzecz 
wzajemnego poznawania się wyznawców róŜnych religii w Polsce i na 
świecie oraz w podejmowaniu prac na rzecz zwalczania nienawiści  
i przemocy. 

W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów: 
 

Agata Skowron-Nalborczyk  
współprzewodnicząca ze strony katolickiej 

Andrzej Saramowicz  
współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej 

 
26 stycznia 2015 r. 
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APEL SEKRETARZA  

GENERALNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  
NA II MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MODLITWY I REFLEKSJI  

NA TEMAT WALKI Z HANDLEM LUDŹMI 
 
PapieŜ Franciszek w ubiegłym roku ogłosił liturgiczne  

wspomnienie św. Józefiny Bakhity, przypadające w dniu 8 lutego, 
Międzynarodowym Dniem Modlitwy i Refleksji na temat Walki  
z Handlem Ludźmi. 

Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, gorąco zachęcamy, 
aby modlitwą i czynem wesprzeć ofiary osób zajmujących się tak 
niegodziwą działalnością przestępczą, jaką jest handel ludźmi. 

W Roku Miłosierdzia pochylmy się nad dramatem i cierpieniem 
tych, których uczyniono niewolnikami, odzierając ich z człowieczeń-
stwa. ChociaŜ osobiście nie jesteśmy w stanie dotrzeć z pomocą  
do wielu pokrzywdzonych, moc naszej modlitwy moŜe ich wesprzeć  
w kaŜdej sytuacji i w kaŜdym miejscu, gdzie doznają nieludzkiego 
traktowania. 

Podejmując konkretne uczynki miłosierdzia, włączmy się w na-
szych diecezjach i parafiach w nocną modlitwę Koronką do Miłosier-
dzia BoŜego w intencji współczesnych niewolników, ludzi dręczonych, 
Ŝyjących w ciemnościach i pozbawionych nadziei, do której zachęca 
nas Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom 
Współczesnych Form Niewolnictwa przy Konferencji WyŜszych Prze-
łoŜonych śeńskich Zgromadzeń Zakonnych. 

Trwajmy w modlitewnej łączności wierząc, Ŝe Bóg bogaty w mi-
łosierdzie obdarzy łaską i zmiłowaniem tych, którzy potrzebują  
naszej pomocy i wsparcia.  

 
Bp Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny 

Konferencji Episkopatu Polski 
 

Warszawa, 29 stycznia 2016 r. 
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SŁOWO ABPA ZYGMUNTA ZIMOWSKIEGO 
PRZEWODNICZĄCEGO PAPIESKIEJ RADY  

DS. SŁUśBY ZDROWIA I DUSZPASTERSTWA CHORYCH   
 NA DZIEŃ CHOREGO 

 
„SZPITALE MIEJSCEM KULTURY SPOTKANIA I POKOJU” 

 
Przed nami uroczyste obchody XXIV Światowego Dnia Chorego, 

które odbędą się w Ziemi Świętej, w Nazarecie 11 lutego. PapieŜ Franci-
szek w wydanym z tej okazji Orędziu, napisał, Ŝe będzie to dla Niego 
okazja, „by w szczególny sposób być blisko was drodzy chorzy, a takŜe 
osób, które się wami opiekują”. 

Pragnę przypomnieć, Ŝe Światowy dzień Chorego został ustano-
wiony przez św. Jana Pawła II Listem do Jego Eminencji Kard. Fioren-
zo Angelini, pierwszego Przewodniczącego naszej Rady, 13 maja 1992 
roku, w którym Ojciec Święty nakreślił konkretne cele tej uroczystości: 
„uwraŜliwienie Ludu BoŜego i – w konsekwencji – wielu katolickich in-
stytucji działających na rzecz słuŜby zdrowia oraz społeczności świeckiej 
na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym  
w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włą-
czenie w duszpasterstwo słuŜby zdrowia diecezji, wspólnot chrześcijań-
skich, rodzin zakonnych; popieranie coraz cenniejszego zaangaŜowania 
wolontariatu; przypominanie waŜności formacji duchowej i moralnej 
pracowników słuŜby zdrowia oraz działań na rzecz lepszego zrozumienia 
znaczenia opieki religijnej nad chorymi ze strony kapłanów diecezjal-
nych i zakonnych, jak równieŜ tych wszystkich, którzy Ŝyją i pracują obok 
cierpiących”. 

1. «Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: „Zróbcie 
wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5)» – taki jest temat papieskiego 
Orędzia. Pierwszy punkt, który naleŜy podkreślić to miejsce obchodów 
Światowego Dnia Chorego, a mianowicie Ziemia Święta. Z tego powodu 
Ojciec Święty Franciszek proponuje, aby rozwaŜyć ewangeliczny opis 
wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11), gdzie Jezus dokonał pierwszego 
cudu na prośbę swojej Matki. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe główne uroczy-
stości odbędą się właśnie w Nazarecie, gdzie „Słowo stało się ciałem  
i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). W Nazarecie równieŜ, zgodnie  
z przekazem ewangelisty Łukasza, Jezus rozpoczął swoją zbawczą misję 
odnosząc do siebie słowa proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na 



EPISKOPAT POLSKI 

 

 

 

96 

Mnie, poniewaŜ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uci-
śnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana”  
(4, 18-19). 

Jesteśmy więc w Galilei, gdzie Jezus dokonał wielu uzdrowień.  
W Orędziu, PapieŜ Franciszek przypomina, jak waŜna jest dla chorych  
i cierpiących bliskość Jezusa; On «który idzie u naszego boku, dźwigając 
krzyŜ. (…). Wiara w Boga jest, z jednej strony, wystawiona na próbę,  
a jednocześnie ujawnia swą pozytywną moc. Nie dlatego, Ŝe dzięki wie-
rze znika choroba czy ból, czy teŜ pytania, jakie one rodzą, lecz dlatego, 
Ŝe daje ona klucz, który pozwala odkryć głęboki sens tego, co przeŜywa-
my». Ten klucz nazywa się zaufanie. Wystarczy wspomnieć opisany 
przez św. Marka epizod o wezwaniu Chrystusa do chorego. Setnik zwra-
ca się do Jezusa: «„Panie, sługa mój leŜy w domu sparaliŜowany i bardzo 
cierpi” (…). „Przyjdę i uzdrowię go”» (Mt 8,6-7). To jest jeden przykład, 
jeden z wielu, gdyŜ Ewangelia obfituje w opisy podobnych zdarzeń. 
Chrystus z ufnością wzywany do chorych. Chrystus wzywany przez 
chorych. Chrystus z posługą u chorych. Słowa ewangelii według  
św. Marka, czytane w tych dniach podczas Mszy świętej, przypominają 
o cudach uzdrowienia dokonanych przez Chrystusa. My takŜe ciągle 
jesteśmy wzywani. Wszyscy w pewnym sensie jesteśmy wzywani,  
chociaŜ kaŜdy w inny sposób. Wezwanie – zaproszenie, które kieruje  
w Ewangelii setnik do Chrystusa, nieustannie się powtarza. Człowiek 
cierpi w róŜnych miejscach, niekiedy „bardzo cierpi”. Wzywa drugiego 
człowieka. Potrzebuje jego pomocy. Potrzebuje jego obecności. Czasami 
onieśmiela nas fakt, Ŝe nie potrafimy „uleczyć”, nie potrafimy pomóc, 
tak jak czynił to Jezus. Chcemy ukryć nasze zakłopotanie. WaŜne jest, 
aby przyjść, być blisko tego, który cierpi. On, być moŜe, więcej niŜ 
uzdrowienia, potrzebuje obecności człowieka, serca pełnego miłosierdzia, 
ludzkiej solidarności. 

Chodzi tutaj o lekarzy, pielęgniarki i wszystkich przedstawicieli 
słuŜby zdrowia. Chodzi tutaj o Instytucje, które słuŜą zdrowiu człowie-
ka: ambulatoria medyczne i stomatologiczne, apteki, szpitale, kliniki, 
sanatoria, domy opieki. NaleŜy więc, za wszelką cenę podtrzymać pięk-
ną tradycję: dzieło lekarza i pielęgniarki powinno być traktowane nie 
tylko jako zawód, ale, moŜliwe, Ŝe przede wszystkim, jako „powołanie”. 
Troska o niepełnosprawnych fizycznie i o ludzi starszych, troska o cho-
rych umysłowo – sektory te, bardziej niŜ inne obszary Ŝycia społecznego, 
stanowią wskaźnik kultury społeczeństwa i państwa. 
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2. NaleŜy takŜe przypomnieć, Ŝe obchody Światowego Dnia Chore-
go bardzo dobrze wpisują się w Jubileusz Miłosierdzia. Odwiedzimy 
Bazylikę Grobu Świętego i Bazylikę Konania (Getsemani), miejsca,  
w których Chrystus oddał się w ręce Ojca dla naszego zbawienia, ze 
świadomością, Ŝe «uwierzyć w Syna ukrzyŜowanego, to znaczy „zobaczyć 
Ojca” (por. J 14,9), to znaczy uwierzyć, Ŝe w świecie jest obecna miłość  
i Ŝe ta miłość jest potęŜniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany 
jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość to znaczy 
uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymia-
rem miłości, jest jakby drugim jej imieniem […]. Ten, który „przeszedł 
dobrze czyniąc i uzdrawiając” i „lecząc wszystkie choroby i wszystkie 
słabości”, sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie  
i wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, ska-
zany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzy-
Ŝa i na nim w straszliwych męczarniach oddaje ducha» (Dives in miseri-
cordia, 7). 

Niech Chrystus, który zjednoczył ludzkość przez swoje ukrzyŜowa-
nie oraz tegoroczne obchody Światowego Dnia Chorego w Ziemi Świętej 
pomogą nam w realizacji Ŝyczenia PapieŜa Franciszka wyraŜonego  
w Bulli Misericordiae Vultus: „Niech ten Rok Jubileuszowy, przeŜyty  
w miłosierdziu, ułatwi spotkanie z [judaizmem i z islamem] oraz z in-
nymi szlachetnymi tradycjami religijnymi; niech sprawi, Ŝe staniemy się 
bardziej otwarci na dialog, aby poznać się lepiej i wzajemnie zrozumieć; 
niech wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy i odrzuci wszel-
ką przemoc i dyskryminację” (n. 23). KaŜdy szpital czy klinika – przy-
pomina Ojciec Święty – mogą być widzialnym znakiem i miejscem pro-
mowania kultury spotkania i pokoju, gdzie doświadczenie choroby  
i cierpienia, a takŜe profesjonalna i braterska pomoc przyczyniają się do 
przezwycięŜenia wszelkich granic i podziałów. 

3. PapieŜ Franciszek w swoim Orędziu przypomina nam o sługach. 
„W scenie z Kany Galilejskiej oprócz Jezusa i Jego Matki są teŜ osoby 
nazwane „sługami”, którzy otrzymują od Niej tę wskazówkę: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Rzeczywiście cud następuje za 
sprawą Chrystusa, jednakŜe do dokonania nadzwyczajnego znaku chce 
On posłuŜyć się ludzką pomocą. Mógłby sprawić, by wino pojawiło się 
bezpośrednio w stągwiach, lecz chce włączyć we współpracę ludzi i prosi 
sługi, by napełnili je wodą. Jak cenne i miłe Bogu jest bycie sługami 
drugich! Bardziej niŜ cokolwiek innego upodabnia nas to do Jezusa, 
który „nie przyszedł, aby Mu słuŜono, lecz Ŝeby słuŜyć” (Mk 10,45). 
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Światowy Dzień Chorego będzie okazją, aby przywołać świętych i błogo-
sławionych, którzy swoim Ŝyciem słuŜyli chorym i cierpiącym. PapieŜ 
Benedykt XVI w Encyklice Deus Caritas est wspomina niektórych: 
Franciszka z AsyŜu, Ignacego z Loyoli, Jana Bosko, Kamila de Lellis, 
Wincentego a Paolo, Luizę de Marillac, Józefa Cottolengo, Ludwika 
Orione, Teresę z Kalkuty…, wskazując te postaci, jako «wybitne przy-
kłady miłości społecznej dla wszystkich ludzi dobrej woli». W Orędziu 
PapieŜ Franciszek ukazuje jeszcze dwie siostry zakonne kanonizowane 
w maju tego roku: św. Marię Alfonsynę Danil Ghattas i św. Marię od 
Jezusa UkrzyŜowanego Baouardy, dwie córki Ziemi Świętej. PapieŜ 
Franciszek podkreśla, Ŝe my równieŜ „zdrowi lub chorzy, moŜemy ofia-
rować nasze trudy i cierpienia, jak tę zwykłą wodę, która wypełniła 
stągwie na weselu w Kanie Galilejskiej i została przemieniona w najlep-
sze wino. Pomagając dyskretnie osobom cierpiącym, podobnie jak  
w chorobie, bierzemy na swoje barki codzienny krzyŜ i idziemy za  
Mistrzem (por. Łk 9,23) i choć spotkanie z cierpieniem będzie zawsze 
tajemnicą, Jezus pomaga nam odsłonić jego sens”. 

Owoc naszego spotkania powinien być konkretny, bliskość naszych 
serc wyraŜa się miłosierdziem wobec chorych i potrzebujących, którym 
musimy dać odczuć naszą Ŝyczliwość, bliskość materialną i duchową 
całej wspólnoty chrześcijańskiej. WaŜne jest, aby nie zostawiać ich  
w samotności, porzuconych, gdy znajdują się w tak delikatnym momen-
cie ich Ŝycia. Godna pochwały jest postawa tych, którzy z miłością i cier-
pliwością ofiarują im swoje umiejętności zawodowe i ludzkie serce. Mam 
na myśli lekarzy, pielęgniarki, pracowników słuŜby zdrowia, rodzinę, 
wolontariuszy, zakonnice i zakonników oraz księŜy, którzy nie szczędząc 
siebie pochylają się nad chorymi i potrzebującymi, i jak dobry Samary-
tanin, nie zwaŜając na status społeczny, kolor skóry czy wyznanie, kon-
centrując się na konkretnej pomocy cierpiącym. 

Orędzie kończy ufna modlitwa: „Powierzajmy wstawiennictwu 
Najświętszej Maryi Panny lęki i utrapienia razem z radościami i pocie-
chą. Do Niej zwracajmy się w modlitwie, aby kierowała na nas swoje 
miłosierne oczy, zwłaszcza w chwilach bólu i byśmy za Jej sprawą byli 
godni kontemplować dziś i na wieki Oblicze miłosierdzia, jej Syna  
Jezusa”. 

+ Abp Zygmunt Zimowski 
 

Watykan, 28 stycznia 2016 r. 
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI  
NA DZIEŃ śYCIA KONSEKROWANEGO 

2 LUTEGO 2016 r. 
 

„Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia” 
 
 
Drodzy Bracia i Siostry, 
 
Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego przypomina nam sce-

nę, w której Maryja i Józef przynieśli do Jerozolimy Dzieciątko 
Jezus, aby – zgodnie z prawem Ŝydowskim – poświęcić je Bogu. 
Kiedy Jezus umierał na krzyŜu okazało się w pełni, Ŝe nie był to 
jedynie rytuał. Ofiarowując swe Ŝycie, objawił światu BoŜe miło-
sierdzie.  

Bez odniesień do Boga, który jest Miłością Miłosierną i który 
tej Miłości uczy kaŜdego wierzącego, prawdy Ewangelii nie będą 
przekazywane i nie napełnią świata radością z tego, Ŝe: „[…] nasze 
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów” (Łk 2,30-31). 

Ofiarowanie Jezusa w świątyni, które dzisiaj wspominamy, 
jest pierwszą manifestacją Miłości Miłosiernej i zapowiedzią Jego 
ofiary, którą złoŜy za zbawienie świata pod koniec swojego Ŝycia.  

W tym roku w święto Ofiarowania Pańskiego kończy się ogło-
szony przez papieŜa Franciszka Rok śycia Konsekrowanego. Był to 
czas wielu wydarzeń organizowanych przez Kościół w Polsce i na 
świecie. Refleksja i modlitwa dotyczyła całego Ŝycia konsekrowane-
go w jego rozmaitych formach: zakonów i zgromadzeń zakonnych, 
instytutów świeckich, stowarzyszeń Ŝycia apostolskiego, dziewic, 
wdów konsekrowanych i pustelników. Pragniemy wyrazić wdzięcz-
ność wszystkim, którzy zaangaŜowali się w inicjatywy i wydarzenia 
Roku śycia Konsekrowanego, słuŜąc swoim doświadczeniem i wie-
dzą. Dzięki temu mogliśmy spojrzeć z wdzięcznością na dar, jakim 
jest Ŝycie konsekrowane w Kościele i w społeczeństwie oraz głębiej 
poznać jego blaski i cienie, aby z odnowioną ewangeliczną pasją bez 
lęku spojrzeć w przyszłość. 

Koniec Roku śycia Konsekrowanego przypada w czasie Nad-
zwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Ten znaczący splot wydarzeń 
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przypomina nam, Ŝe w głoszeniu orędzia o BoŜym Miłosierdziu 
wielką rolę odegrały i odgrywają osoby konsekrowane. Ich Ŝycie jest 
takŜe ofiarowaniem siebie, ale nie dla samej ofiary, lecz po to, by 
poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo doświadczać miłosier-
dzia i dzielić się nim z innymi. Nie ma bowiem miłosierdzia bez 
poświęcenia i ofiary, wyrzeczenia się własnych planów, ambicji  
i dóbr.  

 
1. Szkoła komunii w Kościele – szkoła miłosierdzia  

 
W Liście na Rok śycia Konsekrowanego papieŜ Franciszek 

wskazał m.in., Ŝe Ŝycie konsekrowane ma być świadectwem komu-
nii, poczynając od samych wspólnot zakonnych, poprzez współpracę 
z innymi środowiskami kościelnymi, kończąc na twórczych rela-
cjach z niekatolikami (zob. II, 3). Jednocześnie papieŜ podkreśla, Ŝe 
niemoŜliwe jest budowanie wspólnoty bez miłosierdzia: „Droga mi-
łosierdzia, która się przed nami otwiera, jest niemal nieskończona, 
poniewaŜ trzeba dąŜyć do wzajemnej akceptacji i troski, praktyko-
wać wspólnotę dóbr materialnych i duchowych, braterskie upomi-
nanie, szacunek dla osób najsłabszych [...]” (List na Rok śycia Kon-
sekrowanego, II, 3). 

W Ŝyciu wielu załoŜycieli zakonów istotną rolę odgrywało z jed-
nej strony osobiste doznanie BoŜego miłosierdzia i darmowego 
przebaczenia, a z drugiej doświadczenie materialnej i duchowej 
biedy napotkanych ludzi. Zadawali oni sobie wówczas pytania, któ-
re znajdujemy w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli:  
„Co uczyniłem dla Chrystusa, co czynię dla Chrystusa i co powinie-
nem uczynić dla Chrystusa?”. Przy czym zdawali sobie sprawę, Ŝe 
słuŜba Chrystusowi miłosiernemu wiedzie przez miłosierną słuŜbę 
ludziom. Wspólnoty Ŝycia konsekrowanego, zjednoczone w modli-
twie i wspólnej misji, były odpowiedzią na tego rodzaju pytania.  

W adhortacji Vita consecrata św. Jan Paweł II napisał:  
„Pragnąłem zwrócić szczególną uwagę na ten stały element historii 
Kościoła: na rzeszę załoŜycieli i załoŜycielek, świętych męŜczyzn  
i kobiet, którzy wybrali Chrystusa, idąc drogą radykalizmu ewan-
gelicznego i braterskiej słuŜby – przede wszystkim ubogim i opusz-
czonym” (VC nr 5). Ta słuŜba przybierała róŜne formy – od modli-
twy za grzeszników i przepowiadania łaski nawrócenia, po prowa-
dzenie instytucji charytatywnych, szpitalnych i wychowawczych. 
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XXI wiek jeszcze bardziej niŜ minione wieki potrzebuje tego rodzaju 
świadectwa, potrzebuje tego, co św. Jan Paweł II nazwał „wyobraź-
nią miłosierdzia”, by odpowiedzialnie reagować na współczesne 
problemy. Wyobraźnia ta dotyczy ubogich, odrzuconych, migran-
tów, cierpiących z powodu róŜnych form niesprawiedliwości, ale 
takŜe ludzi pogrąŜonych w grzechu, zamkniętych na BoŜą łaskę 
przebaczenia i nawrócenia. Nadzieja, jaką głosi Kościół, nie ograni-
cza się bowiem do Ŝycia doczesnego, ale pozostaje otwarta na 
wieczność, do której zaprasza nas Bóg.  

Osoby konsekrowane są obecne w newralgicznych punktach 
świata, próbując odpowiadać słowem i czynami miłosierdzia na 
przemoc i niesprawiedliwość oraz na duchową pustkę, w którą 
wchodzi grzech. Są posłane do słuŜby, ale potrzebują naszego 
wsparcia. Wspomagajmy ich posługę naszą modlitwą, współpracą, 
dobrym słowem i zapewnieniem o bliskości.  

W Ŝyciu Kościoła odnajdujemy przykłady wielu osób, które ofia-
rowały się Bogu, pełniąc dzieła miłosierdzia. Wystarczy wymienić 
wśród nich św. Faustyną Kowalską i św. Maksymiliana Kolbe. 

 
 

2. Siostra Faustyna Kowalska – apostołka miłosierdzia 
 
Bóg zechciał przypomnieć światu prawdę o swym miłosierdziu 

poprzez prostą, pokorną i otwartą na Jego natchnienia zakonnicę, 
siostrę Faustynę Kowalską. Ta zakonnica naleŜy dziś do najbar-
dziej znanych i podziwianych Polaków na świecie. Sam Jezus na 
róŜne sposoby przekazywał św. Faustynie orędzie o miłosierdziu: 
„Powiedz, Ŝe miłosierdzie jest największym przymiotem Boga” – 
czytamy w Dzienniczku (nr 301). To orędzie dociera do najdalszych 
zakątków świata m.in. poprzez obrazek Jezusa miłosiernego i sło-
wa: „Jezu, ufam Tobie”, poprzez Koronkę do Miłosierdzia BoŜego, 
Niedzielę Miłosierdzia czy teŜ Godzinę Miłosierdzia, czyli przez 
owoce mistycznych wizji, jakie otrzymała siostra Faustyna. śadna 
inna polska ksiąŜka nie została przetłumaczona na tyle języków  
i wydana w tylu milionach egzemplarzy, co Dzienniczek siostry 
Faustyny.  

Okazją do przypomnienia św. Faustyny Kowalskiej jako apo-
stołki miłosierdzia będą Światowe Dni MłodzieŜy w Krakowie. 
Wszak relikwie świętej spoczywają pod obrazem „Jezu, ufam  
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Tobie”, w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach, przy sanktuarium 
BoŜego Miłosierdzia. Modlimy się i mamy nadzieję, Ŝe właśnie pod-
czas Światowych Dni MłodzieŜy Bóg wzbudzi w wielu młodych po-
wołanie do Ŝycia konsekrowanego w słuŜbie BoŜemu Miłosierdziu. 

 
3. Ojciec Kolbe – męczennik miłosierdzia 

 
Wymownym świadectwem miłosierdzia jest takŜe męczeńska 

śmierć św. Maksymiliana Kolbego, której 75. rocznica przypada  
w tym roku. Pójście na głodową śmierć w miejsce współwięźnia 
Franciszka Gajowniczka było owocem całego konsekrowanego  
Ŝycia, oddanego słuŜbie Bogu i ludziom. „We wszystkim całkowicie 
zaufaj Miłosierdziu BoŜemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi. 
Resztę zostaw cudom miłosierdzia Opatrzności BoŜej i Niepokala-
nej. Daj się w pokoju i ufności prowadzić Miłosierdziu BoŜemu 
przez Niepokalaną” (Pisma Maksymiliana Kolbego 849) – nauczał 
Maksymilian Kolbe. Jego współwięźniowie z Auschwitz zaświadczy-
li, Ŝe nawet w strasznych warunkach niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego, ojciec Kolbe promieniował spokojem, który 
nie był niczym innym, jak złoŜeniem nadziei w Bogu „wbrew na-
dziei”.  

Jerzy Bielecki, więzień Auschwitz, podkreślał, Ŝe błędem byłoby 
mówienie, Ŝe ojciec Maksymilian umarł dla jednego współwięźnia  
i jego rodziny. Świadectwo miłosierdzia, jakie dał zakonnik, było 
bowiem umocnieniem dla wielu więźniów. Oto w obozowym piekle 
okazało się – stwierdził Jerzy Bielecki – „Ŝe prawdziwy świat istnie-
je, jak istniał, Ŝe nasi oprawcy i mordercy nie potrafią go zniszczyć, 
Ŝe ten świat wcale nie zaczyna się za drutami naszego obozu, Ŝe jest 
i tutaj. Niejeden zaczął szukać w sobie samym tego prawdziwego 
świata, odnajdywał go i dzielił się nim z obozowym kolegą, by siebie 
i jego wzmocnić w szamotaniu się ze złem” (Św. Maksymilian Ma-
ria Kolbe, o. L. Dyczewski, ATK, 1984, s. 264). Ojciec Kolbe dał 
świadectwo, Ŝe nawet w świecie – zdawałoby się – bez miłosierdzia, 
ostatecznie zwycięŜają miłość i miłosierdzie. Takie właśnie świa-
dectwo jest istotą Ŝycia konsekrowanego. 
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4. Ofiarowanie warunkiem miłosierdzia 
 
Święci Faustyna i święty Maksymilian stali się narzędziami 

BoŜego Miłosierdzia, gdyŜ całkowicie ofiarowali swoje Ŝycie Bogu  
i pozwolili, by mógł On ich uŜywać wedle swojej Woli do czynienia 
dobra w świecie. Przypominamy ich sylwetki, by umocnić współcze-
sne osoby konsekrowane w ich wolnym i osobistym wyborze – ofia-
rowania Ŝycia Bogu dla zbawienia świata.  

Wzorem takiego ofiarowania jest Maryja, Matka Miłosierdzia. 
Polecamy Bogu za Jej wstawiennictwem nowe powołania, a takŜe 
wszystkich, którzy juŜ idą drogą Ŝycia konsekrowanego, aby dzień 
po dniu stawali się świadkami BoŜej prawdy i BoŜego miłosierdzia.  

 
 
 

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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LIST BISKUPÓW POLSKICH DO KAPŁANÓW  

NA WIELKI CZWARTEK 2016 R. 
 

„Misjonarze Miłosierdzia”  
 
 

Drodzy Bracia Kapłani! 
 

Jak co roku w Wielki Czwartek podczas Mszy KrzyŜma świętego 
ponawiamy nasze kapłańskie przyrzeczenia. WyraŜamy w nich naszą 
gotowość wiernego trwania przy Chrystusie, NajwyŜszym Kapłanie 
oraz pragnienie gorliwej i wiernej słuŜby w Jego Kościele. Czynimy 
to z drŜeniem serca, świadomi, Ŝe jesteśmy bardzo kruchym narzę-
dziem w rękach miłosiernego Boga.  

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który przeŜywamy z woli 
papieŜa Franciszka, skłania do refleksji o powołaniu kapłańskim  
w kontekście prawdy o miłosierdziu. Wszyscy kapłani, niezaleŜnie  
od tego, czy otrzymają specjalną papieską misję w Roku Jubileuszo-
wym, czy nie, są wezwani do tego, aby stać się „misjonarzami miło-
sierdzia”.  

 
Czym jest BoŜe miłosierdzie?  
 
PapieŜ Franciszek od początku swojego pontyfikatu wzywa  

do ukazywania miłosiernego oblicza Boga. Taki jest teŜ główny cel 
Roku Jubileuszowego. Jeśli mamy skutecznie przepowiadać prawdę  
o BoŜym miłosierdziu, musimy sami najpierw dobrze rozumieć,  
o czym mówimy. Bywa bowiem tak, Ŝe pewne słowa w kościelnym 
przepowiadaniu ulegają inflacji. Są uŜywane tak często i nieraz tak 
nieprecyzyjnie, Ŝe gubią swoje prawdziwe znaczenie. Czym zatem 
jest miłosierdzie BoŜe? Jest to miłość BoŜa, która ogarnia ludzi zra-
nionych przez zło, grzech, chorobę, samotność, rozpacz, śmierć. Jed-
nak miłosierdzie Boga względem człowieka zawiera w sobie podwój-
ną dynamikę. Obrazowo mówiąc jest to ruch w dół i ruch w górę. 
Pierwszy jest ruch w dół, czyli zejście na poziom ludzkiego grzechu, 
cierpienia, duchowej lub materialnej biedy. Drugi jest ruch w górę, 
czyli podnoszenie z upadku, przywracanie do Ŝycia, przebaczenie 
grzechów, uzdrowienie, konkretna materialna pomoc, prostowanie 
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krętych dróg. To są dwie strony tej samej prawdy objawionej  
w Piśmie Świętym. I dlatego nie wolno ich oddzielać. Tę podwójną 
aktywność BoŜego miłosierdzia widać w Ŝyciu Jezusa. Najbardziej  
w tajemnicy paschalnej.  

KrzyŜ to zejście Boga w ludzkiej postaci na samo dno grzechu, 
bólu, samotności i śmierci. Św. Jan Paweł II uczy, Ŝe „KrzyŜ stanowi 
najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem... KrzyŜ stanowi 
jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej 
egzystencji człowieka” (Encyklika „Dives in misericordia”, 8). Jednak 
krzyŜ prowadzi do zmartwychwstania. Jezus idzie do mrocznej krai-
ny śmierci, by człowieka stamtąd wybawić, czyli pociągnąć ze sobą 
ku pełni Ŝycia, która jest w Trójjedynym Bogu. Miłosierdzie pochyla 
się nad człowiekiem nie tylko po to, Ŝeby mu współczuć. Ono wypro-
wadza ze śmierci do Ŝycia, które nazywamy zbawieniem.  

 
Kościół jest zbudowany na przebaczeniu  
 
Kiedy po zmartwychwstaniu Jezus ukazuje się uczniom w Wie-

czerniku, daje im misję, a wraz z nią moc Ducha Świętego. Dzięki 
niej moŜliwe jest zadanie: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 21, 23). Całą mi-
sję Kościoła, a takŜe posługę kapłańską, moŜna i trzeba widzieć jako 
posługę przebaczania, rozdzielania zbawczych owoców Misterium 
Paschalnego, leczenia serc BoŜym Miłosierdziem.  śaden człowiek nie 
ma sam z siebie władzy odpuszczania grzechów. Tylko Bóg przeba-
cza, ale czyni to przez pośrednictwo Kościoła, wspólnoty grzeszników, 
którzy sami potrzebują przebaczenia i szukają go.  

Ewangelia ukazuje świętego Piotra jako wzór ucznia, który przy-
gotowuje się do roli pasterza. Wielokrotnie gorzko przekonał się, jak 
bardzo jest słaby, zdany na BoŜe Miłosierdzie. Na przykład wtedy, 
gdy zafascynowany Panem kroczy po wodzie, ale juŜ po chwili zaczy-
na tonąć i woła: „Panie, ratuj mnie!” (por. Mt 14,29-31). Ta scena 
powinna nas inspirować. Jak często kaŜdy z nas woła dokładnie tak 
samo: „Panie, ratuj mnie!”. Ciągle toniemy i potrzebujemy, Ŝeby On 
nas uratował. Tylko dzięki temu moŜemy być szafarzami BoŜego 
miłosierdzia.  

Warto zobaczyć teŜ siebie w historii Piotra, gdy tuŜ po wyznaniu 
wiary w Jezusa, zasłuŜył na twarde słowa Pana: „Zejdź Mi z oczu, 
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób BoŜy, lecz 
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ludzki” (Mt 16, 23). Historia Kościoła, papiestwa, kapłaństwa, histo-
ria powołania kaŜdego z nas to kontynuacja tego samego dramatu. 
Kiedy w naszej posłudze myślimy za bardzo po ludzku, kiedy chcemy 
upominać Jezusa, zamiast Go słuchać, stajemy się skałą zgorszenia. 
MoŜemy nawet jak Piotr wyprzeć się Mistrza. On jednak nigdy się  
nas nie wypiera. „A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał 
Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: »Dziś, zanim kogut zapieje, 
trzy razy się Mnie wyprzesz«. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapła-
kał” (Łk 2,61-62). Piotr staje się skałą Kościoła właśnie wtedy, gdy 
widzi, Ŝe sam z siebie nic nie potrafi. Płacze, bo w oczach Jezusa do-
strzega przebaczenie i nadzieję. Staje się misjonarzem miłosierdzia 
wtedy, gdy rozumie, Ŝe jest zdany całkowicie na BoŜe zmiłowanie.  

Ewangelia uczy zatem, Ŝe w samym centrum Kościoła znajduje 
się łaska przebaczenia. „Ona konstytuuje Kościół, Kościół zbudowany 
jest na przebaczaniu. (…) Kościół zawsze moŜe powstać tylko tam, 
gdzie człowiek znajduje prawdę o sobie, a tą prawdą jest fakt, Ŝe po-
trzebuje łaski” (J. Ratzinger, „Kościół – znak wśród narodów. Pisma 
eklezjologiczne i ekumeniczne. Opera Omnia”, t. VIII/I, Lublin 2013, 
s. 572).  

 
Zapłaczmy nad swoimi grzechami 
 
Misjonarzowi miłosierdzia nie wystarczy samo tylko intelektual-

nie poprawne podejście do miłosierdzia BoŜego. Konieczne jest osobi-
ste nawrócenie. Uznanie własnej niemocy, szczere wyznanie grze-
chów, płacz nad swoją zdradą i spojrzenie w oczy miłosiernego Pana. 
Taką była droga Piotra, taka jest i nasza droga.  

Kochani Bracia Kapłani! Wszyscy bez wyjątku jesteśmy grzesz-
nikami. Historia naszego powołania i naszej posługi jest naznaczona 
słabością i grzechem. Jesteśmy całkowicie zdani na BoŜe miłosier-
dzie. Rok łaski, który przeŜywamy, nie jest tylko sprawą naszej 
większej aktywności duszpasterskiej, ale jest najpierw łaską dla nas 
samych. Brama Miłosierdzia, która symbolizuje przebite włócznią 
Serce Jezusa, jest otwarta takŜe dla nas, kapłanów. Musimy zapła-
kać nad swoimi grzechami. Znaleźć odwagę, by zerwać z nałogami,  
z grzesznymi przyzwyczajeniami czy wręcz podwójnym Ŝyciem. Przy-
znajmy, Ŝe i my, księŜa, bywamy marnotrawnymi synami, którzy 
roztrwonili w znacznej części „majątek” swojego powołania. PapieŜ 
Franciszek często nazywa po imieniu „księŜowskie” grzechy. W ten 
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sposób głosi prawdę, która wyzwala, choć bywa trudna do przyjęcia. 
Jesteśmy przyzwyczajeni, by napominać innych. Musimy jednak 
umieć najpierw sami przyjąć braterskie napomnienie.  

Wszystkich kapłanów zagubionych w swoich grzechach prosimy: 
miejcie odwagę powstać. Jak ów ewangeliczny „syn marnotrawny”, 
który będąc na samym dnie upadku podjął decyzję: „Zabiorę się  
i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem…” (Łk 15,18). 
Bóg zawsze czeka z sercem pełnym miłosierdzia. Dla Niego nie ma 
sytuacji bez wyjścia. Nie będziemy dobrymi spowiednikami, jeśli 
sami nie będziemy korzystali regularnie z łaski sakramentu pokuty. 
„Spowiednikami stajemy się wtedy przede wszystkim, gdy wpierw 
sami jako penitenci szukamy przebaczenia” (Franciszek, Bulla  
„Misericordiae Vultus”, 17).  

Jako kapłani ponosimy większą odpowiedzialność za nasze grze-
chy. „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12,48). 
One bowiem stają się powodem zgorszenia, dziś tak chętnie nagła-
śnianego przez media. W niektórych sytuacjach konieczny moŜe być 
publiczny akt skruchy i przeproszenia.  

 
Posługa spowiednika  
 
Rok Miłosierdzia jest wielką szansą, by odnowić sprawowanie 

sakramentu pokuty i pojednania. Zróbmy wszystko, co moŜliwe, by 
zachęcić wiernych do spowiedzi. W wielu kościołach w Polsce działa 
tzw. stały konfesjonał. Dziękujemy wszystkim spowiednikom, którzy 
podejmują tę trudną, ale piękną posługę. Prosimy, aby ten dobry 
zwyczaj się upowszechniał, a jeśli nie jest to moŜliwe w takiej formie, 
aby kapłani dawali wiernym więcej okazji do spowiedzi. Nasi wierni 
niezwykle sobie cenią moŜliwość spowiedzi bez pośpiechu i poza 
Mszą świętą. W roku miłosierdzia warto takŜe zorganizować nabo-
Ŝeństwa pokutne połączone z indywidualną spowiedzią. Konieczna 
jest takŜe katecheza dla dorosłych przypominająca warunki dobrej 
spowiedzi, gdyŜ ona jest jedną z najbardziej dostępnych bram do 
BoŜego miłosierdzia.  

Warto jednak przypomnieć, Ŝe prymat miłosierdzia nie oznacza 
pobłaŜliwości dla grzechu. Troska o zbawienie człowieka jest czymś 
innym niŜ troska o jego aktualne samopoczucie czy komfort psy-
chiczny. „Spowiednik jako szafarz Kościoła w sprawowaniu sakra-
mentu pokuty winien wiernie stosować się do nauki Magisterium  
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i norm wydanych przez kompetentną władzę” (KPK kan. 978 § 2). 
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe chodzi tu o konkretne normy wynikające 
z „wiary, która działa przez miłość” (Ga 5, 6). Niech kaŜdy spowied-
nik weźmie sobie głęboko do serca znamienne słowa bł. Pawła VI: 
„jeśli wybitną formą miłości dla dusz jest nie pomniejszać w niczym 
zbawczej nauki Chrystusa, niechŜe się ta postawa łączy z wyrozu-
miałością i miłością których przykład dawał sam Chrystus rozma-
wiając i przestając z ludźmi. Przyszedłszy bowiem nie po to, aby 
świat sądzić, lecz aby go zbawić, był On wprawdzie nieprzejednany 
wobec grzechu, ale cierpliwy i miłosierny dla grzeszników” (Encykli-
ka „Humanae vitae”, 29). Jeśli zatem spowiednik musi w pewnych 
sytuacjach powiedzieć penitentowi trudną prawdę albo odmówić roz-
grzeszenia, powinien to uczynić w taki sposób, by ów człowiek nawet 
w tych bolesnych słowach potrafił zobaczyć miłosierdzie BoŜe. Miło-
sierdzie bez prawdy stałoby się czczym sentymentalizmem. Jednak 
prawda winna być przekazywana z miłością i pokorą. 

Chcemy równieŜ zwrócić Waszą uwagę na to, Ŝe wielu wiernych 
potrzebuje duchowej rozmowy poza spowiedzią. Nie Ŝałujcie na to 
czasu! Nawet, jeśli rozmowa taka nie moŜe zakończyć się sakramen-
talnym rozgrzeszeniem, waŜne jest samo słuchanie, duchowa porada 
i zachęta do chrześcijańskiego Ŝycia. A takŜe błogosławieństwo czło-
wieka, a nie grzechu, o czym wspomina papieŜ Franciszek w swojej 
ostatniej ksiąŜce („Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą 
Torniellim”, Kraków 2016, s. 39).  

 
Uczynki wobec ciała i ducha 
 
W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie uderza obojętność 

kapłana i lewity. Być moŜe obaj spieszyli się na słuŜbę w świątyni. 
Chodzi wprawdzie o osoby związane z kultem Starego Przymierza, 
tym niemniej kryje się tu przestroga takŜe dla kapłanów Jezusa 
Chrystusa. JeŜeli w naszym Ŝyciu pojawia się postawa niewraŜliwo-
ści na ludzką biedę, to cała nasza posługa przy ołtarzu staje się nie-
wiarygodna. SłuŜba Bogu i słuŜba człowiekowi są czymś nierozłącz-
nym. Ten sam Chrystus, którego dotykamy na ołtarzu, Ŝyje w głod-
nych, spragnionych, nagich, chorych, więzionych czy bezdomnych. 
Obok posługi Słowa i sakramentów, działalność charytatywna naleŜy 
do pierwotnej misji Kościoła.  
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Drodzy KsięŜa! Nie pozwólmy, by ktokolwiek z potrzebujących 
ludzi, których mijamy, stał się wyrzutem sumienia z powodu naszej 
obojętności. PapieŜ Franciszek nawołuje nas do kultury spotkania  
i bliskości. Jest ona naśladowaniem czułej miłości Dobrego Pasterza. 
Nieraz apelujemy do innych o ofiarność. Pytajmy siebie o naszą go-
towość do dzielenia się z innymi, o naszą ofiarność.  

PapieŜ apeluje, byśmy nie zapominali takŜe o uczynkach miło-
sierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych 
pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie 
darować, krzywdy cierpliwie znosić, modlić się za Ŝywych i umarłych. 
W Polsce na ogół z duŜą wraŜliwością traktuje się kwestię miłosier-
dzia w kontekście dobra fizycznego i materialnego innych. Natomiast 
często pomija się milczeniem duchową odpowiedzialność za innych. 
Nade wszystko nam, kapłanom, powinno leŜeć mocno na sercach nie 
tylko cielesne zdrowie braci i sióstr, ale takŜe zdrowie ich duszy, ze 
względu na nasze ostateczne przeznaczenie. Duchowa bieda jest bar-
dzo konkretną niedolą i dotyka często tych, którym materialnie ni-
czego nie brakuje. Mamy być dusz-pasterzami. Niech więc miłosier-
dzie oznacza dla nas takŜe wychodzenie ku tym, którzy Ŝyją w nędzy 
duchowej.  

 
Miłość pasterska kapłana – darem dla młodzieŜy 

 
W kontekście Światowego Dnia MłodzieŜy, który odbędzie się  

w Polsce, w Krakowie, chcemy wspomnieć równieŜ o pilnym zadaniu, 
jakim jest miłosierna słuŜba młodym ludziom. Jej celem jest otwie-
ranie drzwi do Boga. Nie da się tego zrobić bez miłości pasterskiej  
do młodych. Św. Jan Paweł II zachęcał nas: „Myślę, drodzy Bracia,  
Ŝe kaŜdy z nas musi bardzo prosić Pana Jezusa, aby Jego obcowanie 
z młodymi było po prostu uczestniczeniem w tym spojrzeniu, jakim 
On spojrzał na swego młodego rozmówcę w Ewangelii – i uczestni-
czeniem w tej miłości, jaką On umiłował” (List do Kapłanów na  
Wielki Czwartek 1985, 6).  Duszpasterstwo młodzieŜy zaczyna się 
więc od modlitwy za siebie i młodych, aby sam Pan obdarzył nas tym 
charyzmatem. TakŜe w naszych czasach Jezus Miłosierny odpowiada 
na tę pokorną modlitwę kapłana, czego najlepszym dowodem jest św. 
Jan Paweł II. 

Charyzmatem tym obdarza równieŜ wielu polskich duszpaste-
rzy. Jednym z nich był zmarły niedawno dominikanin, o. Jan Góra. 
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Dziś, gdy zakończyła się droga jego ziemskiego Ŝycia, chcemy  
z wdzięcznością przywołać jego osobę i zachęcić do kontynuacji stwo-
rzonych przez niego form duszpasterstwa młodzieŜy jak np. czerw-
cowe spotkania nad Jeziorem Lednickim. Dzięki Bogu, Kościół  
w Polsce jest bogaty w wielu duszpasterzy młodzieŜy, zakonnych  
i diecezjalnych, którzy współpracują z osobami świeckimi. Razem 
proponują róŜne formy pracy z młodzieŜą; są autorami niezliczonych 
inicjatyw ewangelizacyjnych. Oczywiście, kaŜda forma duszpaster-
stwa młodzieŜy jest drugorzędna wobec pewnej stałej treści, której 
ma słuŜyć. A jest nią wspomniana juŜ miłość pasterska, która spra-
wia, Ŝe kapłan umie słuchać młodych i odpowiadać na ich pytania  
i problemy w świetle wiary Kościoła. W ten sposób staje się świad-
kiem, a nie celebrytą, pokornie wskazuje na Jezusa, a nie na siebie. 
Tylko wtedy moc Jezusa doskonali się w ludzkiej słabości duszpaste-
rza i powierzonych mu młodych (por. Ga 5, 6). 

Jako pasterze Kościoła dziękujemy wszystkim księŜom, którzy 
posługują młodym w szkole, w kościele, a zwłaszcza w konfesjonale. 
TakŜe tym, którzy nie zraŜając się trudnościami, wychodzą do mło-
dych, szukając ich w róŜnych, nieraz odległych od Kościoła, środowi-
skach.  

 
Kapłan w Ŝyciu publicznym  

 
Drodzy Bracia Kapłani! Pragniemy poruszyć jeszcze jeden  

temat, który leŜy nam mocno na sercu. Chodzi o obecność księdza  
w przestrzeni publicznej. Niepokoją takie sytuacje, w których ksiądz 
czy grupa księŜy manifestuje, w mniej lub bardziej aluzyjny sposób, 
stanowisko róŜne od nauczania Kościoła w waŜnych kwestiach doty-
czących moralności osobistej i społecznej. Tego typu wystąpienia  
są chętnie nagłaśniane przez media. Powoduje to zamęt wśród wier-
nych, którzy oczekują jasnej oceny pewnych zjawisk społecznych  
w świetle katolickiej wiary i moralności. A przecieŜ wskazanie na 
moralne zło np. ideologii gender, sztucznego zapłodnienia in vitro, 
zabijania nienarodzonych jest naszym wspólnym pasterskim obo-
wiązkiem. Zarówno biskupów, jak i księŜy. Dlatego Ŝadne okoliczno-
ści nie mogą nas zwolnić z tego obowiązku. Domaga się tego sam 
Chrystus, Ŝyjący i nauczający w swoim Kościele.  

W medialnej przestrzeni wzrasta teŜ ciągle znaczenie Internetu, 
który daje ogromne moŜliwości komunikowania się, zdobywania  
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informacji, wpływania na sposób myślenia i postawy milionów ludzi. 
W tym globalnym środowisku rozwijają się coraz to nowe formy ko-
munikacji takie jak Facebook czy Twitter. Stwarza to wiele szans  
i równie wiele zagroŜeń. Zaciera się granica między sferą prywatną  
a publiczną, między nadawcą a odbiorcą informacji, między prawdą  
a fałszem. Przestrzeń wirtualna jest dziś „miejscem”, w którym wielu 
ludzi Ŝyje bardziej aktywnie niŜ w realnym świecie. Dotyczy to 
zwłaszcza ludzi młodych. 

Dziękujemy tym kapłanom, którzy traktują Internet jako prze-
strzeń do dawania świadectwa, ewangelizacji czy katechezy. Jednocze-
śnie prosimy wszystkich kapłanów o odpowiedzialność za słowa i obra-
zy, które zamieszczają w sieci. Jesteśmy duchownymi takŜe w prze-
strzeni wirtualnej. Opinie, które publikujemy w Internecie, są zawsze 
opiniami księdza, czyli urzędowego reprezentanta Kościoła. W jakimś 
sensie zawsze angaŜują autorytet Kościoła. Dlatego Benedykt XVI 
zwracał uwagę na konieczność wypracowania „chrześcijańskiego stylu 
obecności w świecie cyfrowym” (Orędzie papieŜa Benedykta XVI na 45. 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu). Dotyczy to nie tylko 
zamieszczania treści religijnych, ale i tego, co w ogóle umieszczamy na 
własnym profilu cyfrowym. KsięŜa powinni być tu aktywni wyłącznie 
jako ludzie Chrystusa. Niech normą negatywną tej aktywności będzie 
Pawłowe „biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16), a nor-
mą pozytywną róŜnorakie świadectwo dawane Chrystusowi, który jest 
„drogą, prawdą i Ŝyciem” (por. J 14, 6).  

KaŜdy ksiądz jako obywatel naszego kraju ma prawo do swoich 
poglądów politycznych, udziału w wyborach oraz zabierania głosu  
w debacie publicznej, zwłaszcza w kwestiach moralnych. Jednak 
kaŜda publiczna aktywność księdza wymaga roztropnego odróŜnienia 
polityki jako troski o dobro wspólne od zaangaŜowania w konkretne 
polityczne projekty. Rezygnujemy z tej ostatniej aktywności w imię 
pierwszeństwa naszej kościelnej misji. Bezpośredni udział w bieŜącej 
polityce pozostaje domeną katolików świeckich.  

Oczywiście w codziennych, konkretnych sytuacjach to rozróŜ-
nienie bywa trudne, zwłaszcza w sytuacji ostrych sporów politycz-
nych, angaŜujących ludzkie emocje. Niemniej jednak posłannictwo 
księdza jest uniwersalne, czyli skierowane do kaŜdej strony politycz-
nego sporu. Dla nas kaŜdy człowiek jest przede wszystkim umiłowa-
nym dzieckiem Boga. Pamiętajmy, Ŝe zadaniem duszpasterzy jest 
przede wszystkim budzenie sumień i ich formowanie. Trzeba na no-
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wo wnikliwie przemyśleć i przemodlić nauczanie Kościoła dotyczące 
moralności osobistej i społecznej. I nigdy nie zapominać o modlitwie 
osobistej i publicznej za wszystkich naszych rodaków, niezaleŜnie od 
ich politycznych poglądów. 

Drodzy Bracia Kapłani! Na zakończenie składamy Wam ser-
deczne podziękowanie za Waszą codzienną słuŜbę Bogu i ludziom. 
Prosimy o wybaczenie naszych grzechów i zaniedbań wobec Was. 
Polecamy Was Maryi, Matce Miłosierdzia. Wzywamy orędownictwa 
wielkich apostołów miłosierdzia BoŜego: św. siostry Faustyny i św. 
Jana Pawła II W wyjątkowym roku łaski Jubileuszu Miłosierdzia, 
1050. rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni MłodzieŜy w Krako-
wie, błagamy miłosiernego Boga, by ten czas wydał dobre owoce. 

 
Podpisali:  

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Kościoła w Polsce   
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STANOWISKO ZESPOŁU DS. BIOETYKI KEP 

 
„GENOM CZŁOWIEKA – DZIEDZICTWO I ZOBOWIĄZANIE” 

 
 
Zdobycze współczesnej nauki i medycyny pozwalające uzyskać 

dziecko poza organizmem matki wychodzą naprzeciw marzeniom 
rodziców o posiadaniu potomstwa w razie trudności zdrowotnych  
w jego poczęciu. JednakŜe sposób realizacji tego marzenia – czy, jak 
twierdzą niektórzy, prawa do posiadania dziecka przez wykorzysta-
nie procedur sztucznej reprodukcji, t. j. metod zapłodnienia pozau-
strojowego in vitro (ART/IVF) – wiąŜe się z manipulacją osobą ludzką 
w najwcześniejszym stadium jej biologicznego rozwoju. Ta zaś odzie-
ra dziecko nie tylko z godności, lecz takŜe naraŜa je na szereg nega-
tywnych konsekwencji zdrowotnych – aŜ do utraty Ŝycia włącznie, 
np. przez aborcję jednego z bliźniąt w ramach tzw. procedury reduk-
cji ciąŜy wielopłodowej [1]. Szczególny niepokój budzi wpływ 
ART/IVF na geny człowieka, na genom i na regulujący jego działanie 
epigenom. Negatywny wpływ ART/IVF na zdrowie dziecka moŜe 
wynikać ze szkodliwości samej procedury lub z otwarcia drogi dzie-
dziczenia zmian uwarunkowanych genetycznie, a związanych lub nie 
z przyczynami zaburzeń płodności rodziców [2,3,4,5]. Szkodliwość 
procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynika z wyjęcia ludzkich 
gamet i rozwijającego się zarodka z naturalnego oraz optymalnego 
środowiska, jakim jest organizm matki, do sztucznych i w istocie 
bardzo prymitywnych warunków laboratoryjnych, w których zostaje 
zaburzony jego prawidłowy rozwój [6]. Wiele mechanizmów powsta-
wania lub dziedziczenia zaburzeń genetycznych wywołanych 
ART/IVF nie jest poznana, toteŜ ochrona przed ich skutkami nie jest 
jeszcze moŜliwa. 

Ogromny niepokój, a niejednokrotnie nawet zdecydowany sprze-
ciw przedstawicieli świata nauki z wielu krajów wzbudziły ekspery-
menty modyfikacji genetycznej przeprowadzone w Chinach na dzie-
ciach w fazie embrionalnej. W tym celu wykorzystano system edyto-
wania genów CRISPR/cas9 [7], który pozwala na eksperymenty na-
cinania DNA w dowolnym miejscu genomu dla usuwania lub wbu-
dowywania tam fragmentów DNA. W lutym 2016 roku brytyjski 
urząd ds. płodności i embriologii (HFEA – the Human Fertilisation 
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and Embryology Authority) wyraził zgodę na uŜycie tej techniki do 
badań naukowych na ludzkich embrionach, które nie zostały wyko-
rzystane podczas zabiegów ART/IVF [8]. Oznacza to niegodziwe 
uprzedmiotowienie człowieka w najwcześniejszym stadium jego roz-
woju przez selekcję embrionów przed implantacją do macicy i wyko-
rzystanie jego materiału do produkcji komórek macierzystych. 
Otwiera równieŜ moŜliwości manipulacji samym DNA, a nawet pro-
jektowania człowieka. 

Co do systemu CRISPR/cas9 brakuje danych w zakresie bezpie-
czeństwa genetycznego. Nieznana jest teŜ specyfika tego systemu 
względem genomu człowieka. Nie moŜna wykluczyć, Ŝe stosowanie 
systemu CRISPR/cas9 doprowadzi do trwałego i nieodwracalnego 
uszkodzenia róŜnych regionów genomu człowieka [7,9]. Zastosowanie 
systemu CRISPR/cas9 do procedury zapłodnienia pozaustrojowego 
stanowi kolejny przykład błędnego i skrajnie nieodpowiedzialnego 
zastosowania narzędzia współczesnej biotechnologii do modyfikowa-
nia genetycznego człowieka. Jedną z konsekwencji powstawania za-
burzeń w genomie człowieka i jego epigenetycznym oprogramowaniu 
jest moŜliwość przekazywania ich kolejnym pokoleniom [10]. 

Budzi zaniepokojenie, Ŝe istotny dla ukształtowania toŜsamości 
człowieka i niezwykle złoŜony system biologiczny, jakim jest genom 
człowieka, nie podlega w Polsce ochronie prawnej. Zespół ekspertów 
ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski zwraca uwagę na 
niezwykle waŜną kwestię ochrony prawnej ludzkiego genomu, który 
stanowi dziedzictwo ludzkości. Ochrona genomu człowieka to w isto-
cie nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń Polaków. Zespół 
ekspertów KEP uznaje za palącą potrzebę podjęcia przez Parlament 
prac nad pełną ochroną prawną genomu człowieka w Polsce. Naj-
nowsze, wspaniałe zdobycze współczesnej biotechnologii nie mogą 
nigdy być wykorzystywane przeciwko człowiekowi. 
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KOMUNIKAT  

PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
 W SPRAWIE PEŁNEJ OCHRONY śYCIA CZŁOWIEKA 

 
 

śycie kaŜdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem 
Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym wzglę-
dzie jest jasne i niezmienne: naleŜy chronić od poczęcia do naturalnej 
śmierci Ŝycie kaŜdego człowieka. 

W kwestii ochrony Ŝycia nienarodzonych nie moŜna poprzestać 
na obecnym kompromisie wyraŜonym w ustawie z 7 stycznia 1993 
roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku 
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich 
ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli 
działania mające na celu pełną prawną ochronę Ŝycia nienarodzo-
nych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjaty-
wy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby 
konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych  
i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modli-
twę w intencji pełnej ochrony Ŝycia człowieka od poczęcia do natural-
nej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami. 
 
 

Abp Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański 
Przewodniczący KEP 

 
Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki 
Zastępca Przewodniczącego KEP 

 
Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 
 
 
Warszawa, 30 marca 2016 r. 
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Zamość, 24 lutego 2016 r. 
L.dz. 57/Gł/16 

 
 

DEKRET MIANOWANIA REJONOWYCH OPIEKUNÓW  
DZIEŁ MISYJNYCH 

 
Stosownie do potrzeb pastoralnych Diecezji i przeprowadzonych 

rozmów, niniejszym mianuję rejonowych opiekunów dzieł misyj-
nych.  
s. mgr Bogumiła Woszczak, SłuŜebniczka Najświętszej Maryi Panny 

Niepokalanie Poczętej – rejon tomaszowski (Afryka): Dekanat Łasz-
czów, Dekanat Tarnoszyn, Dekanat Tomaszów Lubelski Północ, 
Dekanat Tomaszów Lubelski Południe  

ks. mgr Adrian Borowski, wikariusz parafii pw. św. Michała Archa-
nioła w Soli – rejon biłgorajski (Ameryka): Dekanat Biłgoraj Północ, 
Dekanat Biłgoraj Południe, Dekanat Józefów, Dekanat Tarnogród  

ks. mgr Krzysztof Augustynek, wikariusz parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Werbkowicach – rejon hrubieszowski (Azja): Dekanat 
Hrubieszów Północ, Dekanat Hrubieszów Południe, Dekanat Gra-
bowiec, Dekanat Tyszowce  

ks. mgr lic. Krzysztof Hawro, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzcicie-
la w Lipsku – rejon zamojski (Europa): Dekanat Krasnobród, Deka-
nat Sitaniec, Dekanat Szczebrzeszyn, Dekanat Zamość  

ks. mgr Maciej Banach, wikariusz parafii pw. św. Karola Boromeusza 
w Lubaczowie – rejon lubaczowski (Oceania): Dekanat Cieszanów, 
Dekanat Narol, Dekanat Lubaczów  
 
Powierzone obowiązki rejonowi opiekunowie dzieł misyjnych będą 

wypełniać w porozumieniu z Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych  
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Na owocną realizację odpowiedzialnej posługi koordynacji oraz 
animacji przedsięwzięć związanych z szerzeniem ducha misyjnego wśród 
naszych diecezjan z serca błogosławię i polecam opiece Matki Odkupicie-
la – Patronki Diecezji oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus – patronki 
misji świętych. 

 
† Marian Rojek 

BISKUP 
Ks. Michał Maciołek  
        KANCLERZ  
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SPRAWY PERSONALNE 
 
 

7 stycznia  
 
ks. mgr Marek Mazurek, wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta 

w Zamościu mianowany tymczasowym administratorem tejŜe 
parafii 

 
16 stycznia  

 
ks. mgr Bogdan Bejgier, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP  

w StrzyŜowie odwołany z urzędu Wicedziekana Dekanatu  
Hrubieszów Północ i mianowany Dziekanem tegoŜ dekanatu na 
pięcioletnią kadencję  

 
3 lutego  

 
ks. mgr Mariusz Dziadosz, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha  

w Cieszanowie mianowany Kierownikiem duchowym Kurii  
Legionu Maryi pw. Matki BoŜej Królowej Rodzin działającej 
przy parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie  

ks. prałat dr Józef Flis, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II  
w Biłgoraju odwołany z funkcji Kierownika duchowego Kurii  
Legionu Maryi pw. Matki BoŜej Nieustającej Pomocy działającej 
przy parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju   

ks. kan. mgr Jerzy Kołtun, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Biłgoraju mianowany Kierownikiem duchowym Kurii 
Legionu Maryi pw. Matki BoŜej Nieustającej Pomocy działającej 
przy parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju   

ks. kan. Stanisław Mizak, odwołany z funkcji Kierownika ducho-
wego Kurii Legionu Maryi pw. Matki BoŜej Królowej Rodzin 
działającej przy parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Luba-
czowie  

 
15 lutego  

 
dk. mgr Andrzej Janczura, odwołany z praktyki duszpasterskiej 

w parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu i skierowany 
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na dalszy okres tejŜe praktyki do parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim 

ks. mgr lic. Stanisław Burda, dotychczasowy wikariusz parafii 
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie mianowany  
wikariuszem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie 

ks. mgr Rudolf Karaś, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Prze-
mienia Pańskiego w Horyszowie mianowany proboszczem para-
fii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Bidaczowie  

ks. kan. mgr Zbigniew Kociołek, dotychczasowy proboszcz parafii 
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie mianowany pro-
boszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Horyszowie  

ks. mgr Janusz Krupa, skierowany do pomocy duszpasterskiej 
przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszo-
wie Lubelskim 

ks. mgr Marek Mazurek, wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu odwołany z funkcji tymczasowego administratora 
tejŜe parafii 

ks. mgr Piotr Nogas, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim mia-
nowany proboszczem parafii pw. św. Izydora w Topólczy  

ks. mgr Paweł Rapa, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach miano-
wany wikariuszem parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła  
w Łaszczowie  

ks. mgr Piotr Paweł Skóra, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie mianowany wika-
riuszem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP 
w Trzeszczanach  

ks. mgr Krzysztof Świta, dotychczasowy proboszcz parafii pw.  
św. Izydora w Topólczy mianowany proboszczem parafii pw. 
Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie  

ks. mgr Miłosław śur, dotychczasowy proboszcz parafii pw.  
Nawiedzenia NMP w Starym Bidaczowie mianowany probosz-
czem parafii pw. św. Brata Alberta w Zamościu  

 
17 lutego  

 
ks. kan. dr Ryszard Mazurkiewicz, oficjał Sadu Biskupiego  

w Zamościu otrzymał zgodę na włączenie w struktury Rycer-
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skiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy w celu 
pełnienia posługi kapelana 

 
24 lutego  

 
ks. dr Dariusz Blicharz, z dniem 1 marca 2016 r. ekskardynowany 

z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do Diecezji Brooklyn w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki  

 
2 marca  

 
ks. mgr Krzysztof Wawszczak, wikariusz parafii pw. Narodzenia 

NMP w StrzyŜowie skierowany do duszpasterskiej opieki nad 
Zarządem, Członkami oraz Sympatykami Tomaszowskiego  
i Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego 

 
7 marca  

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

szej w Dubience odwołany z funkcji Ojca Duchownego Dekana-
tu Hrubieszów Północ i mianowany Wicedziekanem tegoŜ  
Dekanatu na pięcioletnią kadencję  

ks. mgr BłaŜej Górski, proboszcz parafii pw. MB Królowej Polski  
w Zwierzyńcu mianowany Dziekanem Dekanatu Szczebrzeszyn 
na pięcioletnią kadencję  

 
9 marca  

 
ks. mgr Roman Karpowicz, proboszcz parafii pw. św. Karola  

Boromeusza w Lubaczowie mianowany kapelanem Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  

ks. mgr Wojciech Steć, wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP  
w WoŜuczynie mianowany moderatorem diecezjalnego duszpa-
sterstwa pielgrzymkowego  

ks. mgr Sławomir Szewczak, odwołany z funkcji kapelana Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  

ks. mgr Sławomir Szewczak, odwołany z funkcji tymczasowego 
administratora parafii pw. św. Marii Magdaleny w Młodowie  
i mianowany proboszczem tejŜe parafii  
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14 marca  
 
ks. mgr Roman Karpowicz, proboszcz parafii pw. św. Karola  

Boromeusza w Lubaczowie mianowany duszpasterzem niepeł-
nosprawnych dla rejonu lubaczowskiego  

ks. Józef Starszuk, odwołany z funkcji rezydenta przy parafii  
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie oraz zamieszkania w Domu 
KsięŜy Seniorów w Hrubieszowie i skierowany do pomocy dusz-
pasterskiej w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie 

 
16 marca  

 
o. Zenon (Czesław) Burdak OFM, odwołany z urzędu wikariusza 

parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy 
o. Oskar (Zbigniew) Poździk OFM, odwołany z urzędu proboszcza 

parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy oraz 
funkcji ojca duchownego Dekanatu Szczebrzeszyn  

o. Lesław (Bogdan) Zachura OFM, mianowany wikariuszem  
parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy  

 
17 marca  

 
o. Kazimierz Kowalski OFM, mianowany proboszczem parafii pw. 

św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy  
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HOMILIA W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

„ORSZAK TRZECH KRÓLI” 
 

TOMASZÓW LUBELSKI, PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA  
PANA JEZUSA – 6 STYCZNIA 2016 R. 

 
Mt 2, 1-12 

 
Oto dzisiaj, w Objawienie Pańskie, w przestrzeni BoŜonarodze-

niowej szopki, przy Jezusowym Ŝłóbku, pojawiają się nowe postaci. 
To Trzej Mędrcy, którzy przybywają ze Wschodu, złoŜyć hołd  
Nowonarodzonemu Panu, Królowi wszystkich królów. Po 7 latach 
w polską panoramę ludowych jasełek, wpisuje się nowy fenomen – 
Orszak Trzech Króli. W tym roku realizowany jest w ponad 400 
miejscowościach naszej Ojczyzny, angaŜując wielkie ilości wier-
nych: dzieci, młodzieŜ, dorosłych i starszych. 

Przede wszystkim są to osoby świeckie i one zasadniczo naleŜą 
nie tylko do uczestników, ale takŜe do organizatorów takiej formy 
przeŜywania wydarzeń, związanych z nową reŜyserią tradycyjnych, 
bo biorących swój początek u św. Franciszka z AsyŜu, przedstawień 
treści BoŜonarodzeniowych. W niektórych parafiach naszej diecezji, 
takŜe dzisiaj, wiernych nawiedzają grupy kolędników misyjnych, 
zbierając środki materialne na wsparcie misyjnych dzieł Kościoła. 
Przy tym, owi zwykle młodzi kolędnicy, których jest tak wielu po-
śród nas w obecnym Orszaku Trzech Króli, nabywają swoistego 
doświadczenia wiary i pewnych przeŜyć, związanych z nawiedza-
niem domów róŜnych osób, gdzie prezentują biblijne sceny oraz 
śpiewają kolędy. 

Ale nie zawsze ci ludzie, do których oni stukają, przyznają się 
do swojej wiary w Chrystusa. Czasami bywają osoby obojętne na 
Boga, a nawet i wrogie katolickiemu Kościołowi i temu BoŜonaro-
dzeniowemu zwyczajowi. Rozmaity bywa wachlarz przeŜyć współ-
czesnych kolędników, tych autentycznych, prawdziwych, którzy 
przygotowali się do takiego jasełkowego przedstawienia wydarzeń 
związanych z Narodzeniem BoŜego Syna, pośród naszych wspólnot, 
domów, mieszkań i zagród. Od sytuacji pełnej akceptacji, Ŝyczliwo-
ści, otwarcia i chętnego materialnego wsparcia, aŜ po obojętnych, 
takich, co do mieszkania nie wpuszczają, śledząc przez judasza  
w drzwiach, kiedy odejdą owi kolędnicy spod ich posesji, bo zakłóca-
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ją ich spokojny pogański świat. Niektórzy spoglądają potem ukrad-
kiem zza firanki przez okno na to, czemu my będziemy dzisiaj da-
wać świadectwo w naszym Orszaku Trzech Króli, głosząc wszyst-
kim, iŜ narodził się nam Bóg Zbawiciel – Jezus Chrystus. 

Ale teŜ moŜna spotkać się i z ludźmi agresywnymi, którzy będą 
kolędników, takich jak my obecni w tym Orszaku, poniŜać, zarzuca-
jąc nam pod zasłoną internetowej anonimowości, ciemnotę, fana-
tyzm i głupotę. Ci, albo nic nie rozumieją z tego zbawczego wyda-
rzenia, albo są niechętni chrześcijańskiej tradycji jasełek. 

Myślę, Ŝe młodzi i nie tylko oni, owi misyjni kolędnicy, ale  
takŜe i my, zaangaŜowani w tę nową formę jasełek, doznajemy po-
dobnych przeŜyć jak ci biblijni Mędrcy ze Wschodu, którzy według 
Mateuszowej Ewangelii przybyli z daleka, aby uczcić Chrystusa, 
naszego Króla. 

Oni pochodzili z pogańskiego świata i w swych osobach repre-
zentują tych wszystkich ludzi, którzy z krańców ziemi przyjdą do 
chrześcijaństwa. To Trzech Króli ze Wschodu prowadzi przez Jero-
zolimę droga do Betlejem, a potem z błogosławieństwem Dziecięcia, 
juŜ nieco innym szlakiem, kieruje ich do ich domów. Oni podczas 
swej wędrówki są prowadzeni i sami pozwalają się komuś innemu 
kierować. Ta charakterystyczna cecha ich wyróŜnia i czyni poszu-
kiwaczami, dopytującymi się o drogę, a następnie juŜ oni sami,  
od szukania przechodzą do wiary. Oni są tymi, którzy uwierzyli  
w tego, kogo im oznajmiono i do którego prowadziła ich gwiazda. 

Z otwartym i szczerym sercem, podąŜają za swoim niebieskim 
przewodnikiem, aŜ do szopy, by oddać pokłon i uwielbienie BoŜemu 
Dziecięciu. Trzej Królowie podczas swej drogi napotykali ludzi do-
brych i złych. Stawiali pytania, słuchali ludzkich odpowiedzi. Ale 
szli wyłącznie za gwiazdą i nie spuszczali jej ze swych oczu. Nic ich 
nie jest w stanie odciągnąć od tej raz obranej drogi i wciąŜ nią po-
dąŜają, aŜ do celu. Pozostają wierni owej gwieździe i swemu posta-
nowieniu oraz nie słuchają w drodze takich, co chcą ich powstrzy-
mać, przeszkodzić w tej wędrówce Trzech Mędrców do wiary w Bo-
ga prawdziwego, zapowiedzianego Mesjasza. 

Podczas gdy betlejemska gwiazda u króla Heroda wywołuje ne-
gatywną reakcję złości i strachu, to u Trzech Króli ze Wschodu 
przejawia się jako właściwa droga i słuszna decyzja. Oni się bardzo 
radują, ci Wschodni Mędrcy, padają przed Nowonarodzonym na 
kolana, oddają cześć Boskiemu Dziecięciu i przynoszą Mu swoje 
drogocenne dary: złoto, kadzidło i mirrę. 
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W tak odmienny sposób potrafią ludzie reagować, znajdując się 
na drodze poszukiwania prawdy. Jedni są zmieszani i przestrasze-
ni oraz zaniepokojeni tym, co im powiedziano, gdy stawia się im 
pytania o ich wiarę i o jej codzienne świadectwo. Inni zajmują się 
jedynie sobą i własnymi sprawami. Dla nich ich wewnętrzna mo-
tywacja, co się im podoba, co sami uwaŜają za słuszne, to jest decy-
dujące. 

Król Herod węszy konkurencję, zagraŜającą jego własnej pozy-
cji jako panującego. Przez zapowiedź narodzenia Mesjasza, czuje 
ów władca Palestyny, Ŝe jego panowanie zostanie poddane w wąt-
pliwość. A te wszystkie lęki i obawy dla Trzech Króli ze Wschodu 
nie są Ŝadnym problemem. Oni, w przeciwieństwie do Heroda,  
są ludźmi o mocnych osobowościach i nie mają powodów do tego,  
by tak jak Herod, obawiać się mocy Nowonarodzonego Mesjasza. 
Odwrotnie właśnie owi Mędrcy ze Wschodu, otrzymują swoją siłę 
dzięki temu Dziecięciu, którego szukają i do jakiego zdąŜają, by Mu 
oddać królewski hołd. 

Zachowanie Heroda, odgrywane i szeroko prezentowane  
w rozmaitych jasełkowych scenach i dialogach oraz przedstawie-
niach, a takŜe tekstach kolęd czy pastorałek, jest godne politowa-
nia. To człowiek bez charakteru, bez moralnych wartości i ludzkiej 
godności. Słaba jest jego osobowość jako władcy i ją dosłownie  
widać, a wyraŜa się ona w zalęknionym postępowaniu Heroda,  
w myślach prześladowczych i zabójczych, zamienionych w konkret 
męczeństwa Młodzianków z Betlejem. 

Ten człowiek czuje się zagroŜony i przestraszony, dlatego uru-
chamia machinę władzy i przemocy, by zniszczyć potencjał nowego 
Króla. Trzej Mędrcy ze Wschodu odwrotnie, otrzymują przez spo-
tkanie z Panem Jezusem wypełnienie swoich pragnień z jakimi idą 
za gwiazdą. Bo Boga odkryje, pozna i przyjmie tylko ten, kto jest 
człowiekiem pokornym. Dla pysznych poznanie prawdziwego Boga, 
Jezusa Chrystusa, oraz przyjmowanie wszelkich darów BoŜego 
miłosierdzia jest niemoŜliwe. 

Tak odmiennie reagują ludzie na Zbawiciela, według tego, co 
kryje się w sercu kaŜdego człowieka, w jego myślach i w Ŝyciu. Dro-
gi wiary są zawsze takŜe ścieŜkami do naszych serc. Tak było wów-
czas, przy narodzeniu BoŜego Syna i tak jest dzisiaj. Są tacy, co 
szukają Boga oraz prawdy, dla tego celu poświęcają wszystko. Idą 
przez Ŝycie drogą zawierającą róŜne doświadczenia, takŜe i trudne, 
podobnie jak Trzej Królowie, ale zdąŜają do celu, jakim jest wieczne 
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szczęście. Istnieją teŜ tacy, co się obawiają przede wszystkim ludzi, 
chcących w swym Ŝyciu odnaleźć autentyczną Miłość, Jezusa Chry-
stusa, pragnących poznać jedyną prawdę. Dlatego owi nieprzyjacie-
le Boga Ŝywią taką nienawiść do Zbawiciela, Ŝe kierując się kłam-
stwem i oszustwem gotowi są wydać innych, takŜe nienarodzonych, 
na śmierć, aby jedynie zachować swoje doczesne wpływy i władzę. 

My w Orszaku Trzech Króli idziemy do Nowonarodzonego 
Zbawiciela, by oddać hołd naszemu Bogu. I miejmy ciągle świado-
mość tego, iŜ takŜe pośród nas, współczesnych ludzi, nie brak ta-
kich, co wybierają drogę i sposób Ŝycia Heroda, obawiając się praw-
dy o sobie samym i swych czynach, utraty władzy, róŜnorakich 
wpływów. My zaś nie pozwólmy odciągnąć się od drogi wiary, podą-
Ŝania za Chrystusem i autentycznego świadectwa wyznania, jakie 
dzisiaj przez Orszak Trzech Króli, przy Dziecięciu, Maryi i św. Jó-
zefie będziemy czynić wobec społeczności miasta Tomaszów Lubel-
ski: Jezus Chrystus jest naszym Bogiem i Panem. Amen. 

 
 

 
 

HOMILIA W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
„DZIEŃ śYCIA KONSEKROWANEGO” 

RADECZNICA, 2 LUTEGO 2016 R. 
 

Ml 3,1-4; Łk 2,22-32 
 

PrzeŜywanie Roku śycia Konsekrowanego zostało uwieńczone  
w naszej zamojsko-lubaczowskiej diecezji, przez trzy dni:  
w sanktuariach w Lubaczowie, Hrubieszowie oraz wczoraj u Ojców 
Redemptorystów w Zamościu, a dzisiaj tu w Radecznicy u Ojców 
Bernardynów, przy licznym udziale sióstr i ojców zakonnych oraz 
wiernych świeckich. W tej obecnej modlitewnej wspólnocie, 
gromadzącej w Święto Ofiarowania Pańskiego osoby Ŝycia 
konsekrowanego i Stowarzyszeń śycia Apostolskiego, uczestniczą 
zakonnice i zakonnicy, wszystkie zgromadzenia habitowe  
i bezhabitowe z naszego lokalnego Kościoła, którzyście złoŜyli śluby 
posłuszeństwa, czystości i ubóstwa, takŜe przedstawiciele laikatu, 
wasze przyjaciółki i przyjaciele, wspomagający was w codziennej 
modlitwie i funkcjonowaniu poszczególnych klasztorów oraz 
zakonnych wspólnot. 
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A poprzez posługę Katolickiego Radia Zamość, równieŜ teraz  
w ten hymn naszego uwielbienia i dziękczynienia Bogu za wszelkie 
łaski, jakie stały się waszym i naszym udziałem, włączają się chorzy, 
cierpiący, samotni, dźwigający róŜnorakie krzyŜe swego Ŝycia. 
Niewątpliwie w tej duchowej grupie wsparcia są teŜ obecne starsze  
i utrudzone róŜnym doświadczeniem zakonnice i zakonnicy  
z waszych domów. 

Jedna ze sióstr zakonnych Franciszkanek Rodziny Maryi 
opowiadała mi o tym, jak wyglądało jej pragnienie konsekrowanego 
Ŝycia. OtóŜ, na jakiś czas przed maturą, pojawiała się u niej dziwna 
tęsknota. Chciała zostać zakonnicą, ale jedynie w takim 
zgromadzeniu, gdzie nosi się wyłącznie cały biały strój. Ten właśnie 
kolor habitu kojarzył się jej z aniołem, z jego doskonałą czystością, 
nieskomplikowaną miłością i z gorliwym posługiwaniem tego BoŜego 
wysłannika dla dobra człowieka. Rozpoczęła teŜ poszukiwanie sióstr 
zakonnych noszących taką szatę, była u nich na powołaniowych 
rekolekcjach i właściwie nawet zdecydowała się na realizację 
odkrywanej drogi Ŝycia w takim Zgromadzeniu. 

Ostatecznie jednak Chrystus-Oblubieniec zaprowadził ją do 
wspólnoty, która na co dzień, przeciwnie do jej tęsknoty, nosi pełny 
czarny habit z niewielkim fragmentem białego kołnierza i fioletowym 
cingulum, z trzema węzłami przywołującymi zakonne śluby: 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jedynie do pewnego rodzaju 
zajęć siostry zamieniają swój strój na białą szatę. Ta wspomniana 
zakonnica jest juŜ dawno po ślubach wieczystych i stwierdziła, Ŝe to 
przeŜyte osobiste doświadczenie nauczyło ją pewnej prawdy: Aby być 
dla drugiego człowieka przez swoją zakonną słuŜbę aniołem, wcale 
nie jest potrzebny i konieczny biały habit, na sposób ludzkiego 
wyobraŜenia sobie, szaty BoŜego posłańca. 

Siostry i Bracia w Chrystusie, osoby świeckie, zakonnice  
i zakonnicy, bracia zakonni, wszyscy przedstawiciele wspólnot Ŝycia 
konsekrowanego i Instytutów Świeckich, drodzy kapłani na czele  
z księdzem Ryszardem wikariuszem biskupim do spraw Ŝycia 
zakonnego w naszej diecezji, Siostro Agnieszko, Franciszkanko 
Misjonarko Maryi i ojcze Andrzeju duchowy synu św. Franciszka  
z AsyŜu i św. Maksymiliana Kobe, diecezjalni moderatorzy osób 
składających potrójne śluby w Chrystusowym Kościele! Proszę 
pozwolić na to, aby obecne zamyślenie nad tajemnicą zakonnego 
powołania oprzeć właśnie o obraz i zadania anioła. Bo nie mam 
wątpliwości, iŜ w wielu przypadkach wasze codzienne posługiwanie 
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ludziom, kojarzy się właśnie z obecnością, miłością i darem samego 
BoŜego anioła. 

O nim, o tym zwiastunie Boga, którego misją wobec ludu, 
oczekującego i pragnącego swego Stwórcy, jest przekazywanie woli 
Pana oraz przygotowywanie Jemu drogi, mówi prorok Malachiasz, 
dzisiaj przywołany w pierwszym czytaniu. Przybycie Anioła 
Przymierza będzie związane z oczyszczeniem człowieka  
i uzdatnieniem wiernych do składania sprawiedliwej ofiary samemu 
Bogu. 

TakŜe i od strony religijnej tradycji w naszej Ojczystej ziemi, 
wiemy o tym, iŜ Święto Ofiarowania Pańskiego, które od 1997 roku,  
z postanowienia PapieŜa św. Jana Pawła II, jest równocześnie Dniem 
śycia Konsekrowanego, kończy w naszej liturgii okres śpiewania 
kolęd i pastorałek. Tak teŜ uczynimy podczas późniejszego spotkania 
przy stole. W tych pieśniach i w religijnych przedstawieniach 
tajemnicy przyjścia Syna BoŜego na świat, stałe miejsce zajmują 
aniołowie. 

W kontekst tego naszego rozwaŜania wprowadzę pewne 
katechetyczne wydarzenie, które moŜe zewnętrznie wyglądać na 
anegdotę, ale taką nie jest. Oto siostra zakonna, katechetka w Szkole 
Podstawowej, zaproponowała uczniom, aby w domu namalowały  
w swoich zeszytach anioła, tak jak sobie go wyobraŜają. Na 
następnym spotkaniu przeglądała owoce dziecięcego trudu i pracy. 
Jednak przy jednym z uczniów zatrzymała się z pewnym 
zaskoczeniem. Przez dłuŜszą chwilę przyglądała się temu, co on 
przedstawił i wreszcie go pyta. Piotrze, powiedz mi, coś ty 
namalował? A on odpowiada: PrzecieŜ siostra widzi, Ŝe anioła. Jak to 
anioła? To tak anioł wygląda? Popatrz, wszystkie dzieci dobrze 
namalowały, tylko ty coś wymyśliłeś. Zobacz, ile ten twój anioł ma 
skrzydeł? A trzy, proszę siostry, odpowiada zdecydowanie mały Piotr. 
Jak to trzy? ZauwaŜ twoje koleŜanki i koledzy narysowali anioła  
z dwoma skrzydłami, a tylko ty z trzema. I patrząc na spokojnego 
Piotra, siostra katechetka stawia mu zasadnicze pytanie. Powiedz mi 
uczciwie, czy ty widziałeś anioła z trzema skrzydłami? A uczeń 
rezolutnie przyglądając się swojej katechetce, niejako odpowiadając 
na jej pytanie, wprowadza ją w prawdziwe zakłopotanie, 
następującym stwierdzeniem: A siostra niech mi teŜ uczciwie powie, 
czy rzeczywiście widziała anioła z dwoma skrzydłami? 

Zostawmy na razie otwartą dyskusję na temat ilości anielskich 
skrzydeł, gdyŜ same źródła biblijne Starego i Nowego Testamentu 
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ukazują nam tutaj róŜne wyobraŜenia, podobnie teŜ malarstwo czy 
rzeźba nie ograniczają się tylko i wyłącznie do dwóch anielskich 
skrzydeł, choć właśnie ta ilość wydaje się dla nas najbardziej 
racjonalna do wytłumaczenia. 

Bardziej niŜ na anielskie przypadłości skierujmy, w atmosferze 
dzisiejszej głębszej refleksji całego Kościoła nad darem zakonnego 
Ŝycia poświęconego Bogu naszą uwagę na to, co jest najwaŜniejsze  
w tych BoŜych stworzeniach. Kim jest anioł i jakie jest jego zadanie? 
Jaką misję mają do spełnienia ci BoŜy wysłannicy, którzy tak licznie 
pojawiają się w biblijnym obrazie Wcielenia, oraz co za przesłanie 
wynika z tego dla osób Ŝycia konsekrowanego? 

Skoro uczeń Piotr namalował anioła z trzema skrzydłami, to 
pozostańmy przy tej liczbie, ukazując ich zadanie, na tle tajemnicy 
wydarzeń bezpośrednio poprzedzających dzisiejsze Ofiarowanie 
Pańskie w Jerozolimskiej świątyni, gdzie Maryja wraz z Józefem 
ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, Ŝe nowo 
narodzony BoŜy Syn jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. 
Potrójna misja BoŜych posłańców będzie wskazaniem ale i zadaniem 
nie tylko dla zakonnic i zakonników, lecz dla kaŜdego z nas. To 
rachunek sumienia dla naszego chrześcijańskiego świadectwa, do 
którego jesteśmy zobowiązani i wezwani przez sam fakt przyjętego 
przez nas chrztu św., z racji wyznawanej wiary, powołania 
ojcowskiego, macierzyńskiego, czy teŜ posługiwania w kapłaństwie 
słuŜebnym lub w Ŝyciu zakonnym i konsekrowanym. 

Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego nie miałoby miejsca, 
gdyby nie wcześniejsze charakterystyczne wydarzenie, w którym 
waŜną rolę spełniał anioł. Oto do Nazaretu, miasta w Galilei, do 
Dziewicy, której było na imię Maryja, poślubionej Józefowi z rodu 
Dawida, został posłany anioł Gabriel. 

Św. Łukasz Ewangelista zwraca uwagę na pewne istotne 
czynności tego anioła. Ów BoŜy posłaniec wita Maryję 
błogosławieństwem mającym swoje źródło w samym Stwórcy. Mówi 
Jej całą prawdę o Niej samej: „pełna łaski, (…) błogosławiona jesteś 
między niewiastami” (Łk 1,28). Oraz prosto i otwarcie ukazuje 
propozycję z jaką do Niej zwraca się sam Bóg, aby zgodziła się być 
Matką BoŜego Syna w Jego ludzkiej naturze. 

Anioł Gabriel dodaje Maryi odwagi i zachęca do tego, aby się nie 
bała, by jeszcze bardziej zaufała Bogu. Wyjaśnia Jej to, co przekracza 
zdolności ludzkiego pojmowania oraz odpowiadając na Jej 
zmartwienie, jak pogodzić BoŜą wolę z Jej planem na Ŝycie, ukazuje 
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iŜ dla Boga nie ma nic niemoŜliwego. Utwierdza w wierze i cierpliwie 
oczekuje na decyzję Maryi. 

Nie byłoby teŜ ofiarowania Jezusa i świadectwa Starca Symeona 
oraz Prorokini Anny z jerozolimskiej świątyni, gdyby nie kolejne 
uprzedzające wydarzenie, gdzie pojawia się anioł z pewną istotną 
funkcją do spełnienia. To opis z Ewangelii św. Mateusza (Mt 1,18-25), 
ukazujący wewnętrzne zmaganie się św. Józefa, zaślubionego  
z Maryją, Matką BoŜego Syna, gdy dowiedział się, Ŝe jest Ona 
brzemienna za sprawą Ducha Świętego i zamierzał Ją potajemnie 
oddalić. 

Anioł Pański pojawił mu się we śnie i dał świadectwo  
o prawdziwości BoŜego macierzyństwa jego Oblubienicy. Wyjaśnił 
kim będzie to Dziecię, jakie ma Mu nadać imię oraz, Ŝe Ono 
przyniesie ludziom miłość Boga, pokój i wyzwolenie z wszelkich 
grzechów. BoŜy posłaniec przekazuje Józefowi to, czego Bóg od niego 
oczekuje. On ma wziąć na siebie obowiązki męŜa Maryi, ziemskiego 
ojca i opiekuna względem Jezusa oraz troszczyć się o Zbawiciela  
i Jego Matkę. 

Wreszcie trzecia scena związana jest juŜ nie tylko z jednym 
aniołem, ale całym mnóstwem zastępów niebieskich. Dokonuje się to 
w Betlejem, gdzie Anioł Pański mówi do przestraszonych ubogich 
pasterzy, pilnujących w polu owiec, aby się nie bali, gdyŜ on 
zwiastuje im wielką radość, iŜ tej nocy narodził się Zbawiciel. Potem 
do tego Zwiastuna radości przyłączyli się inni aniołowie i wielbili 
Boga. 

Przyglądając się tym wszystkim biblijnym wydarzeniom, 
zauwaŜamy, iŜ anioł BoŜy pojawia się w sposób nieoczekiwany  
i w momentach, kiedy człowiek jest rzeczywiście przygnieciony jakąś 
Ŝyciową biedą. A jego obecność, zawsze zwiastuje chwałę Pańską, 
BoŜą łaskę, miłosierdzie, nadzieję i wreszcie radość oraz wezwanie do 
tego, by się nie bać. Oczywiście, Ŝe świadomość bliskości Boga i Jego 
działania w moim Ŝyciu, wywołuje u mnie pewien lęk, tak jak 
pojawienie się wraz z aniołem olśniewającej chwały Pańskiej 
spowodowało u pasterzy strach. Dlatego, Ŝe wobec BoŜego posłańca 
wyraźniej ujawnia się nam nasza grzeszność, słabość i niegodność 
takiego spotkania. 

Anioł w swoim posłannictwie zawsze nas zachęca do odwagi, do 
śmiałości względem Boga, który nas kocha, abyśmy się Go nie lękali, 
lecz by to wydarzenie było powodem naszej radości. Drogie 
Oblubienice Chrystusa oraz Przyjaciele Boga, w habitach i bez 
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habitów, zakonnice i zakonnicy, siostry i Bracia w Chrystusie, kaŜdy 
w swoim powołaniu, bądźmy dla innych aniołami, zwiastującymi 
miłość Boga do człowieka. Ludzie będą się dziwili temu, Ŝe 
współcześnie chcecie Ŝyć radami ewangelicznymi: czystością, 
ubóstwem i posłuszeństwem, całkowicie zamykać się za klauzurą, 
jak nasze Klaryski z Sitańca czy Mniszki Kamedułki z Tyszowiec, ale 
wy trwajcie w postawie uwielbienia oraz wysławiania Boga za 
wszystko, coście na modlitwie poznały i co stanowi charyzmat 
waszego zakonnego Ŝycia. 

Bądźcie jako aniołowie BoŜy. Idźcie zgodnie z waszym 
powołaniem do ludzi z dobrym, umacniającym i dającym nadzieję 
słowem, przekazując im prawdę, takŜe o nich samych. Mówcie o tym, 
Ŝe Bóg nie pozostawił człowieka w jego biedzie, ale przychodzi go 
ratować, zbawić, dać mu wieczne szczęście, o czym słyszeliśmy z ust 
Symeona oraz iŜ oczekuje jego współpracy. 

Przychodźcie do człowieka z pokorą i cichutko, jak BoŜy posłaniec 
przybył do Maryi, czy pojawił się we śnie świętemu Józefowi. 
Pamiętajcie, Ŝe naszym siostrom i braciom nie jest łatwo być w Ŝyciu 
wyczulonym na duchowy świat, aby usłyszeć, dostrzec, wyczuć głos 
BoŜy. Ta BoŜa mowa moŜe być dla ludzi wyraźna, konkretna, niemal 
dotykalna, ale teŜ i cichutka, wymagająca wysiłku rozeznania, czy 
jakby we śnie, podobnie jak u św. Józefa. Wy zakonne siostry  
i ojcowie, podobni do aniołów, choć moŜe w habicie szarym lub 
białym, czarnym, brązowym, granatowym, niebieskim, lub  
w skromnym świeckim stroju, z welonem na głowie lub z zakonnym 
kapturem albo z naturalną fryzurą, na co dzień bez skrzydeł, bez 
aureoli, pomagajcie ludziom usłyszeć Boga i bądźcie Jego świadkami. 

śyczę wam tej umiejętności, by być dla drugiego człowieka 
aniołem. Nieście w sobie i ze sobą bliskość Miłosiernego Ojca, dar 
Jego mocy, radość i nadzieję dla tych, którzy czują się samotni, 
zakrzyczani przez innych, rezygnują ze świętości, niepokoją się 
chorobą, cierpieniem, starością czy śmiercią. Dla dzieci i młodzieŜy, 
kochając ich jak ojciec i matka, stańcie się dla nich mistrzami  
w mądrości i powiernikami w szukaniu sensu Ŝycia, jako przyjaciele 
wspierajcie młode małŜeństwa i rodziny. Ukazujcie BoŜe 
błogosławieństwo, pomagajcie ludziom, szczególnie w Jubileuszowym 
Roku, czerpać ze źródeł miłosierdzia i dosłownie pokazujcie im, jak to 
czynić. Bądźcie, jak ci duchowi wysłannicy Boga, osobami szczerymi  
i prawdziwymi w relacji do innych. Prosto i jasno przekazujcie BoŜe 
tajemnice, nie bójcie się odwaŜnie i wymagająco mówić o BoŜych 
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przykazaniach. W róŜnych skomplikowanych ludzkich Ŝyciowych 
sytuacjach dodawajcie nadziei i przekonania, Ŝe dla Boga wszystko 
jest moŜliwe. 

Ojcowie i siostry zakonne, bądźcie aniołami dla tych, co nie mają 
prawdziwego domu. Myślę tu teŜ o funkcjonującym w Zamościu 
„Oknie Ŝycia” u Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, o dzieciach  
i osobach młodych z DPS-u w Zamościu i Lubaczowie, o cierpiących 
na umyśle i ciele, choćby w Rudzie RóŜanieckiej, o paliatywnie 
chorych, np. w Łabuńcach. Czyńcie misje anielską dla tych, co ciągle 
gdzieś uciekają przed ludzką nienawiścią, zemstą, szukają swojej 
prawdziwej duchowej ojczyzny, wspólnoty, akceptacji, 
dowartościowania. Bądźcie aniołami dla głodnych chleba i dla 
waszych najbliŜszych, o których się martwicie, dla tych, którymi się 
smucicie, gdyŜ zeszli z właściwych BoŜych dróg, módlcie się za nimi, 
wypraszając dla nich BoŜe miłosierdzie. 

Tak jak sobie, w swym liście Apostolskim do Osób śycia 
Konsekrowanego z listopada 2014 roku, Ŝyczył Ojciec św. Franciszek, 
w dzisiaj dobiegającym finału czasie łaski, przez 15 miesięcy, 
patrzyliście, zakonnice i zakonnicy, z wdzięcznością na waszą 
przeszłość, tę dawną i bardziej współczesną. Przywoływaliście sobie 
na nowo wasze załoŜycielki i załoŜycieli, osoby święte  
i błogosławione, dziękowaliście za powołanie, za charyzmat, za 
odczytane w zgromadzeniu i przez zgromadzenie znaki czasu, za 
apostolską miłość i wszelkie zakonne dzieła. Dawaliście regularnie 
świadectwo o tym w naszym Katolickim Radiu Zamość. 

Robiliście to dlatego, by zachować Ŝywą toŜsamość, umocnić 
zakonną jedność, poczuć przynaleŜność i wspólnotę z Chrystusem,  
w codziennym męstwie stawać się dla tego świata namacalnym 
znakiem obecności Ducha Świętego. śyjcie mistyką spotkania  
z Bogiem w Eucharystii i na modlitwie, zdolnością odczuwania  
i wsłuchiwania się w troski ludzi. Miejcie ufność w Bogu, który jest 
Miłością miłosierną, dawajcie świadectwo radości w Ŝyciu 
konsekrowanym, promieniujcie świętością braną od Chrystusa. 

Teraźniejszość przeŜywajcie z zaangaŜowaniem i wiernością dla 
misji wam powierzonej, z wielkodusznością i gotowością na 
wyrzeczenie. Przyjmijcie przyszłość z nadzieją, pomimo trudności 
wynikających ze spadku liczby powołań, starzenia się zgromadzeń, 
społecznego niedowartościowania i utrudniania działań zgodnych  
z charyzmatem zgromadzenia. Nie lękajcie się, wasz Oblubieniec-
Chrystus jest z wami. Bądźcie aniołami Boga dla naszej diecezji, 
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mądre, święte, radosne nawet pomimo krzyŜa, wytrwałe  
w miłosierdziu. Grzesznych upominajcie, nieumiejętnych pouczajcie, 
wątpiącym dobrze radźcie, strapionych pocieszajcie, krzywdy wam 
czynione cierpliwie znoście, urazy chętnie darujcie oraz módlcie się 
za Ŝywych i umarłych. 

Ale takŜe, głodnym dajcie kromkę chleba, spragnionym szklankę 
herbaty, nagim jakiś przyodziewek, podróŜnym pozwólcie u was 
odpocząć, więźniów pocieszajcie, chorych nawiedzajcie i umarłych 
odprowadzajcie na cmentarz. A na koniec, proszę was Drogie Siostry 
zakonne, Zakonnicy i Osoby Ŝycia konsekrowanego, trwajcie we 
wspólnocie z Panem, z przełoŜonymi, z biskupem oraz waszymi 
siostrami i braćmi. Amen. 

 
 

 
 

HOMILIA W NIEDZIELĘ PALMOWĄ 
ZAMOŚĆ, KATEDRA – 20 MARCA 2016 R. 

 
Łk 22,14-23,56 

 
 
Prawda Niedzieli Palmowej wraz z religijną procesją, jaką odby-

liśmy ulicami naszego miasta i przed chwilą usłyszanym opisem 
Męki Pańskiej, rozpoczynają Wielki Tydzień, wprowadzając nas ka-
tolików bardzo głęboko w wydarzenia związane z ostatnią Paschą 
Jezusa i Apostołów, z ustanowieniem Eucharystii, zdradą Judasza, 
pojmaniem naszego Pana w Ogrodzie Oliwnym. Następnie przepro-
wadzają przez cierpienia i katusze procesu Jezusa przed Kajfaszem, 
Wysoką śydowską Radą oraz Herodem i Piłatem a wreszcie dopro-
wadzają pod scenę ukrzyŜowania na Golgocie i złoŜenia Go do grobu. 
O tym wszystkim, słyszymy dzisiaj z ust św. Łukasza Ewangelisty. 

Owe fakty i ich konsekwencje, nie są bez znaczenia dla naszej re-
ligijnej i duchowej postawy jako chrześcijan, tym bardziej, Ŝe świętu-
jemy w Ojczyźnie 1050-tą rocznicę chrztu Polskiego narodu w znaku 
przyjęcia tego pierwszego i podstawowego sakramentu przez naszego 
protoplastę, księcia Polan, Mieszka I. Wchodząc dzisiaj w rozwaŜa-
nie Męki Pańskiej, pamiętajmy o tym, Ŝe my jesteśmy wobec wszyst-
kich naznaczeni jej znakiem, krzyŜem Chrystusa, któremu wciąŜ 
sprzeciwiać się będą, na świecie i w Polsce. 
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Zgodnie z wolą św. Jana Pawła II, Niedziela Palmowa 1986 roku 
zainicjowała Światowe Dni MłodzieŜy, tegoroczny 31. ich finał prze-
Ŝywać będziemy w lipcu w Krakowie wraz z papieŜem Franciszkiem, 
pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią”. W ubiegłym roku, w ramach duchowych przygotowań do 
tych wielkich wydarzeń dla młodych całego świata, naszą diecezję 
nawiedził KrzyŜ Światowych Dni MłodzieŜy. Przy jego poświęceniu 
PapieŜ z Polski mówił tak: „Dokąd pójść w tym świecie, z grzechem  
i winą, bez KrzyŜa? KrzyŜ bierze na siebie całą nędzę świata, która 
rodzi się z grzechu. On objawia się jako znak łaski. Przyjmuje naszą 
solidarność i zachęca do ofiary za innych. TakŜe w krzyŜu cierpią-
cych i w naszym własnym krzyŜu rozpoznajemy narzędzie Odkupie-
nia, bramę Zmartwychwstania. Bowiem właśnie na krzyŜu Pan po-
konał grzech i śmierć”. 

My wszyscy wierni Chrystusowi, młodzi ciałem i duchem, idzie-
my z palmami w śpiewie oraz radości jerozolimskiego tłumu, od 
świątyni św. Michała Archanioła przez miasto, pośród normalnego 
rytmu jego Ŝycia. Napotykamy ludzi, którzy na chwilę się zatrzymu-
ją i przynajmniej myślą włączą się w to świadectwo wiary. Przecho-
dziliśmy teŜ obok twarzy obojętnych, pojawiały się złośliwe komen-
tarze, pełne niechęci i nienawiści. Są i tacy, trochę zaskoczeni reli-
gijną procesją, co czując zapach kadzidła, wznoszącego nasze modli-
twy do nieba, uciekną by nie widzieć, nie słyszeć i nie niepokoić swo-
ich własnych sumień pytaniem o grzech i świętość, o Ŝycie i śmierć. 
Ale z tymi wiernymi, którzy do nas dołączyli, doszliśmy aŜ do zamoj-
skiej katedry na sprawowanie tego eucharystycznego dziękczynienia, 
pamiętając, Ŝe przede wszystkim miłosierni miłosierdzia dostąpią. 

Oto męka naszego Pana Jezusa Chrystusa, jaką pragniemy sobie 
na nowo uświadomić i duchowo przeŜyć wchodząc w poszczególne 
wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Wpatrujemy się w niezmierzoność 
oszustwa i nacisków z szantaŜem, widzimy intrygi oraz zdrady,  
wydawanie na śmierć przyjaciela. Dostrzegamy ludzi, którzy chcą  
z postawą cynizmu zyskać na krzyŜu Jezusa Chrystusa. W scenach 
Triduum Paschalnego obecne jest sadystyczne okrucieństwo i niepo-
jęte zaprzeczenie tego wszystkiego, co dotyczy godności człowieka. 

Popatrzmy na ludzi, jacy się nam kojarzą z męką Jezusa. Spoty-
kamy Judasza, podstępnego i wyrachowanego. Za nędzne 30 srebr-
ników zdradza i sprzedaje swego Przyjaciela oraz Boskiego Mistrza, 
którego właśnie przez szelmowski pocałunek wydaje na śmierć. Po-
jawia się Piłat, konsekwentny działacz ze świata władzy, ten co 
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wbrew wewnętrznemu przeświadczeniu, niesprawiedliwego skazuje 
na krzyŜ. Głos sumienia przegrywa u niego z pragnieniem zachowa-
nia swej politycznej i materialnej pozycji w ówczesnym ziemskim 
świecie. 

Ale słyszymy takŜe i o wiernych uczniach, co swego umiłowanego 
Pana zostawiają samego, dokładnie w sytuacji w jakiej On, opluty, 
ubiczowany i cierniem ukoronowany, bardzo ich wspierającej obec-
ności potrzebował. Nam samym trudno to pojąć, oto Jezus przeŜywa 
lęk i wewnętrzną walkę potwierdzoną krwawym potem a najbliŜsi 
przyjaciele śpią. A do tego wszystkiego, postać św. Piotra, wcześniej 
zapewniającego o swym oddaniu Mistrzowi, w momencie próby, py-
tania o świadectwo, czy przynaleŜy do Jezusa z Nazaretu, trzy razy 
ze strachu zapiera się swego Pana. 

Pod krzyŜem stoją nie tylko kobiety, ale i inspiratorzy tego 
ohydnego sądowego morderstwa. Oni drwiąco krzyczą: „Innych wy-
bawiał, niechŜe teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrań-
cem BoŜym” (Łk 23,35). W cesarskich Ŝołnierzach rozpoznajemy tych, 
którzy wszystkim kierowali. Oni, w przynaleŜnym ich słuŜbie posłu-
szeństwie, wypełniają swój obowiązek starannie i dokładnie, bez py-
tań, dlaczego i po co to wszystko jest. Nawet nie mają odwagi pomy-
śleć o sprawiedliwości. Skazaniec ma być stracony, a więc jest ukrzy-
Ŝowany i jego szata, ta uboga spuścizna, została przydzielona jednemu 
z rzymskich legionistów, według rozegranego rytuału. Nawet jeden ze 
współukrzyŜowanych złoczyńców jeszcze w swej sytuacji szydzi z Je-
zusa, tak samo jak i ci tam stojący, co będą dalej Ŝyli, a ów skazaniec 
umrze we wściekłej rozpaczy. 

A lud, młody, ale teŜ i wiekowo dojrzały, jeszcze pełen entuzjazmu 
z Palmowej Niedzieli, teraz o tym zapomniał. „Lud stał i patrzył”  
(Łk 23,35) – mówi św. Łukasz. Jak nam wszystkim blisko do owych 
faktów, które będziemy w Wielkim Tygodniu wspólnie przeŜywali. 
Oczy nasze patrzą i uszy nasze słyszą, a serce krwawi na widok tego, 
co dzieje się współcześnie z godnością, wolnością i prawem do Ŝycia 
oraz wyznawania katolickiej wiary na świecie. Napaści, zastraszania, 
manipulacja, upokorzenia, tortury, męczeństwo i śmierć. Niektórzy 
trochę podobni do ludu z Golgoty, stoją i patrzą, czasem jakby przy-
zwyczajeni do oglądania na ekranie Ŝądzy przemocy. Jednak ufam,  
Ŝe większość, staje fizycznie bezradna i przeciąŜona tym wszystkim,  
co do nas dociera, co równieŜ odbija się na codziennym Ŝyciu kaŜdej  
i kaŜdego z tu obecnych oraz osób nam bliskich. 
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A Ŝołnierze, policja, słuŜby cywilne oraz wszelkiego rodzaju pań-
stwowe formacje mundurowe i nie tylko, jakimi współcześnie posługu-
ją się dysydenci, władza, politycy. Ci ludzie wykonujący polecenia, 
rozkazy, nakazy, stróŜe jakiegokolwiek prawa państwowego, spółko-
wego, korporacji, instytucji, konkretnych społeczności a nawet zasob-
nych prywatnych osób. Dokładność, techniczna perfekcja, wykonanie, 
realizacja, to ich cechy i właściwości. To jest teŜ podporządkowanie 
biurokratycznym regułom, panowanie nad wszystkim, jakŜe często  
w słuŜbie ta sama bezwzględność i bezduszność prawa, w imieniu 
którego występują. 

Jak trwale w naszym świecie działa moc, jaką ucieleśnia Judasz? 
To wciąŜ ten sam, który bez skrupułów pyta: Jaką wartość ma czło-
wiek? Ile on kosztuje? Ile moŜna zarobić na manipulacji ludźmi?  
To przecieŜ cały świat uŜywek, dopalaczy, narkotyków, papierosów, 
alkoholu, pornografii, tak często nęcący i kuszący młodego człowieka, 
nawet juŜ od gimnazjalnych albo i wcześniejszych lat. 

Popatrzmy na to dokładniej, to rozeznamy jaką moc ma ów sposób 
myślenia takŜe u nas samych. Sztuka obliczania, co mogę na innym 
zyskać, jest głęboko ukryta w naszych ludzkich odniesieniach. Na ile 
kontakt z tobą jest mi przydatny, co sobie zabezpieczę na konkretnych 
znajomościach i układach. Wewnętrznie w sumieniu takŜe podczas 
spowiedzi i to nie tylko wielkanocnej, dotknijmy tę strunę naszego 
patrzenia na rodzinę, przyjaciół, kolegów, znajomych czy sąsiadów. 

A dostrzeŜmy takŜe i w sobie św. Piotra. Okazji do tego jest duŜo, 
w jakich my unikamy przyznawania się do naszych przekonań wiary, 
do mego zdania, jakie mam na temat Boga, odnośnie do ludzkiego 
Ŝycia, postępowania w trudnych sytuacjach, słów o moralnej czystości, 
prawdzie, uczciwości. Nazywamy to mądrym podejściem do sprawy, 
aby z butami nie wchodzić komuś w prywatność jego sumienia.  
A przecieŜ jakŜe często skrywa się za tym tchórzostwo, brak cywilnej 
odwagi. Tak wygląda Piotr w nas i wokół nas, czemu uciekamy od 
prostolinijnego postępowania. U ilu z nas moralnie wyprostowany 
kręgosłup nie jest moją cechą rozpoznawczą i dumą? 

Potem Poncjusz Piłat, jeden z potęŜniejszych tamtego świata poli-
tyki i ówczesnej władzy. A co on ma nam do powiedzenia? Kryzysy 
finansowe, upadłości firm, bankructwa, afery róŜnego rodzaju ze 
skutkiem ekonomicznym dla prostych obywateli, jakŜe często mło-
dych, zmuszanych do zarobkowej emigracji, by utrzymać rodzinę. 
Utrata pracy, niewypłacalność, przepadek oszczędności, brak uczci-
wych wynagrodzeń. To nie są sprawy z obcego nam świata. One i tym 
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podobne manipulacje, rzucają się głębokim cieniem na brak sumienia 
niektórych reprezentantów tak zwanych elit. 

Tak to wymieszane, zakołtunione, przez lata w ustanowionych 
komisjach badane, Ŝe nie łatwo to wszystko prostym umysłem przej-
rzeć i wciąŜ pachnie postawą Piłata. Ten biblijny władca na końcu 
procesu Pana Jezusa obmywa sobie ręce wodą, która ma jakoby przy-
wrócić jego niewinność, aby przy następnym dniu i w nowych roz-
strzyganych przypadkach podobnie postąpić, pnąc się wzwyŜ kariery 
tego świata, dosłownie po ciałach tych, których skazał na śmierć  
i utratę wszystkiego, z tym gestem pogardy: „Oto człowiek”. 

Wreszcie „starszyzna ludu” (Łk 22,66), jak ich nazywa św. Łukasz. 
Oni teŜ odzwierciedlają typowe postawy z czasów nam obecnych. 
Wprost uwierani przez tysiące okoliczności, jakie chcą ich udusić. JuŜ 
się do tego przyzwyczajono, Ŝe w przypadku niektórych osób chodzi 
przede wszystkim nie o prawdę i demokrację, ale o to, ile procent 
wzrośnie poparcie opinii medialnie badanych i czy to przyczyni się do 
otrzymania potrzebnych głosów. Czy to jest zgodne z prawdą i z do-
brze ukształtowanym sumieniem? Tego pytania niektórzy nie są  
w stanie sobie postawić, a tym bardziej na nie w uczciwości przed  
Bogiem odpowiedzieć. 

ZauwaŜamy, Ŝe w historii Męki Pańskiej nie napotykamy Ŝadnego 
obcego nam świata, ale konkretnie taki sam, w jakim przyszło Ŝyć 
kaŜdemu z nas juŜ od naszej młodości. To co jest zaprezentowane 
przez biblijny opis wydarzeń i postaw, odbywa się wciąŜ aktualnie, 
kaŜdego dnia i często my sami bierzemy w tym udział. Niekiedy jako 
ci, którzy są odpowiedzialni za to, Ŝe ta pasja, męka i umieranie Jezu-
sa wciąŜ trwa. Czasami czujemy się jako ludzie bezradni i bezsilni 
gapie, którzy w tym co widzą, nic zmienić nie mogą. 

KrzyŜ, na jaki my dzisiaj, poprzez perspektywę Palmowej Niedzie-
li wprowadzającej nas w Wielki Tydzień i wydarzenia Wielkiego Piąt-
ku patrzymy, staje się symbolem tego, co nam niesie śmierć i znisz-
czenie. Oto tryumfują ci, śpiewają wiwatując, którzy chcą zniszczyć, 
stłumić, udusić, godność, piękno, prawdę i niewinność człowieka pra-
wego. I mimo tego, Ŝe my sami w róŜnych sytuacjach poddaliśmy się  
i zrezygnowali z walki o świętość, to w tym roku miłosierdzia, w tym 
czasie patrzenia na chrzest mój i polskiego narodu, na młodych całe-
go świata przybywających na spotkanie z PapieŜem do Krakowa, 
miejmy jednak odwagę postawić sobie osobiście pytanie o to, jaka jest 
moja wiara, w kogo i w co wierzę? 
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W co ja wierzę? To nie moŜe być tak, Ŝe cynicy i ludzie bez su-
mienia, decydujący o innych i ci, co na wszystkim chcą zyskać, Ŝe oni 
mają rację. To z męki Jezusa, z Jego krzyŜa, wychodzi nam światło. 
Z przebitego boku Chrystusa wydobywają się dwa jasne promienie, 
na które patrząc wołam w pokorze: „Jezu ufam Tobie”. Ten Chrystus 
zawieszony na drzewie krzyŜa przemienia ludzi. JuŜ w czasie krzy-
Ŝowej drogi, podczas umierania na Golgocie i po oddaniu Bogu Ojcu 
swego ducha. Ta Boska Moc Zmartwychwstałego trwa, przenika 
nasz świat, tę wspólnotę, nasze serca. 

To takŜe jako znaki tego świata są obecni w wydarzeniach męki 
naszego Pana ludzie, tacy jak Weronika czy Szymon z Cyreny, po-
magający Jezusowi dźwigać krzyŜ. Oczywiście, został on do tego 
przymuszony, nie mógł się z tego wywinąć, ale uczynił to, co takie 
ludzkie i najwaŜniejsze w Ŝyciu człowieka. Iść razem drogą krzyŜową 
drugiej osoby i trochę ulŜyć jej w Ŝyciowym losie. 

Nasi młodzi wolontariusze z diecezji, z Caritasu, ze Światowych 
Dni MłodzieŜy, ze szpitala, z więzienia, ze stowarzyszeń dla niepeł-
nosprawnych – nazwę was: Chrystusowi „poŜyteczni wraŜliwcy” na 
biedę i potrzeby innych. PrzecieŜ wspieranie bliźniego, otarcie twa-
rzy umęczonego, owo współcierpienie, to istotny fundament chrześci-
jańskiej postawy. Takie są heroiczne, a przecieŜ proste ludzkie czy-
ny, jak choćby przywołanie z tych dni, wydarzeń z wioski Markowa 
koło Łańcuta, na przykładzie całej rodziny Sług BoŜych Ulmów, 
ukrywających w czasie II wojny światowej dwie rodziny Ŝydowskie  
i razem z nimi bestialsko za miłość do bliźniego zamęczonych przez 
nazistów. 

To są tak jasne czyny, postawy miłości do Boga i do człowieka, 
pełne miłosierdzia dla potrzebujących. Choćby pośród naszej  
codzienności: troska o chorego, niepełnosprawnego, moŜe nawet 
opieka nad obłoŜnie leŜącym członkiem rodziny, kimś z sąsiedztwa 
przez całe lata. To takŜe w młodzieńczej wraŜliwości serca, zauwa-
Ŝenie kolegi, koleŜanki, dostrzeŜenie jego smutku, łez, strapienia. 
Pamiętajmy zawsze, tam gdzie bierzemy na siebie choć odrobinę 
udręczenia naszego bliźniego, tam łamana jest moc ciemności, grze-
chu, zniszczenia, tam osłabia się niszczące działanie samego szata-
na. Zanurzajmy nasze dotychczasowe niewłaściwe Ŝycie, podobnie 
jak Dobry Łotr na Golgocie, w nieskończonym miłosierdziu Jezusa. 
Odpowiedź Boga jest natychmiastowa. 

Widzimy jeszcze rzymskiego setnika. On pod krzyŜem zrozumiał 
prawdę, za którą na tym narzędziu hańby zawieszony Pan Jezus 
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oddał swoje Ŝycie. Lud najpierw stoi bezradny i zdumiony tym, co się 
stało. Ale niektórzy zaczynają sobie uświadamiać, Ŝe miłość nie 
umiera, lecz obejmuje świat cały i chce być dalej przekazywana.  
To te kobiety spod krzyŜa będą pierwszymi, które o poranku zmar-
twychwstania przekonają się o mocy miłości i BoŜego miłosierdzia do 
nas i do świata całego. 

Niech usłyszany dzisiaj opis Męki Pańskiej i ta procesja z pal-
mami, symbolizująca naszą cześć dla Jezusa Chrystusa Króla, pro-
wadzą do naszej osobistej przemiany. KrzyŜ pozostaje wciąŜ znakiem 
jakiemu sprzeciwiać się będą, ale dla nas niech on stanie się symbo-
lem naszej wiary. W UkrzyŜowanym i Zmartwychwstałym jest nasze 
Ŝycie, zwleczmy z siebie dawnego człowieka, który Ŝył w grzechu  
i strachu a przyobleczmy się w nowego, zrodzonego z przebitego boku 
Chrystusa i z Jego zbawczej krwi. Nie lękajmy się Ŝycia i jego tru-
dów. Przez krzyŜ idzie się do chwały zmartwychwstania. JuŜ teraz  
w Niedzielę Palmową, razem z młodymi świata, Polski, naszej diece-
zji i Zamościa, miejmy ten kierunek naszego patrzenia. Amen. 

 
 
 
 

HOMILIA NA MSZY KRZYśMA 
ZAMOŚĆ, KATEDRA – 24 MARCA 2016 R. 

 
Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4-8; J 12,1-11 

 
Czcigodni KsięŜa Biskupi: Mariuszu i seniorze Janie, KsięŜa: 

Kanclerzu Michale, Jarosławie, rektorze WyŜszego Seminarium 
Duchownego Zamojsko–Lubaczowskiego w Lublinie i Oficjale Sądu 
Biskupiego naszej Diecezji, Ryszardzie oraz Dyrektorze Caritas 
KsięŜe, Adamie. Drodzy Współbracia w posługiwaniu kapłańskim, 
profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przełoŜeni 
Seminarium, przedstawiciele urzędów Kurialnych i Diecezjalnych, 
Dziekani, Wicedziekani, Proboszczowie i Wikarzy, Kapelani, Senio-
rzy, Kapłani jubilaci. Czcigodni Ojcowie Zakonni, Bracia Diakoni  
i Klerycy naszego Seminarium. Siostry i Bracia w Chrystusie, Oso-
by świeckie i Ŝycia konsekrowanego, Siostry zakonne, Katechetki  
i Katecheci, Przedstawiciele młodzieŜy i Liturgicznej SłuŜby Ołta-
rza. 
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W Ŝyciu osobistym, czy w wymiarze pewnych obowiązków i za-
dań, jakie zostały nam przekazane do wykonania, mogliśmy się 
spotkać z zarzutem, czy teŜ z pewnego rodzaju Ŝalem, a moŜe nawet 
upomnieniem. Co to za marnotrawstwo! Nie bądź taki rozrzutny  
i hojny, bo przecieŜ musimy oszczędzać. MoŜe nawet sami takie 
słowa kierowaliśmy pod adresem innych osób, na róŜny sposób  
z nami związanych. 

Ja osobiście pochodzę jeszcze z tego pokolenia, czy teŜ z takiej 
klasy społecznej, gdzie, jak chyba w większości nas, w domu ro-
dzinnym się nie przelewało. Więc trzeba było oszczędzać, być 
uwaŜnym, by nie marnować rzeczy nadających się do uŜycia, czy 
ponownego wykorzystania. To nie tylko wówczas w szkołach panu-
jący kierunek na Szkolne Kasy Oszczędności, ale teŜ indywidualnie 
w rodzinach, byliśmy wdraŜani od dziecka do tego, by tam na ksią-
Ŝeczce, czy w porcelanowej śwince zbierać sobie grosiki i drobniaki. 
Ów zaoszczędzony skarb mógł posłuŜyć do zakupu czegoś bardzo 
upragnionego albo potrzebnego i poŜytecznego. Za czasów mojej 
młodości nie mogliśmy sobie na wiele pozwolić i z rzeczami, które 
potrzebowaliśmy do codziennego Ŝycia, naleŜało się obchodzić sta-
rannie oraz troskliwie. 

Być moŜe brzmi to dla was drodzy bracia w kapłaństwie i dla 
was czcigodni siostry i bracia w Chrystusie, przynajmniej dla tej 
młodszej generacji, trochę dziwnie, niedowierzająco. Ale przecieŜ 
rozmawiam obecnie kaŜdego roku z naszymi alumnami w Semina-
rium i pytam ich takŜe o sprawę materialnego poziomu Ŝycia ich 
samych i rodzin z jakich się wywodzą. PrzewaŜa raczej ubogi albo 
względnie średni materialnie status codziennej egzystencji, choć 
zdarzają się i tacy, co mogą sobie na wiele pozwolić. 

Z drugiej strony, współczesna generacja ludzi młodych to poko-
lenie wraŜliwe i świadome ograniczoności naturalnych zasobów 
tego świata oraz konieczności ich uŜywania w sposób oszczędny, 
aby wystarczyło dla wszystkich, takŜe i dla tych, co się pojawią na 
tym świecie po nas. W swej ekologicznej encyklice „Laudato si” czyli 
„Pochwalony bądź”, z ubiegłego roku, papieŜ Franciszek nawołuje 
do zmiany naszego stylu Ŝycia i konsumpcji, gdyŜ beztroskie wyko-
rzystywanie świata przyrody, wody, energii i powietrza, przyniesie 
wszystkim ludziom bolesne konsekwencje. Stąd teŜ potrzeba prze-
myślenia społecznego stylu jednorazowego uŜycia i wyrzucania na 
śmieci tego, co jest jeszcze przydatne oraz sprawne. 
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Zarzut o marnotrawstwo równieŜ został wypowiedziany w od-
niesieniu do osoby Pana Jezusa, ale w nieco innym rozumieniu niŜ 
dotychczas Ŝeśmy sobie o tym mówili. TuŜ przed świętem Paschy, 
kiedy nasz Mistrz zostanie skazany na krzyŜową śmierć, jako gość 
nawiedza On dom przyjaciół: Marię, Martę i Łazarza. Św. Jan 
Ewangelista relacjonuje nam dzisiaj, Ŝe Maria namaściła drogo-
cennym olejkiem stopy Jezusa. Tak po prostu, bo Go szanowała  
i kochała, a olej był tak szlachetny i obfity, Ŝe swoją wonią napełnił 
cały dom. 

Jeden z uczniów Jezusa, Judasz Iskariota, ten, który Pana 
zdradził, nie dostrzega w tym geście Ŝadnego sensu i ocenia takie 
zachowanie jako nieodpowiedzialną rozrzutność. A swoje niezro-
zumienie tego, co się dzieje, wypowiada bezpośrednio. Jednak 
Chrystus ów czyn Marii odbiera jako znak intensywnej i serdecz-
nej, po prostu przeobfitej miłości. Jego rozumienie jest odmienne od 
Judaszowego. Pan dostrzega w tym rozrzutną miłość i objawia nam 
w taki sposób swoją własną dobroć. GdyŜ miłość płynąca z kochają-
cego serca jest zawsze hojna, szczodra, nie jest nigdy skąpa.  
I dokładnie taką Dobrą Nowinę przynosi nam Jezus Chrystus od 
swego Ojca w niebie i objawia ją temu światu. Bóg ma serce pełne 
miłosierdzia, przelewa się ono, niejako rozrzutną, marnotrawioną 
dla nas miłością. 

KaŜdy z nas, drodzy kapłani, diakoni, alumni, jest powołany do 
tego, aby być skutecznym narzędziem tego trwonienia, owej hojno-
ści BoŜej miłości i miłosierdzia dla ludzi. Czy rzeczywiście? PrzecieŜ 
nie ze swojego szczodrze rozdajemy skarby BoŜego miłosierdzia  
w naszym kapłańskim sakramentalnym posługiwaniu. Zobaczcie, 
jak sprawujecie sakramenty Kościoła, jakimi jesteście szafarzami 
tych łask BoŜego serca? JuŜ teraz dziękuję wam wszystkim za to,  
iŜ dla Boga i dla ludzi nie liczycie czasu w sakramencie spowiedzi, 
w sprawowaniu Eucharystii i pozostałych sakramentów. Mówię 
kaŜdemu z was: „Bóg zapłać”. Dziękuję tym, którzy juŜ odprawili 
nasze kapłańskie diecezjalne zobowiązanie w postaci 5 intencji 
mszalnych. Wonią waszego daru napełniacie nasz zamojsko-
lubaczowski Kościół. 

To, co przepowiada prorok Izajasz, i co następnie realizuje się na 
Jezusie Chrystusie, słowa: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie 
namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać 
rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom 
swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego 
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Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczą-
cych na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości 
zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu” 
(Iz 61,1-3a) – te treści są potwierdzeniem owej rozrzutności BoŜego 
serca. 

To przecieŜ kaŜdy z was prezbiterzy wy w swoich parafiach, bę-
dąc dzień i noc do dyspozycji waszych wiernych, jesteście świadkami 
tego, jak bardzo Bóg swoją miłość z szerokim gestem rozdaje ubogim. 
Dla tej miłości, dla owego miłosierdzia, Jezus został posłany. A kosz-
towny olejek nardowy, jaki siostra Łazarza wylała na nogi Jezusa, 
jest najbardziej przemawiającym obrazem tego, jak Bóg rozdaje sie-
bie dla ludzi, rozsypuje swoje miłowanie kaŜdemu, kto jest grzeszny  
i słaby. On, dla nas i dla naszego zbawienia, dosłownie marnotrawi 
siebie samego, abyśmy mieli Ŝycie. 

W czytaniu z Księgi Apokalipsy pięknie istotę owej gotowości 
Boga do całkowitego zapomnienia o sobie w swej rozrzutności dla 
człowieka ukazują słowa o Chrystusie: „który nas miłuje i który 
przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów” (Ap 1,5). Właśnie 
owa rozlana krew BoŜego Syna, przez kapłańską posługę kaŜdego  
z was, staje się rozrzutnością miłości Boga dla naszego zbawienia. 

A przecieŜ doskonale wiecie, jacy ludzie potrafią być, gotowi do 
wspaniałej wielkoduszności, ale i do wielkiej nienawiści. Oto Ojciec 
niebieski trwoni krew swojego Boskiego Syna, gdyŜ tak bardzo kocha 
kaŜdego człowieka – i dobrego i złego. PrzecieŜ to nie powinno być 
dla nas Ŝadnym zdziwieniem, ta bliskość Jezusa wobec nas, Ŝe wydał 
ze względu na mnie swoje własne Ŝycie. Taki jest zawsze dobry pa-
sterz, idzie za jedną, jedyną utraconą owieczką, aby ją znaleźć i nie 
zostawia jej zagubionej. 

Siostry i bracia w Chrystusie, kapłani, alumni, siostry zakonne, 
właśnie w tej celebracji i przez te paschalne dni czynimy obecną  
w sposób namacalny rozrzutną miłość i miłosierdzie Boga. Oto dia-
koni przyniosą do ołtarza dwa duŜe naczynia z olejem: KrzyŜmem  
i Olejem chorych, które po poświęceniu staną się dotykalnym narzę-
dziem hojnej łaski samego Boga dla nas. UŜywamy ich najpierw  
w sakramencie chrztu św., gdzie rozpoczyna się BoŜe Ŝycie kaŜdego  
z nas. Jako naród dziękujemy w tym okresie za 1050 lat chrześcijań-
skiej wiary. Potem bierzmowanie, poszczególne stopnie sakramentu 
święceń: diakonat, prezbiterat i episkopat. A w namaszczeniu cho-
rych moc Boga przywraca wiernym zdrowie ciała i duszy. 
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Przerwijmy ten tok naszej myśli na chwilę i popatrzmy na inną 
stronę tych wydarzeń paschalnych jakie mają miejsce w tym Wiel-
kim Tygodniu. Słyszymy nie tylko o rozrzutnej miłości, ale teŜ  
o zdradzie i zaparciu się. Widzimy Judasza, który bardzo szczegól-
nym znakiem, a mianowicie pocałunkiem, zdradza Jezusa, dokładnie 
tego samego, który, nam najbardziej, pragnie przekazać osobistą 
miłość Boga. 

A o św. Piotrze wiemy, Ŝe on z jednej strony mocno zapewniał  
o gotowości pójścia z Jezusem do więzienia, a nawet na śmierć,  
a z drugiej, juŜ przy pierwszym pytaniu o to czy i on nie naleŜy do 
uczniów Jezusa, załamał się i zaprzeczył jakiejkolwiek znajomości  
z Nim. Jak często w historii Kościoła, być moŜe takŜe i w osobistych 
wydarzeniach kaŜdego z nas, ta zdrada się powtarza i takie zaparcie 
się Boga ma miejsce? Przyglądnijmy się naszym grzechom i słabo-
ściom. Pan Jezus woła nas dzisiaj, teraz, przez wydarzenia paschal-
ne, poprzez swoją rozrzutną miłość, do zastanowienia. Popatrz drogi 
kapłanie i biskupie oraz alumnie, czy czasem w twoim Ŝyciu nie ma 
zdrady, zaparcia się swego Mistrza i gdzie to się dzieje, w jaki  
sposób? Gdzieśmy się ugięli, zamiast się do Jezusa przyznać. Niech 
obszarem naszego solidnego rachunku sumienia będą treści, zawarte 
w odnawianych za chwilę przez nas przyrzeczeniach kapłańskich. 

W opisie męki Pańskiej ukrywają się, obok zdrady i zaparcia się 
Jezusa, takŜe inne formy naszego grzechu. Pomyślmy przykładowo  
o sporze między uczniami o to, „który z nich zdaje się być najwięk-
szy” (Łk 22,24). Lub czy nie zawiera się w słowie Jezusa: „przestań-
cie, dosyć” (Łk 22,51), gdy my wzajemnie księŜa, kaleczymy się mie-
czem naszej mowy, obmowy, plotek, kłamstw, przeróŜnych bezpod-
stawnych insynuacji. 

Czy nie zawiera się to takŜe w takim egoistycznym zatroskaniu  
o sprawy BoŜe i Kościoła, tylko w wymiarze mojej parafii, inicjatyw 
jakie ja podejmuję, bez patrzenia na inne wspólnoty w dekanacie,  
w diecezji, w mieście w jakim przyszło mi sprawować posługę  
kapłańską? Pokusa sugerująca, iŜ waŜne jest tylko to, co ja myślę i co 
chcę czynić, no przecieŜ z miłości do Chrystusa, moŜe opanować kaŜ-
dego z nas. A zobaczmy, jak przemawiająca jest scena z Ogrójca, 
gdzie Pan Jezus walczy o to, by do końca rozeznać wolę Ojca i ją 
przyjąć, wypełnić, a uczniowie oddalają się od Niego i zasypiają.  
W taki sposób czynią swego Mistrza jeszcze bardziej samotnym. On 
sam musi iść swoją drogą. Dla kaŜdego z nas, począwszy ode mnie, 
jakŜe waŜnym jest ostrzeŜenie Chrystusa: „Módlcie się, abyście nie 



BISKUP DIECEZJALNY 

 

 

 

145 

ulegli pokusie”. Stąd teŜ i to pragnienie nieustannej eucharystycznej 
adoracji we wszystkich parafiach i wspólnotach naszej diecezji, kaŜ-
dego dnia w pokornym wołaniu do Boga o łaskę dla Kościoła zamoj-
sko-lubaczowskiego. 

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, Drodzy kapłani i alumni, 
siostry zakonne, otrzymaliśmy od Boga dar „Jubileuszowego Roku 
Miłosierdzia”, do jakiego zaprosił nas papieŜ Franciszek. To jest dla 
nas czas, który nam osobiście przypomina o tym, z jaką dobrocią  
i z jakim miłosierdziem Bóg traktuje kaŜdego z tu obecnych, chociaŜ 
my wciąŜ plączemy się w sidłach pokus, zdrady, zapierania się Boga, 
Kościoła i wchodzimy w róŜne formy zła. Nikt z nas nie jest od tego 
wolny: biskupi, kapłani, diakoni, alumni, siostry zakonne, wierni 
świeccy. 

Podczas tej Mszy św. KrzyŜma, kiedy święcimy oleje, niech kaŜ-
dy uświadomi sobie z radością i dziękczynieniem, Ŝe Dobry Pasterz 
powołał oraz wybrał nas na sługi i szafarzy swojego miłosierdzia. 
Tak, On właśnie wybrał grzeszników i ustanowił nas przez sakra-
ment swego kapłaństwa do tego, abyśmy się stali narzędziami Jego 
miłosierdzia dla ludzi tego świata, tych parafii, gdzie zostaliśmy 
wolą przełoŜonych Kościoła posłani. Niech ta świadomość kaŜdego  
z nas, dosłownie kaŜdego, niezaleŜnie od wieku, tytułów i zasług  
u ludzi, powali dzisiaj w kapłański dzień na kolana. Jak wielką łaską 
zostaliśmy obdarowani i jaki skarb Bóg złoŜył w kruche dłonie kaŜ-
dego z nas. Pamiętajmy o tym, przywołując sobie przed oczy wczoraj-
szy pogrzeb śp. ks. Łukasza, lat 37, gdyŜ nie kaŜdy z kapłanów do-
Ŝywa sędziwych lat naszych księŜy seniorów i jubilatów. 

Oczywiście, Ŝe wszyscy mamy jakieś motywy do tego, by narze-
kać, nawet by rezygnować z posługi, do jakiej zostałem posłany. 
Splot sytuacji, w której mnie Pan Bóg postawił, jako proboszcza, 
dziekana, wikariusza, katechetę, przełoŜonego wspólnoty albo diece-
zjalnego dzieła, takŜe i biskupa, jest czasami rzeczywiście skompli-
kowany, wydaje się nie do udźwignięcia. Przede wszystkim wówczas, 
kiedy nie mamy widoku, rozeznania, jak to dalej rozwiązać, w jaki 
sposób prowadzić. Jak sobie poradzić w najuboŜszej parafii w diece-
zji? Co robić wobec tylu oczekiwań kierowanych do diecezji, do  
biskupa, ze strony róŜnych grup i ludzi, którzy by chcieli, a nawet 
domagają się, aby proboszcz, wikariusz, ksiądz, był aniołem zaspoka-
jającym wszelkie ich osobiste wymagania? Jakie jest wyjście drodzy 
kapłani? 



BISKUP DIECEZJALNY 

 

 

 

146 

My zwyczajni ludzie, przy całym naszym zatroskaniu, przy tej 
walce o to, co jest nam tak drogie, często przeŜywamy brak sukcesu, 
owocu, niespełnione nadzieje. Przychodzi pokusa, a niech tam nawet 
po mnie i potop, niczym w parafii się nie przejmuję, myślę wyłącznie 
o sobie a na biskupie i tak wymuszę zmianę. Albo stają się agresyw-
ny, szukając winy najpierw u innych, a potem moŜe teŜ i pomniejsza-
jąc ja u siebie. Oto Rok BoŜego Miłosierdzia, ta brama miłosierdzia  
w naszej katedrze, konkatedrze i w wielu jeszcze innych świąty-
niach, niech ich podwoje będą otwarte dla ludu BoŜego, niech wołają 
do nas kapłanów. 

Zatrzymaj się nad swoim kapłaństwem i Ŝyciem, przemyśl i po-
wróć do pierwszej miłości, do gorliwości, do oddania całego siebie 
Chrystusowi. Drodzy Bracia kapłani, okazujmy jeszcze bardziej 
wdzięczność, za litość Pana, jaką ma do nas i do naszych grzechów. 
Pobudzajmy siebie kapłańskimi modlitewnymi spotkaniami w deka-
natach, we wzajemnych wspólnotach czuwaniami z Panem, do kro-
czenia BoŜymi drogami i Ŝyjmy prawdą wiary, iŜ On nas „miłuje  
i (…) przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów” (Ap 1,5). 
Dajmy wszystko dla tych młodych naszej diecezji, Polski i świata, 
którzy przygotowują się na Światowy Dzień Młodych w Krakowie, bo 
oni są wiosną Kościoła i ziarnem z jakiego rozkwitną nowe powoła-
nia kapłańskie, zakonne, misyjne. 

W godzinie krzyŜa Pan Jezus, po ludzku sądząc, nie miał Ŝad-
nych perspektyw na przyszłość. Widok był kiepski, bardzo kiepski. 
Doświadczył na sobie zaparcia się, zdrady, ucieczki uczniów, ich obo-
jętnego i zmęczonego zaśnięcia, zamętu. To wszystko pojawia się na 
drodze Jego cierpienia. Serce Pana rzeczywiście było przebite i zła-
mane. On jest uwięziony i związany jak baranek na ofiarę. W takiej 
godzinie nie czuje się nic z roku łaski, poza wołaniem: „BoŜe mój, 
BoŜe mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15,34; Mt 27,46). Oto krzyk 
tysięcy dzisiaj, teraz, w tej godzinie, na róŜny sposób na świecie  
i w Polsce teŜ, prześladowanych, wypędzanych oraz mordowanych 
chrześcijan. 

UtoŜsamiamy się z kaŜdym z tych najmniejszych, cierpiących, 
zapomnianych oraz męczonych i co moŜemy uczynić my zebrani przy 
swoich biskupach w katedrze zamojsko lubaczowskiej podczas tej 
szczególnej Mszy św. KrzyŜma? My prezbiterzy, kapłani: młodzi, 
zdrowi, pełni radości i entuzjazmu, chorzy, spracowani, dźwigający 
cięŜar swoich lat, połamani przez swój grzech i słabości, sfrustrowa-
ni, czasem z jakimś Ŝalem w sercu, takŜe ci alumni i diakoni pełni 
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nadziei, co potrafimy my pasterze z tego miejsca naszych narodzin 
do kapłańskiej słuŜby, tu przy Matce BoŜej Odwachowskiej, powie-
dzieć temu światu i owcom powierzonej nam BoŜej owczarni? 

Właśnie poprzez wszystkie te boleści i upokorzenia, jakich do-
świadczył Jezus Chrystus, jakie i nam przypadły w udziale, On-Bóg 
Miłosierdzia, trwoni swoją własną miłość do kaŜdego z nas, do kaŜ-
dego człowieka. Przez tę miłość, której zawsze dotykamy namaszczo-
nymi kapłańskimi dłońmi w przeistoczonym chlebie i winie na ołta-
rzu, przez rozgrzeszającą twoją – spowiednika rękę, przez miłosier-
dzie i dobroć w jakikolwiek sposób przez Caritas i ciebie księŜe roz-
dzielaną, twym słowem rozsypywaną, z zapachem pokory rozlewaną 
na rany tego świata, napełniasz wonią owej miłości, ten BoŜy dom, 
kaŜdą świątynię, kościół i kaplice w naszej diecezji, gdzie mimo 
wszystko jesteś, rezydujesz i trwasz, zapominając o sobie samym. 

Nieście to świadectwo o Bogu Ojcu, który dla nas nie oszczędził 
swojego Syna, ale Go za nas wydał. Mówcie o Jego miłości do ludzi 
tego świata. Czyńcie to poprzez sakramenty, dla jakich te święte 
oleje zostają dzisiaj przygotowane i wam rozdzielone. Przekazujcie 
miłosierdzie, jakie owe oleje krzyŜma i chorych symbolicznie w sobie 
zawierają. Pozwólcie na to, by zapach BoŜej miłości wszędzie się 
rozchodził i przenikał kaŜde ludzkie Ŝycie, naszą szarą codzienność. 

Drodzy Bracia w powołaniu biskupim, kapłańskim, diakoni, 
alumni, siostry zakonne, wierni świeccy, współpracownicy wszyst-
kich dzieł i instytucji Kościoła diecezjalnego, Kurii biskupiej, po-
szczególnych parafii i wspólnot, wolontariusze Caritas, organiści, 
kościelni, gospodynie plebańskie, pragnę wam za wszystko, co czyni-
cie w Chrystusowym Kościele i za waszą pomoc i troskę o kapłanów 
podziękować. Łączę się razem z wami, modlącymi się w naszej kate-
drze oraz przy radiowych odbiornikach w naszych domach, miejscach 
codziennego Ŝycia, cierpienia, choroby, krzyŜa, uświęcania się. 
Wspólnie dziękujemy Dobremu Pasterzowi za łaskę powołania, za 
kapłanów i razem z ojcem św. Franciszkiem wołamy jego modlitwą 
na obecny czas: 

„Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszcze-
niem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój 
Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubo-
gim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok 
niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miło-
sierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym Ŝyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen”. 
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śYCZENIA WIELKANOCNE DLA DUCHOWIEŃSTWA  
WYGŁOSZONE NA ZAKOŃCZENIE MSZY KRZYśMA  

 

 
KsięŜom Biskupom, wszystkim kapłanom, diakonom, alumnom,  

z racji dzisiejszego kapłańskiego i eucharystycznego dnia oraz na Tri-
duum paschalne a takŜe Święta Wielkiej Nocy, pragnę złoŜyć Ŝyczenia 
wzmocnione osobistą modlitwą. 

W codziennych trudach waszego kapłańskiego posługiwania,  
biskupiego, proboszczowskiego, wikariuszowskiego, katechetycznego, 
profesorskiego, wychowawczego, takŜe kapłana seniora, pełniącym 
róŜnorakie funkcje i zadania w Kościele diecezjalnym, przywołuję  
i powierzam słowa, które w jakiś sposób są wołaniem samego Chrystu-
sa Pana. 

Dziękuję za kaŜdą sprawowaną przez Was Eucharystię, za prze-
modlone na kolanach słowa waszych katechez i homilii. Składam ser-
deczne „Bóg zapłać” za czas poświęcony ludziom w sakramencie poku-
ty, za waszą modlitwę, błogosławieństwa, udzielone sakramenty, ofia-
rowane cierpienia, choroby, upokorzenia i krzyŜe, oraz za wszystkie 
łaski, które dzięki waszej posłudze Lud BoŜy otrzymał od Pana. 

Jestem wam wdzięczny za jakiekolwiek zaangaŜowanie na rzecz 
naszego WyŜszego Seminarium Duchownego, grup, wspólnot wiernych: 
Liturgiczna SłuŜba Ołtarza, ministranci, lektorzy, schole, chóry, Grupy 
modlitewne, działania charytatywne, wolontariat, harcerstwo, KSM, 
Oaza, Domowy Kościół, seniorzy, Legiony Maryi i tyle jeszcze róŜnych 
wspólnot duszpasterskich. Dziękuję wychowawcom i proboszczom oraz 
katechetom zatroskanym o nowe i święte powołania kapłańskie oraz 
zakonne. 

śyczę, aby Chrystusowe wasze kapłaństwo upływało według słów 
św. Jana Pawła II: „Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaŜe się 
tylko kapłan świadomy pełnego sensu swego kapłaństwa: kapłan, któ-
ry głęboko wierzy, który odwaŜnie wyznaje, który Ŝarliwie się modli, 
który z całym przekonaniem naucza, który słuŜy, który wdraŜa w swe 
Ŝycie program ośmiu błogosławieństw, który umie bezinteresownie 
miłować, który jest bliski wszystkim – a w szczególności najbardziej 
potrzebującym”. 

Niech Jezus Chrystus obdarza was swoim błogosławieństwem oraz 
wytrwałością w dalszej posłudze kapłańskiej, Maryja Matka Kapłanów 
niech obdarza was swoją miłością. Wszystkim Ŝyczę błogosławionych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

 



 

 

 

 

KKKKKKKKUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA                

DDDDDDDDIIIIIIIIEEEEEEEECCCCCCCCEEEEEEEEZZZZZZZZJJJJJJJJAAAAAAAALLLLLLLLNNNNNNNNAAAAAAAA        

 



 

 



KURIA DIECEZJALNA 

 

 

 

151

 
DANE STATYSTYCZNE DIECEZJI ZA ROK 2015 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biskupów 3 

Kapłanów  470 

Kapłanów wyświęconych  2 

Kapłanów zmarłych  7 

Alumnów 41 

Sióstr zakonnych  146 

Dekanatów  19 

Parafii 187 

Ochrzczonych  4566 

Bierzmowanych 4778 

I Komunia św.  4133 

Zawartych małżeństw  2123 

Zmarłych 5306 
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DANE STATYSTYCZNE Z DEKANATÓW ZA ROK 2015 
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Biłgoraj Płd. 304 568 743000 309 148 318 

Biłgoraj Płn. 353 185 968000 276 151 333 

Cieszanów  169 186 407000 123 72 175 

Grabowiec 169 186 463000 138 82 212 

Hrubieszów Płd. 256 155 460000 249 114 338 

Hrubieszów Płn. 225 415 512000 230 71 205 

Józefów  220 188 394000 166 116 230 

Krasnobród 285 340 595000 238 157 320 

Lubaczów 226 341 486000 208 94 250 

Łaszczów 152 219 278000 146 71 219 

Narol 127 44 258000 98 54 185 

Sitaniec 255 94 477000 208 105 336 

Szczebrzeszyn 216 254 673000 230 129 374 

Tarnogród 253 350 689000 236 143 280 

Tarnoszyn 80 19 143000 48 32 96 

Tomaszów Lub. Płd. 300 158 549000 267 130 301 

Tomaszów Lub. Płn. 218 220 484000 227 116 296 

Tyszowce 121 187 338000 114 71 215 

Zamość 637 669 1040000 622 286 517 

SUMA 4566 4778 9957000 4133 2142 5305 
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DANE STATYSTYCZNE Z PARAFII ZA ROK 2015 
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Aleksandrów  27 0 15 11 19 58.000 
Basznia Dolna 21 53 24 12 25 36.000 
BełŜec  37 0 32 20 31 40.000 
Białopole 7 0 15 6 20 45.000 
Bihale 8 11 6 1 12 17.000 
Biłgoraj Chrystusa Króla 26 48 20 14 25 76.000 
Biłgoraj św. Jana Pawła II   71 40 40 30 25 190.000 
Biłgoraj św. Jerzego 51 60 67 20 36 188.000 
Biłgoraj św. Marii Magdaleny 91 80 85 41 79 180.000 
Biłgoraj Wniebowzięcia NMP 66 64 59 23 45 160.000 
Biszcza 31 53 26 15 31 65.000 
Bondyrz 26 0 18 9 14 17.000 
Bukowa 7 0 9 3 8 26.000 
Buśno 12 40 7 4 19 13.000 
Bystre 13 43 0 5 14 33.000 
Cewków 18 55 11 8 20 60.000 
Chmielek 17 0 8 6 19 38.000 
Chodywańce 7 0 3 3 9 9.000 
Cichobórz 5 0 12 4 9 10.000 
Cieszanów 29 0 32 18 45 78.000 
Czartowiec 4 0 0 1 14 10.000 
Czerniczyn 12 0 20 5 23 35.000 
Cześniki 13 40 11 5 11 30.000 
Czołki 26 0 27 12 20 56.000 
Dachnów 19 37 7 5 21 44.000 
Dąbrowica 15 0 11 3 15 35.000 
Deszkowice 4 0 10 2 18 30.000 
Dołhobyczów 21 30 16 12 32 43.000 
Dub 22 56 25 18 28 60.000 
Dubienka 22 22 13 8 43 30.000 
Dyniska Stare 11 0 10 2 11 20.000 
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DzierąŜnia  9 0 9 6 21 26.000 
Frampol 42 0 27 15 39 70.000 
Gdeszyn 4 0 4 2 12 15.000 
Goraj 29 0 27 19 50 91.000 
Gorajec 8 0 21 9 25 21.000 
Gozdów 15 0 11 7 16 22.000 
Górecko Kościelne 45 0 28 25 18 50.000 
Grabowiec 36 0 27 15 46 60.000 
Grodysławice 20 0 12 4 14 29.000 
Gromada 19 0 15 8 13 35.000 
Gródek 29 54 24 9 51 60.000 
Harasiuki 14 24 11 8 13 37.000 
HedwiŜyn  12 33 15 6 7 40.000 
Honiatycze 7 0 4 0 12 6.000 
Horodło 15 110 26 14 62 50.000 
Horyniec 39 30 37 16 47 84.000 
Horyszów  6 0 9 2 11 8.000 
Horyszów Polski 35 94 0 11 35 45.000 
Hostynne 15 0 17 3 16 30.000 
Hrubieszów MBNP 81 83 70 51 49 230.000 
Hrubieszów Ducha Świętego 48 55 80 24 72 80.000 
Hrubieszów św. St. Kostki 21 0 7 4 13 54.000 
Hrubieszów św. Mikołaja  63 63 41 23 73 97.000 
Hucisko 6 50 16 9 21 42.000 
Hulcze 6 0 6 2 6 10.000 
Huta Krzeszowska 16 75 20 7 26 45.000 
Huta RóŜaniecka 9 0 6 4 14 25.000 
Jarczów 15 0 12 6 21 25.000 
Jarosławiec 20 0 23 15 9 19.000 
Jeziernia 16 16 6 3 11 11.000 
Józefów 56 131 39 30 64 82.000 
Kalinówka 9 0 0 4 13 40.000 
Klemensów 17 0 20 12 24 72.000 
Komarów 25 42 27 13 59 70.000 
Korytków DuŜy 19 0 15 10 22 130.000 
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Kosobudy 26 57 12 11 36 52.000 
Krasnobród Z. Ducha Świętego 22 24 16 12 20 52.000 
Krasnobród NNMP 76 87 75 49 101 250.000 
Krowica 15 50 15 5 17 30.000 
Kryłów 11 0 18 10 35 36.000 
Krynice 12 0 9 5 14 21.000 
Krzeszów 22 50 32 16 54 45.000 
KsięŜpol 29 45 31 15 33 59.000 
Lipiny Stare 19 64 16 11 24 42.000 
Lipsko k/Zamościa 28 38 12 11 27 55.000 
Lipsko k/Narola 21 0 25 6 20 28.000 
Lisie Jamy 13 37 13 8 17 30.000 
Lubaczów św. Stanisława BM 78 80 55 34 79 150.000 
Lubaczów św. Karola Boromeusza  52 62 50 19 41 97.000 
Lubycza Królewska  32 0 39 15 25 50.000 
Luchów Górny  10 0 0 3 19 30.000 
Łabunie 58 81 54 29 65 70.000 
Łaszczów 29 87 37 16 36 50.000 
Łaszczówka 15 0 17 5 25 28.000 
Łaziska 12 0 6 7 17 50.000 
Łosiniec 16 0 12 13 28 30.000 
Łukawica 9 0 5 5 21 10.000 
Łukawiec 11 0 16 8 25 63.000 
Łukowa 33 53 42 28 38 91.000 
Machnów Nowy 11 0 16 3 14 50.000 
Machnówek 6 0 5 2 12 8.000 
Majdan Sopocki 24 0 17 13 42 80.000 
Majdan Stary 31 71 29 12 25 51.000 
Miączyn 11 0 23 7 17 27.000 
Mircze 27 37 14 11 31 26.000 
Młodów 15 31 22 2 13 25.000 
Mokrelipie 5 0 12 5 29 18.000 
Moniatycze 20 77 32 12 28 26.000 
NabróŜ 18 31 7 10 30 52.000 
Narol 27 0 0 9 27 38.000 
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Nieledew 13 23 14 9 22 28.000 
Nielisz 14 45 13 8 25 25.000 
Niemstów 9 0 10 4 7 30.000 
Nowe Brusno 2 8 6 1 6 16.000 
Nowie Sioło 7 0 0 4 12 20.000 
Nowosiółki 17 0 14 8 18 25.000 
Obsza 18 50 16 12 21 33.000 
Oleszyce 46 57 49 25 46 132.000 
Oszczów 8 0 5 2 16 12.000 
Perespa 14 8 0 3 9 10.000 
Płazów 3 0 7 5 12 22.000 
Płoskie 30 0 0 11 19 35.000 
Podhorce 17 0 10 4 20 20.000 
Potok Górny  32 86 30 22 33 33.000 
Potok Jaworowski 5 17 0 1 11 13.000 
Przewodów 11 0 0 3 4 8.000 
Rachanie 7 39 18 7 40 10.000 
Radecznica 27 0 16 20 41 112.000 
Radzięcin 32 0 25 14 68 75.000 
RóŜaniec 13 13 10 9 17 33.000 
Ruda RóŜaniecka 13 0 12 5 29 25.000 
Rzeplin 4 19 6 4 11 25.000 
Sahryń 10 0 13 8 9 20.000 
Siedliska 6 0 1 4 9 18.000 
Sitaniec 32 0 36 12 42 47.000 
Skierbieszów  26 0 43 8 57 60.000 
Sól  26 39 20 10 17 48.000 
Stare Oleszyce  10 10 7 2 15 22.000 
Stary Bidaczów 15 12 13 9 9 32.000 
Stary Dzików 24 0 15 10 37 56.000 
Stary Lubliniec 7 27 7 6 9 20.000 
Stary Zamość 49 0 60 24 89 72.000 
Staw Noakowski 15 26 8 6 23 14.000 
StrzyŜów 25 0 17 15 29 30.000 
Suchowola 14 0 18 8 39 37.000 
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Susiec 10 57 17 13 25 45.000 
Szarowola 6 0 7 3 13 24.000 
Szczebrzeszyn św. Katarzyny 26 48 32 3 37 51.000 
Szczebrzeszyn św. Mikołaja 29 62 40 8 55 55.000 
Szpikołosy 13 29 10 2 13 30000 
Świdniki 14 0 0 3 15 34000 
Tarnawatka 23 0 22 12 34 20.000 
Tarnogród 58 50 59 30 54 132.000 
Tarnoszyn 12 0 5 5 13 8.000 
Teratyn  17 41 16 3 19 30.000 
Terebiń  11 0 0 5 12 10.000 
Tereszpol 32 0 32 15 48 62.000 
Tomaszów Lub. Sanktuarium 87 73 70 47 84 270.000 
Tomaszów Lub. św. O. Pio 31 49 53 4 23 38.000 
Tomaszów Lub. NSPJ 60 66 81 27 74 170.000 
Tomaszów Lub. św. Józefa  89 66 44 33 59 120.000 
Topólcza 26 0 11 8 14 15.000 
Trzeszczany 27 42 22 13 33 39.000 
Trzęsiny 15 0 13 6 16 40.000 
Tuczępy 4 0 5 3 15 15.000 
Turkowice 6 0 10 6 20 13.000 
Tworyczów 13 34 9 6 21 45.000 
Tyszowce 31 62 31 17 54 125.000 
Uchanie 30 54 21 9 45 96.000 
Udrycze 15 0 7 6 13 25.000 
Ulhówek 14 0 6 6 17 34.000 
Wasylów Wielki 3 0 0 2 7 8.000 
Werbkowice 28 0 29 18 38 60.000 
Werchrata 4 6 0 3 9 10.000 
Wielącza 36 0 41 19 56 87.000 
Wiszniów 9 0 13 3 9 17.000 
WoŜuczyn 26 59 29 17 47 55.000 
Wólka Panieńska 12 0 0 0 4 9.000 
ZałuŜe 8 0 7 4 10 25.000 
Zamch 12 0 14 3 15 38.000 
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Zamość Katedra 93 83 65 71 125 185.000 
Zamość św. Michała  101 137 172 49 88 251.000 
Zamość Zwiastowania NMP 51 41 27 16 65 70.000 
Zamość MB Królowej Polski 83 108 75 45 59 180.000 
Zamość Św. BoŜej Opatrzności 52 87 47 15 38 49.000 
Zamość Świętego KrzyŜa 130 138 157 51 71 120.000 
Zamość Miłosierdzia BoŜego 52 16 24 23 36 76.000 
Zamość św. Brata Alberta 63 59 55 16 31 100.000 
Zawalów 8 0 9 5 21 20.000 
Złojec 11 0 20 10 32 20.000 
Zubowice 2 19 4 5 10 24.000 
Zwierzyniec 32 39 38 42 62 200.000 
śdanów 28 51 17 17 17 30.000 
śniatyn 6 0 7 3 5 13.000 
śulice 9 48 18 9 13 42.000 
śurawce 3 10 7 1 4 7.000 

 
 

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło 
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KOMUNIKATY Z KONFERENCJI KSIĘśY DZIEKANÓW  
9 MARCA 2016 R.   

 
 

BISKUP POMOCNICZY  

 
 

I. Rekolekcje kapłańskie 
Łabunie, 25-28 kwietnia (poniedziałek-czwartek)  

Ks. dr Jerzy Smoleń (Kraków) 
 

Górecko Kościelne, 5-8 września (poniedziałek-czwartek)  
Ks. Krzysztof Kościelecki (prob. par. Śledzianów, diec. 
drohiczyńska) 
 

WSD Lublin, 12-15 września (poniedziałek-czwartek)  
Ks. Krzysztof Kralka SAC (Lublin) 

 
Górecko Kościelne, 19-22 września (poniedziałek-czwartek)  

Ks. Krzysztof Kościelecki (prob. par. Śledzianów, diec. 
drohiczyńska) 
 

Werchrata, 17-20 października (poniedziałek-czwartek)  
Ks. dr Jarosław Przytuła, rektor WSD 

 
II. Dzień Kapłański w Krasnobrodzie, sobota – 25 czerwca 2016 r. 
 
III. Dzień Formacji Kapłańskiej w Zamościu 

(dla księŜy do 10 roku po święceniach i dla tych, którzy nie są 
proboszczami), Sobota – 12 listopada 2016 r. 

 
Bp Mariusz Leszczyński 
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KOMUNIKATY KS. KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI  
 

1. Dziękuję księŜom dziekanom za zainteresowanie się sprawą 
dostarczenia do kurii diecezjalnej kopii aktów notarialnych dotyczą-
cych nieruchomości parafialnych.  

2. Proszę o dostarczenie brakujących protokołów z wyborów Rad 
Duszpastersko-Ekonomicznych. 

3. Proszę o uaktualnianie testamentów kapłańskich. JeŜeli te-
stament jest starszy niŜ dziesięć lat albo z innych względów nieaktu-
alny, proszę o uaktualnienie.  

4. W związku z przypadającą za rok 25-tą rocznicą powstania 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, pragniemy wydać Jubileuszowy 
Schematyzm. Będziemy wdzięczni za podpowiedzi i propozycje co do 
zawartości (wybór: kolorowy, czarno-biały, co ma posiadać, jakie in-
formacje?). 

Ponadto ks. Zygmunt Jagiełło opracowuje drugie wydanie „Spisu 
Duchowieństwa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej”. Prośba szczegól-
nie do tych kapłanów, którzy mają nieaktualne zdjęcie o dostarczenie 
aktualnego, najlepiej w wersji elektronicznej. Będziemy wdzięczni 
takŜe za wszelkie krytyczne uwagi i korekty. 

5. UwraŜliwiam księŜy dziekanów na sprawę sprawnego i sku-
tecznego przepływu informacji pomiędzy ks. Biskupem i kurią diece-
zjalną a parafiami w dekanatach. Chodzi o systematyczne odwiedza-
nie strony diecezjalnej i terminowe przekazywanie tzw. materiałów 
duszpasterskich. Jak teŜ, o choćby krótkie, informacje w ramach 
ogłoszeń parafialnych czy wywieszanie plakatów w gablocie parafial-
nej (np. sprawa informacji o diecezjalnym dniu chorych). 

6. PapieŜ Franciszek wybrał na misjonarzy miłosierdzia dwóch 
kapłanów z terenu naszej diecezji: ks. Andrzeja Wąska – wikariusza 
z parafii Obsza i o. Wiktoryna Krysę, bernardyna – proboszcza para-
fii pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie. 

7. Relikwie św. Leopolda Mandića do udostępnienia dla parafii 
naszej diecezji z moŜliwością i zachętą do przeprowadzania nabo-
Ŝeństw z racji Roku Miłosierdzia. (ojciec duchowny, ks. Stanisław 
Kupczak). 

8. NajbliŜsze spotkanie KsięŜy Dziekanów 22 czerwca 2016 r. 
(środa) – o godz. 10.00. Rozpoczęcie w kościele pw. MB Królowej Pol-
ski – wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. 

 
Ks. Michał Maciołek   
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WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

 
1. W sobotę, 29 sierpnia 2015 r. w Katedrze Zamojskiej odbył się 

Diecezjalny Dzień Katechetyczny. Uczestniczyło w nim 398 kateche-
tów z 497 pracujących obecnie w diecezji. 

2. Jesienne spotkania formacyjne z katechetami w rejonach od-
były się w dniach 24-26 września 2015 r.  na temat Przygotowanie do 
ŚDM na katechezie. Uczestniczyło w nich 382 katechetów.  

3. XXIV Diecezjalna Pielgrzymka młodzieŜy maturalnej na  
Jasną Górę, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Mariusz Lesz-
czyński, odbyła się 24 października 2015 r. Uczestniczyło w niej 3140 
uczniów, w roku 2014 – 3172; w roku  2013 – 3500; w roku 2012 – 
3824.  

4. W tym roku szkolnym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii 
Katolickiej w etapie szkolnym (17 listopada 2015 roku) uczestniczyło 
178 uczniów z 17 szkół; w etapie diecezjalnym (13 stycznia 2016 r.) – 
31 uczniów z 16 szkół. Podczas eliminacji diecezjalnych gościliśmy 
przedstawicieli KUL Jana Pawła II z ks. prof. dr. hab. Januszem 
Lekanem, którzy wręczyli pięciorgu najlepszym finalistom etapu 
diecezjalnego indeksy na „Teologię” oraz zachęcali młodzieŜ do stu-
diowania na ww. uniwersytecie. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifi-
kowało się 3 uczniów, wszyscy z LO im. ONZ w Biłgoraju. Finał od-
będzie się w Łowiczu w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2016 r.  

5. W Diecezjalnym Konkursie Wiedzy o Biblii i Kościele w tym 
roku uczestniczyło: w kategorii szkoły podstawowe: w etapie szkol-
nym (19 listopada 2015 r.) – 599 uczniów z 89 szkół; w etapie powia-
towym (11 lutego 2016 r.) – 87 uczniów z 44 szkół; w kategorii gim-
nazja: w etapie szkolnym (19 listopada 2015 r.) – 575 uczniów z 67 
szkół; w etapie powiatowym (11 lutego 2016 r.) – 115 uczniów z 41 
szkół. Etap diecezjalny odbędzie się 12 maja 2016 r., do tego etapu 
zakwalifikowało się 22 uczniów ze szkół podstawowych i 27 z gimna-
zjów.  

6. Podczas ferii zimowych odbyły się dwa turnusy rekolekcji dla 
katechetów w Werchracie (13-16 lutego 2016 r. oraz 17-20 lutego 
2016 r.). Ćwiczeniom duchowym przewodniczyli ks. dr Marek Barsz-
czowski (I turnus) i ks. mgr Adam Sobczak (II turnus). W obu turnu-
sach wzięło udział 66 katechetów. Pozostałe cztery tegoroczne turnu-
sy rekolekcji zostaną przeprowadzone w miesiącach czerwcu i lipcu 
br.  
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7. W dniach 22-23 kwietnia br. planowane są wiosenne spotka-
nia katechetów. Konferencje wraz  z prezentacją fragmentów swoich 
filmów na temat 1050-lecie chrztu Polski przeprowadzi producent, 
scenarzysta i reŜyser filmowy Leszek Dokowicz.  

8. Trwają przygotowania do IX Diecezjalnej Pielgrzymki Bierz-
mowanych do sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim, która odbę-
dzie się 28 maja br. Szczegółowe informacje w DIK. Bardzo zachęca-
my, aby zorganizować wyjazd na pielgrzymkę dla uczniów, którzy 
przyjmują bierzmowanie w 2016 roku.  

9. Ostatnio ukazały się dwa waŜne dokumenty dotyczące kate-
chizacji w szkole: 

• Komunikat Prezydium KEP dotyczący nauczania religii  
w szkole (02.02.2016 r.) 

• Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół 
publicznych (17.02.2016 r.) – opublikowane przez Ministra 
Edukacji Narodowej. 

10. Planowanie i organizacja pracy katechetycznej w najbliŜ-
szych miesiącach: 

• Prosimy księŜy proboszczów, aby szczególnie czuwali nad prze-
strzeganiem prawa do nauczania religii w przedszkolach.  
Są zgłoszenia od rodziców do WNiWK, Ŝe nie ma religii przed-
szkolach.   

• Posiadanie misji kanonicznej (skierowania do nauczania religii) 
jest warunkiem koniecznym do nauczania religii w szkole. 
Dotyczy to katechetów świeckich i duchownych. Wzór prośby   
o wydanie misji znajduje się w Diecezjalnym Informatorze 
Katechetycznym oraz na stronie Wydziału.  

• Przypominamy, Ŝe misja dla księdza pracującego w innej parafii 
jest wydawana zawsze na czas określony, na jeden rok szkolny.   

• PoniewaŜ jest coraz mniej godzin katechezy, bardzo prosimy, 
aby katecheci (duchowni i świeccy), którzy posiadają prawa do 
emerytury, korzystali z tego prawa.  

• Prosimy księŜy proboszczów, aby zatroszczyli się we współpracy 
w księŜmi dziekanami o ,,solidarny” podział godzin katechezy 
dla katechetów (duchownych i świeckich) w parafiach i dekana-
tach. Przypominamy o tym w kontekście planowania pracy na 
rok szkolny 2016/2017. Arkusze organizacyjne szkół zatwierdza-
ją jednostki samorządu terytorialnego, najpóźniej do 30 maja 
danego roku. Do tego czasu naleŜy uzgodnić z dyrektorami or-
ganizację nauczania religii. Szczególnie w przypadku wycofania 
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misji terminy te są bardzo istotne. Odpowiednio wcześnie, najle-
piej do 30 kwietnia, prośbę o wycofanie misji naleŜy złoŜyć  
w WNiWK. 

• Przypominamy księŜom katechetom o złoŜeniu w WNiWK kopii 
dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz kopie aktu na-
dania kolejnego stopnia awansu zawodowego.  
11. DyŜury pracowników Wydziału obejmują wszystkie robocze 

dni tygodnia w Kurii Diecezjalnej (od godziny 9.00 do 13.30). Szcze-
gółowy 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 rozpo-

czął realizację nowego, czteroletniego programu duszpasterskie-
go, który został przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa 
KEP. Program nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą 
teraz przeŜywamy w naszym kraju. Hasłem nowego programu 
duszpasterskiego są słowa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem,  
w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Praca dusz-
pasterska przez najbliŜsze cztery lata będzie skupiała się wokół 
następujących haseł: 

• 2013/2014 – „Wierzę w Syna BoŜego” 
• 2014/2015 – „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” 
• 2015/2016 – „Nowe Ŝycie w Chrystusie” 
• 2016/2017 – „Idźcie i głoście” 

 
2. Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji dzieka-

nów  
 

a) W okresie Adwentu i obecnie w czasie Wielkiego Postu niektó-
re duszpasterstwa organizowały rekolekcje adwentowe i wiel-
kopostne. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za zaangaŜowanie 
księŜy w tę posługę.  
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b)  W czasie Świąt Narodzenia Pańskiego w poszczególnych 
duszpasterstwach odbyły się spotkania opłatkowe. Dziękujemy 
za zaangaŜowanie duszpasterzy w te wydarzenia. 

c) Trwa kurs duszpasterski dla księŜy do piątego roku kapłań-
stwa. Od ostatniej konferencji odbyły się trzy spotkania. 
Pierwsze 10 października 2015 roku. Prowadził je ks. Robert 
Strus, dyrektor WNiWK Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Tema-
tem spotkania była katechizacja w szkole. Uczestniczyło w nim 
33 kapłanów. Następna część kursu miała miejsce 7 listopada 
2015 roku. Prowadził ją ks. Michał Klementowicz, pracownik 
naukowy KUL. Poruszał on zagadnienia dotyczące przepowia-
dania Słowa BoŜego. W spotkaniu uczestniczyło 32 kapłanów. 
Trzecie spotkanie odbyło się 6 lutego 2016 r., którego gościem 
był ks. Krzysztof Kralka, odpowiedzialny za Pallotyńską Szko-
łę Nowej Ewangelizacji w Lublinie. Tematyką spotkania była 
Nowa Ewangelizacja. W spotkaniu uczestniczyło 32 kapłanów. 

d) W poszczególnych rejonach trwa kurs lektorski dla Liturgicz-
nej SłuŜby Ołtarza.  

e) Wraz z Nowym Rokiem Liturgicznym uroczyście rozpoczęto  
w diecezji Rok Miłosierdzia i Jubileuszowy Rok 1050. rocznicy 
Chrztu Polski.  

f) W dniu 21 listopada 2015 r. w Katedrze zamojskiej odbyło się 
przyrzeczenie młodzieŜy naleŜącej do KSM. 

g) 6 stycznia 2016 r. w wielu miejscach w diecezji odbył się  
Orszak Trzech Króli. 

h) 30 stycznia 2016 r. w domu diecezjalnym odbyło się spotkanie 
referentów poszczególnych duszpasterstw. 

i) W dniach od 30 stycznia do 4 lutego 2016 r. odbyły się po raz 
dwudziesty pierwszy Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego 
SACROFILM. 

j) 2 lutego 2016 r. w Radecznicy odbyły się diecezjalne obchody 
Dnia śycia Konsekrowanego, połączone z uroczystym zakoń-
czeniem Roku śycia Konsekrowanego. 

k) W dniu 5 lutego 2016 r. odbył się Diecezjalny Dzień Chorych  
w parafii św. Michała w Zamościu. 

l) Od ostatniej konferencji księŜy dziekanów przeprowadzone zo-
stały liczne rekolekcje młodzieŜowe organizowane przez siostry 
FMM w Łabuniach, Ruch Światło śycie, KSM i wspólnotę  
„Galilea”. Wszystkim bezpośrednio zaangaŜowanym w te 
przedsięwzięcia składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 
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3. Wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji dziekanów  

 
a) Ekstremalna Droga KrzyŜowa 

 Z Tomaszowa Lubelskiego 18 marca po raz trzeci wyruszy 
Ekstremalna Droga KrzyŜowa. W tym roku, organizatorzy przy-
gotowali 5 tras do wyboru. Trzy z nich prowadzą z Tomaszowa 
Lubelskiego do Katedry w Zamościu. Czwarta z Tomaszowa 
Lub. do Radecznicy. Nowa, piąta trasa z Tomaszowa Lubelskie-
go do Lubaczowa. EDK rozpocznie Msza św. w kościele św. Józe-
fa w Tomaszowie Lubelskim o godz. 19.30. 

b) Noc konfesjonałów 
Nasza diecezja w tym roku juŜ po raz drugi organizuje „Noc 

Konfesjonałów”. W Biłgoraju w kościele pw. WNMP, nocą  
z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek (24-25 marca 2016 r.) 
w godz. od 21.37 (godzina śmierci św. Jana Pawła II) do godz. 
2.00. Jeśli znaleźliby się księŜa chętni do pomocy w tym wyda-
rzeniu, prosimy zgłaszać się do ks. Leszka Boryły. W Hrubie-
szowie w parafii pw. św. Mikołaja w dniach 24-25 marca w go-
dzinach od 21.37 do godz. 2.00. Koordynatorem przedsięwzięcia 
w Hrubieszowie jest ks. Paweł Zawada. W Lubaczowie w parafii 
św. Stanisława BM „Noc Konfesjonałów” jest organizowana od 
lat. Tym razem odbędzie się w nocy z 25 na 26 marca i będzie 
trwała w godzinach od 24.00 do. 8.00. KsięŜa, którzy zechcą po-
móc są proszeni o zgłoszenie się do ks. Andrzeja Stopyry. 
W Tomaszowie Lubelskim spowiedź będzie miała miejsce w pa-
rafii NSPJ nocą z 24 na 25 marca w godzinach od 21.37 do 2.00. 
Zainteresowanych pomocą księŜy prosimy o zgłoszenie się do 
ks. Grzegorza Chabrosa. W Zamościu wydarzenie to będzie od-
bywać się w kościele rektoralnym św. Katarzyny w nocy z 24 na 
25 marca, w godzinach od 21.37 do 2.00. KsięŜy, którzy zechcie-
liby pomóc w spowiadaniu prosimy, aby zgłosili się do ks. Sylwe-
stra Zwolaka. 

c) XXXI Dni Młodych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
20 marca 2016 roku, czyli w Niedzielę Palmową zapraszamy 

młodzieŜ do uczestnictwa w XXXI Dniach Młodych w diecezji. 
Hasło tegorocznego spotkania brzmi: „Błogosławieni miło-
sierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. MłodzieŜ za-
proszona jest do uczestnictwa w tych wydarzeniach w swoich re-
jonach.  
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- Biłgoraj: 20.03 – Misterium męki Pańskiej; 25.03 – Droga 
krzyŜowa ulicami miasta.  

- Hrubieszów: 20.03 godz. 16.00 – Msza Święta w par. MB 
Nieustającej Pomocy, a następnie Droga krzyŜowa ulicami mia-
sta do kościoła św. Mikołaja.  

- Lubaczów: 18.03 − Droga krzyŜowa ulicami miasta; 20.03 
– Misterium Męki Pańskiej w Cieszanowie.  

- Tomaszów Lubelski: 18.03 – Droga krzyŜowa ulicami mia-
sta; 20.03 – Procesja z palmami z par. św. o. Pio do par. ZNMP; 
Misterium Męki Pańskiej w TDK w Tomaszowie Lub. o godz. 
17.00. 

- Zamość: 18.03 – Droga krzyŜowa ulicami miasta; 19.03 – 
Misterium męki Pańskiej (starówka- Zamość); 20.03 – Procesja  
z palmami z par. św. Michała Archanioła do Katedry. 

d) Kurs wielkanocny dla duchowieństwa 
29 marca 2016 roku, w Centrum Kultury Filmowej „Stylo-

wy” w Zamościu odbędzie się kurs duszpasterski dla duchowień-
stwa. Zaproszeni zostali prelegenci: ks. Krzysztof Guzowski, 
prof. KUL, który poruszy tematykę dotyczącą uzdrowień poko-
leniowych itp. oraz ks. Krzysztof Kralka odpowiedzialny za  
Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji w Lublinie, który poru-
szy tematykę Nowej Ewangelizacji w wymiarze diecezjalnym. 
Dokładny program kursu podany zostanie na stronie interneto-
wej diecezji. 

e) Diecezjalna Pielgrzymka SłuŜby Zdrowia do Krasnobro-
du 

W dniu 7 maja 2016 r. odbędzie się Pierwsza Diecezjalna 
Pielgrzymka SłuŜby Zdrowia do Krasnobrodu. Rozpoczęcie  
o godz. 10.00. 

f) Wyprawa Otwartych Oczu  
W dniu 14 maja 2016 r. odbędzie się spotkanie młodzieŜy  

w Górecku Kościelnym. Zaproszona na to spotkanie jest mło-
dzieŜ z całej diecezji.  

g) II Diecezjalna Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich 
W dniu 14 maja odbędzie się juŜ po raz drugi pielgrzymka 

Kół Gospodyń Wiejskich do sanktuarium w Krasnobrodzie.  
h) II Pielgrzymka Matek dzieci z niepełnosprawnością 

W dniu 25 maja 2016 r. odbędzie się juŜ II Pielgrzymka Ma-
tek dzieci z niepełnosprawnością (z okazji Dnia Matki) do Kra-
snobrodu.  
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i) Diecezjalna Pielgrzymka Chorych do Krasnobrodu 
W dniu 31 maja 2016 r. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzym-

ka Chorych do Krasnobrodu. 
j) II Diecezjalna Pielgrzymka Rolników 

W dniu 5 czerwca 2016 r. odbędzie się II Diecezjalna Piel-
grzymka Rolników do Topólczy, gdzie znajdują się relikwie św. 
Izydora, patrona rolników.  

k) Diecezjalny Kongres Misyjny 
W dniu 11 czerwca 2016 r. będzie organizowany (juŜ kolejny 

raz w naszej diecezji) Kongres Misyjny. Szczegółowe informacje 
bliŜej terminu tego wydarzenia. 

l) II Diecezjalny Dzień Osób Niepełnosprawnych 
Spotkanie odbędzie się na Rynku Głównym w Zamościu  

w dniu 12 czerwca 2016 r. 
m) Diecezjalna pielgrzymka do Łagiewnik w Roku Miłosier-

dzia  
W dniu 18 czerwca 2016 r. odbędzie się diecezjalna piel-

grzymka do Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 
Prosimy o to, Ŝeby z kaŜdego dekanatu pojechał przynajmniej 
jeden autokar na spotkanie modlitewne do Krakowa. Odpowie-
dzialnym w dekanacie za wyjazd jest ks. wicedziekan. Prosimy, 
aby do Wydziału do 10 czerwca zgłosić liczbę osób wyjeŜdŜają-
cych z dekanatu. Szczegółowe informacje dotyczące planu piel-
grzymki i sposobu, w jaki moŜna zorganizować wyjazd do Kra-
kowa zostaną umieszczone na stronie internetowej kurii.  

n) Rekolekcje dla LSO 
W czasie wakacji odbędą się rekolekcje dla Liturgicznej SłuŜby 
Ołtarza. Więcej informacji pojawi się na stronie diecezjalnej  
w odpowiednim czasie.  

o) VII Exodus Młodych  
Spotkanie młodych naszej diecezji odbędzie się w tym roku 

w ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni MłodzieŜy  
w dniach 20-25 lipca 2016 r. 

 
4. Przygotowania do Światowych Dni MłodzieŜy 

 
a) Biuro formacji  

Formacja – Od I Niedzieli Adwentu 2015 roku, został wpro-
wadzony nowy program formacyjny zatytułowany „DeoProfil”. 
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Opiera się on na głównych prawdach kerygmatu. Zachęcamy do 
dalszych spotkań formacyjnych w ramach parafii i dekanatów. 

b) Biuro logistyki 
Na chwilę obecną do naszej diecezji zgłosiło się 250 piel-

grzymów, którzy chcą przyjechać na spotkanie w ramach „Dni  
w diecezji”. Oprócz tych zgłoszeń mamy jeszcze kilka deklaracji 
przyjazdu i czekamy na 100 % potwierdzenie. Jeśli chodzi  
o kwestie noclegów u rodzin w parafii, to jako Centralne Biuro 
ŚDM naszej diecezji, sami będziemy się kontaktować 
z rodzinami i ustalać z nimi szczegóły dotyczące przyjęcia piel-
grzymów. 

Trwają jeszcze zapisy naszej młodzieŜy na wyjazd do Kra-
kowa, prosimy aby do końca marca zgłosić chętne grupy do  
ks. Tomasza Bazana, który z ramienia diecezji odpowiada za re-
jestrację grup na ŚDM. Zachęcamy księŜy, aby takie wyjazdy 
organizować w ramach parafii, dekanatu lub rejonu. Kwestie 
pakietów, opłat i czasu pobytu w Krakowie zostały zamieszczone 
na ulotkach, które przekazaliśmy do parafii w okolicy świąt  
Narodzenia Pańskiego. Informacje te są równieŜ zamieszczone 
na stronie internetowej ŚDM naszej diecezji. Jeśli będą takie 
osoby, które będą chciały wybrać się na ŚDM nie korzystając  
z Ŝadnego z pakietów, to teŜ jest taka moŜliwość. Wtedy jednak 
we wszystkich kwestiach dotyczących transportu na terenie 
Krakowa, noclegów czy wyŜywienia, te osoby są zdane na siebie.   

c) Biuro promocji 
W kaŜdy czwartek na falach Katolickiego Radia Zamość 

emitowane są diecezjalne wiadomości ŚDM o godz. 14.25. Zachę-
camy do słuchania. Jest to cotygodniowe podsumowanie pracy 
Centralnego Biura ŚDM naszej diecezji. Natomiast w kaŜdy pią-
tek o godzinie 22.00 na antenie KRZ jest audycja formacyjna do 
ŚDM, poprowadzona przez ks. Piotra Brodziaka wraz z młodzie-
Ŝą.  

d)  Biuro wolontariatu  
W Wielkim Poście zorganizowane zostały rekolekcje dla wo-

lontariuszy w Biłgoraju i takie rekolekcje są jeszcze planowane 
w Zamościu w pierwszy weekend kwietnia. W Niedzielę Palmo-
wą (20 marca 2016 r.) młodzieŜ skupiona wokół wolontariatu 
przeprowadzi w diecezji juŜ ostatnią zbiórkę do puszek przy ko-
ściołach, zbierając na fundusz wspomagający ich wyjazd do Kra-



KURIA DIECEZJALNA 

 

 

 

169

kowa. Prosimy księŜy o Ŝyczliwe przyjęcie młodzieŜy i pomoc  
w przeprowadzeniu zbiórki.  

 
5. Duszpasterstwo pielgrzymkowe 

Ks. Biskup Marian Rojek powołał w naszej diecezji do ist-
nienia Duszpasterstwo Pielgrzymkowe i mianował ks. Wojciecha 
Stecia odpowiedzialnym za w/w duszpasterstwo. W zakresie 
działalności Duszpasterstwa Pielgrzymkowego będzie: koordy-
nacja i organizowanie pielgrzymek diecezjalnych i parafialnych, 
nawiązanie współpracy z parafiami, stowarzyszeniami, organi-
zacjami katolickimi i ruchami religijnymi, w celu przygotowania 
oferty (programu) i zorganizowania wyjazdów o charakterze re-
ligijnym (pielgrzymki, rekolekcje, warsztaty, szkolenia), organi-
zowanie rekolekcji dla kapłanów w Ziemi Świętej (w miesiącach 
jesiennych – propozycja skierowana w szczególności dla kapła-
nów nieuczących w szkołach a w czasie ferii zimowych – dla 
wszystkich księŜy). Prosimy zainteresowanych kapłanów o kon-
takt w tej sprawie z ks. Wojciechem. W najbliŜszym czasie poja-
wią się na stronie internetowej kurii szczegółowe informacje do-
tyczące tego duszpasterstwa. Zachęcamy księŜy wicedziekanów, 
aby zgłaszać się do ks. Wojciecha, w celu pomocy w organizacji 
wyjazdu na pielgrzymkę do Łagiewnik 18 czerwca 2016 r. 

 
6. Spotkanie dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich 

 
W dniach 1-2 marca br. odbyło się w Warszawie spotkanie 

dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich. Program na rok 
2016/2017, którego hasło brzmi Idźcie i głoście, będzie skoncen-
trowany wokół sakramentu chrztu; symbolami będą olej i na-
maszczenie Hasło obecnie realizowanego programu to Nowe Ŝy-
cie w Chrystusie, a symbolami są: woda, biała szata. W spotka-
niu uczestniczył równieŜ nowy Przewodniczący Komisji Duszpa-
sterstwa Konferencji Episkopatu Polski, abp Wiktor Skworc, 
Metropolita Katowicki. Dotychczas pracami komisji kierował 
przez dwie kadencje abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący 
KEP. 
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7. Wakacyjne wydarzenia 
 

Zachęcamy duszpasterzy do zaangaŜowania się w pracę 
duszpasterską podczas wakacji. WaŜną formą tej pracy są reko-
lekcje wakacyjne (Oaza, KSM, harcerstwo, rekolekcje dla Litur-
gicznej SłuŜby Ołtarza, piesza pielgrzymka i inne). Jeśli parafia 
potrzebuje zastępstwa na czas pełnienia przez księdza posługi 
na rekolekcjach wakacyjnych, prosimy o kontakt z Wydziałem. 
Na czas zastępstwa zostanie wtedy przydzielony ks. neoprezbi-
ter, jeśli będzie taka moŜliwość. Prosimy takŜe tak organizować 
pracę duszpasterską na wakacjach, aby księŜa pełniący posługi 
wakacyjne równieŜ skorzystali z urlopu. 

 
Ks. Sylwester Zwolak  

 
SPRAWY EKONOMICZNE 

 
1. Proszę o wyjaśnienie i uregulowanie zaległości z tac, puszek  

i podusznego z 2013, 2014 i 2015 r., wpłat za kalendarze rolnicze 
oraz opłat na Dom KsięŜy Seniorów. 

2. Przypomnę o wpłacaniu ofiar z tac i puszek na właściwe konta 
bankowe lub w kasie Kurii. 

3. Proszę o skopiowanie i przekazanie księŜom listy z terminami tac 
i puszek w 2016 r.  

4. Przypominam o obowiązku rzetelnego prowadzenia ksiąg 
finansowych oraz przechowywania wszystkich dowodów wpłat  
(w tym takŜe kurialnych) w kancelarii parafialnej (zob. Instrukcja 
o prowadzeniu kancelarii parafialnej w: Pierwszy Synod Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, Zamość 2001, s. 198, p. 1) 

 
Ks. Tadeusz Czuk  

 
WYśSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

 
1. Obecnie wspólnota seminaryjna liczy 40 alumnów. Od rozpoczęcia 

bieŜącego roku akademickiego odeszło dwóch seminarzystów: 
Sławomir Styczyński (I r.) i Marcin Śmiech (III r.).  

2. 14 października siedmiu alumnów piątego roku zostało włączo-
nych do grona kandydatów  do święceń diakonatu i prezbiteratu. 



KURIA DIECEZJALNA 

 

 

 

171

3. 14 listopada w Katedrze Zamojskiej podczas Mszy św. sprawowa-
nej pod przewodnictwem bpa Mariusza Leszczyńskiego 6 alum-
nów III roku przyjęło strój duchowny. 

4. 3 stycznia 2016 r. odbył się w seminarium dzień skupienia dla 
rodziców seminarzystów V i VI roku. 

5. W minionym semestrze odbyły się tzw. niedziele powołaniowe  
w następujących parafiach: Nieledew (8 XII), Oleszyce (15 XI), 
Horyszów Polski (6 XII), Dąbrowica (24 I). Czekają nas wyjazdy 
powołaniowe do Parafii św. Jerzego w Biłgoraju (17 III) oraz do 
Rachań (24 III). Dziękujemy KsięŜom Proboszczom za zaproszenie 
i gościnne przyjęcie zespołu powołaniowego. 

6. Od 17 do 20 lutego 2016 r. alumni przeŜywali rekolekcje wielko-
postne, które prowadził ks. Bohdan Witko, pallotyn. 

7. 22 lutego bp Mariusz Leszczyński udzielił posługi lektoratu sze-
ściu alumnom III roku oraz posługi akolitatu siedmiu alumnom 
IV roku. 

8. W lutym br. dk Andrzej Janczura został skierowany na praktykę 
do parafii p.w. NSPJ w Tomaszowie Lubelski. Księdzu prałatowi 
Wiesławowi Galantowi dziękujemy za półroczną opiekę nad dia-
konem i fachową pomoc formacyjną podczas jego praktyki w para-
fii p.w. św. Michała Archanioła w Zamościu. 

9. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek alumni wezmą udział w litur-
gii Triduum Sacrum w Katedrze Zamojskiej. Po Liturgii Męki 
Pańskiej udadzą się do swoich rodzinnych parafii. Przerwa świą-
teczna potrwa do środy 30 marca. 

10. 7 maja o godz. 10.00 w Katedrze Zamojskiej odbędą się święcenia 
diakonatu, których udzieli bp Mariusz Leszczyński. Od 1 do 6 ma-
ja kandydaci będą w Łabuniach przeŜywać swoje rekolekcje, które 
poprowadzi ojciec duchowny ks. Stanisław Kupczak.   

11. Święcenia prezbiteratu odbędą się 4 czerwca o godz. 10.00 w Ka-
tedrze Zamojskiej. Święceń udzieli Biskup Diecezjalny Marian Ro-
jek. Od 29 maja do 3 czerwca 2016 r. ks. Dominik Samulak, ojciec 
duchowny, będzie przygotowywał kandydatów do święceń poprzez 
rekolekcje, które odbędą się w Łabuniach. 

12. Podsumowanie sesji egzaminacyjnej: 
Od 28 stycznia do 8 lutego odbywała się zimowa sesja egzamina-
cyjna, do której przystąpiło 38 alumnów naszego seminarium. 
Ogółem alumni osiągnęli średnią ocen 4,34.  NajwyŜsze średnie 
uzyskali: Daniel Koper (rok V): 4,82; dk. Mateusz Kicka (rok VI):  
4,80; dk. Daniel Litwin (rok VI):  4,80. Trzech alumnów III roku 
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otrzymało oceny niedostateczne z Historii Kościoła, które zostały 
poprawione. Średnie ocen poszczególnych roczników: 
Rok I:   4,15;      NajwyŜsza średnia: 4,68  (Mateusz Wojda) 
Rok II:  4,33;      NajwyŜsza średnia: 4, 57 (Krzysztof Zgnilec) 
Rok III: 4,13;      NajwyŜsza średnia: 4,67  (Piotr Kończyński)  
Rok IV: 4,40;      NajwyŜsza średnia: 4,70  (Mateusz Kopa)   
Rok V:  4,45;      NajwyŜsza średnia: 4,82  (Daniel Koper) 
Rok VI: 4,63;      NajwyŜsza średnia: 4,80  (dk. Mateusz Kicka,  

                                   dk. Daniel Litwin) 
Letnia sesja egzaminacyjna rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 
30 czerwca. 

 
Ks. Jarosław Przytuła 

 
CARITAS 

 
1. Podziękowanie za X zbiórkę Ŝywności „Tak, Pomagam!”.  

Pod opieką Koordynatorów i Opiekunów wolontariusze ze 
Szkolnych Kół, Parafialnych Zespołów Caritas i KSM 4-5 marca 
zbierali Ŝywność w marketach i sklepach. Ilościowe raporty jesz-
cze nie dotarły. 

 11-12 grudnia 2015 r. w IX Zbiórce „Tak, Pomagam!”, wolontariu-
sze zebrali 10100 kg (dziesięć tysięcy sto kg) Ŝywności i rozdali  
w swoich miejscowościach potrzebującym. Po przeliczeniu na zło-
tówki to suma między 53 a 57 tysięcy złotych. 

 Dziękuję wolontariuszom, opiekunom, koordynatorom Caritas, 
księŜom proboszczom i dyrekcjom szkół (gdzie działają Szkolne 
Koła Caritas i Parafialne Zespoły Caritas), za organizację, udział, 
Ŝyczliwość, wsparcie i propagowanie pomocniczości i wychowania 
w duchu miłosierdzia.  

2. Podziękowanie za Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (WDPD). 
Dziękuję takŜe za przyjęcie paschalików i baranków wielka-

nocnych. Jest to forma jałmuŜny! Po rozliczeniu z dostawcami, po-
zyskane fundusze przeznaczamy na pomoc dzieciom (program 
„Skrzydła”, ferie zimowe, kolonie letnie, wyprawka szkolna), cho-
rym, samotnym, rodzinom w trudnej sytuacji bytowej – Ŝywność, 
leki, meble, odzieŜ, sprzęt, materiały remontowe. 

Wszystko finansujemy z datków na działalność statutową  
i jałmuŜny! 
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Apel do księŜy proboszczów, by w Roku Miłosierdzia rozpro-
pagować tworzenie zespołów Caritas, jałmuŜnę, przypomnieć na 
nowo uczynki miłosierdzia, takŜe co do ciała… 

Z niektórych parafii nie ma wpłat z WDPD i puszek – jał-
muŜny na Caritas!!! 

3. Rodziny z duŜymi problemami zdrowotnymi i bytowymi. 
Przykład dzieci! Jasio i Iga – oboje z Biłgoraja, moŜna o ich 

problemach dowiedzieć się na naszej stronie www, KRZ i na FB. 
Dzięki Ŝyczliwości KsięŜy Dziekanów z Biłgoraja i księŜy probosz-
czów z dekanatów biłgorajskich, dyrektorów szkół oraz działalno-
ści Katolickiego Radia Zamość i portalów społecznościowych, wo-
lontariusze Caritas prowadzą zbiórki i ciągle pozyskiwane są fun-
dusze na pomoc. Przygotowywane są takŜe akcje pomocy poprzez: 
mecz charytatywny w OSiR-ze w Zamościu 28 marca, akcję  
„Kilometry Caritas” w rejonach lubaczowskim, biłgorajskim, hru-
bieszowskim i tomaszowskim z finałem w Lubaczowie. 

JeŜeli zgłoszą się do księŜy proboszczów Koordynatorzy Cari-
tas z prośbą o moŜliwość zorganizowania zbiórki jałmuŜny dla  
chorych dzieci, czy poszkodowanych rodzin, proszę, by przyjąć ich 
z Ŝyczliwością, albo przeprowadzić takie zbiórki (wszystkie infor-
macje o dzieciach i rodzinach na www: zamosc.caritas.pl i facebo-
ok.com/CaritasZamosc/) Informacje o koordynatorach i opieku-
nach kół Caritas – Koordynator Diecezjalny Wolontariatu: Aneta 
Tryniecka tel: 505 414 232 

4. Propozycja dla wszystkich parafii: torebka „Podarek serca w Roku 
Miłosierdzia”.  

MoŜna torebki rozdać w parafii: instytucjom, szkołom, rodzi-
nom… Wypełnione zebrać przed świętami. Poprzez SKC, Para-
fialne Zespoły, dyskretnie wspomóc potrzebujących. Tam, gdzie 
nie ma zespołów charytatywnych, jest szansa na ich utworzenie  
z członków grup modlitewnych, rad parafialnych, kół gospodyń… 

5. Dostawa jabłek. Mamy moŜliwość otrzymać jabłka. Koordynato-
rem jest Krzysztof Balicki tel. 737 605 760 (parafia Nowe Sioło 
wzięła i rozprowadziła w ostatnim czasie cały skład jabłek: 20 
ton). 

6. Jest propozycja nowego Programu Pomocy śywnościowej FEAD 
Prośba o opinie i deklaracje o podjęciu, po uwzględnieniu moŜli-
wości sprostania stawianym warunkom. 
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7. Na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, 9 kwietnia, XIII Piel-
grzymka Wolontariuszy i Pracowników Caritas do Łagiewnik 
Krakowskich. Od nas prawdopodobnie pojedzie 5 autokarów. 

 
Ks. Adam Sobczak  

 
 

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ 

 
1. 25 marca br. Katolickie Radio Zamość obchodzić będzie 18. 

rocznicę istnienia. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować 
KsięŜom Biskupom Marianowi Rojkowi i Mariuszowi 
Leszczyńskiemu za wsparcie, Ŝyczliwe słowo i za bardzo dobrą 
współpracę z naszą rozgłośnią. Słowa podziękowania kieruję  
w stronę KsięŜy Proboszczów i Wikariuszy. Wam wszystkim 
dziękuję za prowadzenie audycji radiowych, informowanie nas  
o waŜnych wydarzeniach, które mają miejsce w parafiach naszej 
diecezji, za to, Ŝe dostrzegacie waŜność istnienia naszych 
diecezjalnych mediów, potwierdzając to w róŜnych rozmowach, 
radach i wsparciu oraz zapraszając redakcję na transmisje 
radiowe, na „Niedziele Radiowe” do parafii, czy organizując 
zbiórki do puszek na rzecz diecezjalnej rozgłośni. 

2. Na początku stycznia br. Katolickie Radio Zamość zorganizowało 
dwa koncerty charytatywne. Pierwszy odbył się 2 stycznia,  
w kościele pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju. Wystąpiła Olga 
Szomańska – aktorka, wokalistka, laureatka Super Jedynki 
Festiwalu w Opolu oraz Festiwalu Top Trendy za piosenkę „Niech 
mówią, Ŝe to nie jest miłość” (z oratorium „Tu es Petrus” Piotra 
Rubika), drugi 8 stycznia, w Miejskim Domu Kultury  
w Lubaczowie, gdzie wystąpił zespół „Kolędanova”, którego 
muzycy związani są ze szczecińskim zespołem Deus Meus  
i rzeszowskim koncertem chwały „Jednego serca, jednego ducha”. 
Podczas koncertów zebrano fundusze na działalność i rozwój 
naszej diecezjalnej rozgłośni. Bardzo dziękuję ks. prałatowi 
Józefowi Flisowi, proboszczowi parafii pw. św. Jana Pawła II  
w Biłgoraju i ks. kanonikowi Andrzejowi Stopyrze, proboszczowi 
parafii konkatedralnej w Lubaczowie za pomoc i wsparcie  
w organizacji tych koncertów. 
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3. 25 stycznia br. w budynku Kurii Diecezjalnej odbyło się 
Noworoczno-Opłatkowe Spotkanie Przyjaciół Katolickiego Radia 
Zamość z udziałem Ks. Bpa Mariana Rojka. W spotkaniu 
uczestniczyli kapłani, współpracownicy, wolontariusze, 
przedstawiciele samorządowców, prezesów i dyrektorów lokalnych 
firm. Gościem specjalnym był ks. prof. Józef Kloch, wykładowca 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosił 
wykład pt. „Diecezjalna rozgłośnia narzędziem nowej 
ewangelizacji”. Z koncertem kolęd wystąpił zespół uczniów 
Akademii Rozwoju Talentu Violinki z Zamościa. 

4. W odpowiedzi na ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z dnia 11 stycznia br. o moŜliwości 
uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, 
dnia 25 lutego za zgodą Ks. Bpa Mariana Rojka, Katolickie Radio 
Zamość złoŜyło wniosek o dodatkową częstotliwość. Zasięgiem 
rozpowszechniania programu ze stacji Lubaczów/Futory (101,2 
MHz) objęty będzie cały powiat lubaczowski. Miejsce na maszcie 
oraz dosył sygnału światłowodem bezpłatnie udostępnił Starosta 
Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik. Swój nadajnik posiada 
Katolickie Radio Zamość. Jedyny koszt to zakup anteny  
i przygotowanie instalacji zasilającej nadajnik wraz z potrzebną 
dokumentacją. Środki na to przedsięwzięcie rozgłośnia otrzymała 
od Polonii z Linden i Wallington. 

5. Na początku marca przeprowadzono remont w pomieszczeniach 
radiowych. Pomalowano korytarz, hol i pomieszczenie Newsroom. 
Wymieniono takŜe blaty na biurkach oraz oświetlenie. 

6. Miłosierni to MY. To nowy cykl audycji „Ecclesia” na antenie 
Katolickiego Radia Zamość emitowany, z okazji Roku 
Miłosierdzia,  we wtorki o godz. 18.00. Powtórki w niedziele  
o godz. 9.00. Szczegółowy program Katolickiego Radia Zamość 
znajduje się na stronie radiowej www.radiozamosc.pl i na 
ostatniej stronie miesięcznika „Roztoczański Głos”. 

7. W Dziale Promocji i Reklamy Katolickiego Radia Zamość moŜna 
zamawiać kartki z Ŝyczeniami świątecznymi. Cena 0,30 zł/szt. 
Zakup kartek jest wsparciem finansowym dla naszej diecezjalnej 
rozgłośni. Zachęcam do skorzystania z tej propozycji pastoralnej. 

8. Proszę KsięŜy Dziekanów, Proboszczów i Wikariuszy  
o przekazanie swojego 1% podatku na Katolickie Radio Zamość, 
podając KRS Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i MłodzieŜy „Jestem” 
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im. Św. Jana Bosko o numerze 0000197582 w polu oznaczonym 
„cel szczegółowy” naleŜy wpisać KRZ. Więcej informacji na stronie 
www.radiozamosc.pl. 

9. Zapraszam księŜy Dziekanów, Wicedziekanów i Proboszczów do 
nagrywania Ŝyczeń wielkanocnych dla wiernych. Warto w tym 
czasie podzielić się z innymi radością ze Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa.  

10. W dniach od 2 do 12 czerwca br. w ramach projektu „Jan Paweł 
II na Roztoczu” realizowanego przez Katolickie Radio Zamość  
w miejscowościach naszej diecezji pojawi się „Mobilne Muzeum 
Jana Pawła II”. Temu wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty, 
projekcje filmowe itp. Celem tego projektu jest promocja  
i przesłanie takich wydarzeń jak: 25. rocznica pobytu św. Jana 
Pawła II w Lubaczowie, 17. rocznica wizyty św. Jana Pawła II  
w Zamościu, Światowe Dni MłodzieŜy i 18. rocznica działalności 
Katolickiego Radia Zamość. Pobyt mobilnego muzeum planowany 
jest w Lubaczowie, Horyńcu-Zdroju, Cieszanowie, Oleszycach, 
Narolu, Tomaszowie Lubelskim, Tarnogrodzie, Biłgoraju, 
Józefowie, Zwierzyńcu, Szczebrzeszynie, Hrubieszowie  
i Zamościu. Obecność „Mobilnego Muzeum Jana Pawła II”  
w danych miejscowościach zaleŜy od finansowego wsparcia przez 
lokalny samorząd i firmy. 

11. W niedzielę 12 czerwca br. przypada 17. rocznica pielgrzymki św. 
Jana Pawła II do Zamościa. Z tej okazji Katolickie Radio Zamość  
i Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła 
II w Zamościu zapraszają na Koncert Papieski, który odbędzie się 
na Rynku Wielkim w Zamościu. Gościnnie wystąpi Irena Santor. 
Podczas tego przedsięwzięcia zostaną wręczone nagrody „Semper 
Fidelis” osobom, instytucjom i firmom wspierających Katolickie 
Radio Zamość oraz nadany tytuł „Przyjaciel KRZ” osobom  
i instytucjom współpracującym z naszą rozgłośnią. 

12. Bardzo dziękuję KsięŜom Proboszczom za pomoc  
w rozprowadzeniu kalendarza Katolickiego Radia Zamość w ilości 
11 tys. sztuk i folderów kolędowych w ilości 20 tys. sztuk. Gdyby 
były jeszcze zaległości za kalendarz i folderek to proszę  
o uregulowanie. 

13. Zwracam się teŜ z prośbą do KsięŜy Proboszczów o przesyłanie 
informacji dotyczących Ŝycia parafii (zapowiedzi czy relacje  
w formie tekstowej, plakaty, zdjęcia) na adres: 
redakcja@radiozamosc.pl. Nasi dziennikarze z pewnością 
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rzetelnie zajmą się otrzymanymi materiałami. Trzeba dzielić się 
tym, czym Ŝyje nasz Kościół.  

 
Ks. Krystian Bordzań  

 
 

SPRAWY MISYJNE 

 
1. W dniach 22-23 lutego 2016 r. odbyło się w Turnie w Diecezji 

Radomskiej zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. 
Wśród podejmowanych tematów znalazły się m.in.: 
podsumowanie IV Krajowego Kongresu Misyjnego, zadania, jakie 
stoją przed Papieskimi Dziełami Misyjnymi w związku  
z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia, Światowymi Dniami 
MłodzieŜy w Krakowie. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący 
Komisji Episkopatu ds. Misji, przedstawił plany działalności 
Komisji na najbliŜszy rok, omówił takŜe propozycje działań na 
Rok Duszpasterski 2016/17, który będzie obchodzony pod hasłem: 
Idźcie i nauczajcie… „Bez pozyskania kapłanów dla sprawy misji 
nie będzie moŜliwe oŜywienie ducha misyjnego w Kościele 
polskim. Trzeba odnowić misyjną świadomość kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych oraz kształtować ducha misyjnego juŜ 
w seminariach duchownych” – podkreślił biskup Mazur.  
Sekretarze poszczególnych PDM zaprezentowali sprawozdania 
finansowe za rok ubiegły: „Do wzrostu ofiar na Papieskie Dzieła 
Misyjne w ubiegłym roku przyczyniła się akcja «Dar serca dla 
Misji», która była prowadzona podczas Niedzieli i Tygodnia 
Misyjnego” – wyjaśnił zwyŜkę ofiar dyrektor krajowy PDM,  
ks. Tomasz Atłas. Zapoznano się z programem obchodów setnej 
rocznicy powstania Papieskiej Unii Misyjnej, a takŜe promocją 
akcji śywy RóŜaniec dla misji: „Akcja ta, to powrót do źródeł 
misyjnej współpracy śywego RóŜańca i Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary. Jest ona jednocześnie darem Kościoła  
w Polsce dla misji w Roku Miłosierdzia BoŜego” – podkreślił 
sekretarz krajowy PDRW ks. Maciej Będziński. Podano teŜ 
informację o kolejnej edycji akcji AdoMiS (Adoptuj Misyjnych 
Seminarzystów).  

2. Komisja Episkopatu Polski ds. Misji wydała ksiąŜkę Radość 
Ewangelii, dokumentującą całościowo przygotowania i przebieg 
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IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbył się w czerwcu 
ubiegłego roku w Warszawie. W publikacji znalazły się równieŜ 
informacje ukazujące zaangaŜowanie misyjne w naszej diecezji.  

 
SPRAWY DIECEZJALNE  
1. Bóg zapłać za zorganizowanie Tygodnia Misyjnego, Niedzieli 

Misyjnej Ad Gentes, przygotowanie Kolędników Misyjnych. 
Cieszy takŜe, Ŝe wiele szkół zgłosiło się do udziału w Konkursie 
Mój Szkolny Kolega z Misji w jego XV edycji: Wszyscy jesteśmy 
uczniami – misjonarzami.  

2. Na cele misyjne z naszej diecezji w ubiegłym roku przekazano 
kwotę 126.673,25 zł, ofiary w przeliczeniu na jedną parafię – 
681,04 zł, udział w sumie ogólnej – 1,78%. W zestawieniu 
krajowym plasujemy się na 20. miejscu (na 43 jednostki); pod 
względem wysokości ofiary przypadającej na jednego katolika 
zajmujemy 10. miejsce; pod względem wysokości ofiary  
w przeliczeniu na jedną parafię – 15. miejsce. Dzięki funduszom 
pozyskiwanym przez Dzieło Pomocy Ad Gentes, PDM i MIVA 
Polska misjonarze mogą realizować projekty ewangelizacyjne, 
edukacyjne, medyczne i charytatywne.  

3. Mamy świadomość, Ŝe wobec Boga wszyscy jesteśmy 
współodpowiedzialni za misje. Pomagając misjonarkom  
i misjonarzom spłacamy dług wdzięczności za otrzymaną wiarę, 
szczególnie w roku Jubileuszu Chrztu Polski, dlatego bardzo 
proszę wszystkich Braci Kapłanów o odprawienie dwóch Mszy św. 
w intencji misji i o nowe powołania misyjne.  

4. Dziękuję KsięŜom za wsparcie Kapłańskiego Funduszu Misyjnego. 
Pieniądze z niego zostały przekazane misjonarzom pochodzącym  
z naszej diecezji: ks. Arturowi Schodzińskiemu (Argentyna),  
ks. Jerzemu Pilusiowi (Gruzja), ks. Dariuszowi Komadowskiemu 
(Gruzja), ks. Pawłowi Martyniukowi (Kazachstan), ks. Michałowi 
Skubisowi (Papua Nowa Gwinea). Wspieramy takŜe kapłanów 
posługujących na Ukrainie: ks. Adama Sekulę, ks. Waldemara 
Dudzińskiego, ks. Marka Niedźwieckiego, ks. Wiktora 
Pałczyńskiego, ks. Krzysztofa Panasowca.  

5. Powołując się na zamysł duchowej formacji śywego RóŜańca, PDM 
proponuje powrót do duchowych korzeni dzieł zapoczątkowanych 
przez SłuŜebnicę BoŜą Paulinę Jaricot (Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary i śywego RóŜańca), czyli współpracy na rzecz formacji  
i ewangelizacji. Moderatorzy śywego RóŜańca oraz sekretarz 
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krajowy PDRW ustalili, Ŝe poza darami duchowymi członkowie 
RóŜ złoŜą ofiarę materialną - złotówkę miesięcznie. Zbierać ją 
będą Zelatorzy, którzy podzielą kwotę na połowę: jedną część 
przekaŜą na konto PDM (z dopiskiem śywy RóŜaniec dla misji), 
drugą powinni wpłacić na Diecezjalne Dzieło Misyjne. Składam 
serdeczne podziękowania ks. Julianowi Brzezickiemu, 
Moderatorowi Kół RóŜańcowych w naszej diecezji za wsparcie 
inicjatywy śywy RóŜaniec dla misji.  

6. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę załoŜenia Papieskiej Unii 
Misyjnej. O. Paweł Manna, załoŜyciel PUM mówił, Ŝe dla 
misjonarzy i dla dobra misji „modlitwa jest najwaŜniejsza, 
poniewaŜ niesienie Ewangelii narodom jest dziełem Ducha”, 
dlatego podstawową pomocą jakiej potrzebują misjonarze, jest 
pomoc Boga. W związku z jubileuszem do kaŜdej parafii trafi 
ksiąŜeczka z Nowenną do bł. o. Manny zawierająca: krótkie 
rozwaŜania i modlitwy na dziewięć dni, Ŝyciorys bł. Pawła Manny, 
kilka jego myśli i film prezentujący jego osobę. Koszt publikacji to 
5 zł. Materiały będą rozprowadzane przez KsięŜy Dziekanów.  

7. W AdoMiS, czyli pomoc seminarzystom na misjach moŜemy 
zaangaŜować się wszyscy. Zapraszam siostry zakonne  
i zakonników składających śluby, nowoŜeńców i jubilatów, aby 
proponowali swoim gościom, Ŝeby kwotę przeznaczoną na zakup 
kwiatów włoŜyli do koperty z napisem Misyjny Bukiet. Dziękuję 
Rektorowi WSD ks. Jarosławowi Przytule za propagowanie tej 
inicjatywy wśród diakonów.  

8. By oŜywić ducha misyjnego w parafiach warto zapraszać do 
wspólnot parafialnych i szkół misjonarzy przebywających w kraju 
na urlopie lub tych, którzy z misji powrócili. Zachęcam, aby 
organizować parafialne dni misyjne dla Dzieci 
Pierwszokomunijnych w czasie Białego Tygodnia, a dla 
bierzmowanych zakupić krzyŜyk misyjny. Wychowujmy młode 
pokolenie do odpowiedzialności za misje tworząc takŜe koła 
misyjne dzieci i młodzieŜy w szkołach i parafiach.  

9. Zapraszam do prenumeraty czasopism misyjnych, są one źródłem 
informacji o misjach oraz formacji misyjnej wiernych. Polecam 
portale internetowe o tematyce misyjnej. Na stronie internetowej 
Diecezjalnego Duszpasterstwa Misyjnego publikowane są m.in. 
katechezy misyjne do wykorzystania na lekcjach oraz wiadomości 
o organizowanych akcjach.  
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10. Stopniowo wprowadzana jest idea Misyjnej Mapy Diecezji. 
Zostali powołani rejonowi koordynatorzy. Diecezja została 
podzielona w 2016 roku na kontynenty według porządku: 
AFRYKA: Łaszczów, Tarnoszyn, Tomaszów Lub. Płn i Płd:  
s. Bogumiła Woszczak, SłuŜebniczka NMP NP; AMERYKA: 
Biłgoraj Płn i Płd, Józefów, Tarnogród: ks. Adrian Borowski; 
AZJA: Hrubieszów Płn i Płd, Grabowiec, Tyszowce: ks. Krzysztof 
Augustynek; EUROPA: Krasnobród, Sitaniec, Szczebrzeszyn, 
Zamość: ks. Krzysztof Hawro; OCEANIA: Cieszanów, Narol, 
Lubaczów: ks. Maciej Banach. Zadaniem koordynatorów jest 
propagowanie w parafiach regionu idei Kościoła odpowiedzialnego 
za misje, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na problemy ludzi 
mieszkających na terenach misyjnych. 

11. Trwają przygotowania do Diecezjalnego Kongresu Misyjnego – 
Misjonarz to kaŜdy z nas. Odbędzie się on 11 czerwca na 
zamojskim Rynku Wielkim. Termin imprezy nie jest przypadkowy 
– wiąŜe się z rocznicą wizyty w Zamościu Misjonarza Świata – 
Świętego Jana Pawła II. Kongres jest adresowany do dzieci  
i młodzieŜy diecezji, szczególnie w perspektywie ŚDM. Jednym  
z istotnych jego celów będzie oŜywienie ducha misyjnego we 
wspólnotach rodzinnych, szkolnych i parafialnych. Stanie się 
takŜe okazją do promowania współpracy animacji, formacji oraz 
modlitwy o pokój i solidarność pomiędzy ludźmi na całym świecie. 
Pragniemy to uczynić w kontekście zobowiązań wynikających  
z chrztu osobistego, ale takŜe Chrztu Polski. W trwającym Roku 
Miłosierdzia BoŜego naszym zamysłem jest przypomnienie 
ochrzczonym, Ŝe działalność misyjna, to ukazywanie ludziom 
Miłosiernego oblicza Ojca. 

12. Zachęcam do włączenia się w przygotowanie Kongresu. Termin 
spotkań organizacyjnych będzie podany na diecezjalnej stronie 
internetowej. 

 
Ks. Andrzej Łuszcz  
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEśY 

 
1. Minione wydarzenia: 

• 2 stycznia 2016 r. w Sanktuarium Matki BoŜej Sokalskiej  
w Hrubieszowie został zorganizowany Charytatywny Koncert 
Kolęd Olgi Szomańskiej z przeznaczeniem na wsparcie 
młodzieŜy wyjeŜdŜającej na ŚDM. 

• 30 stycznia 2016 r. w Nadrzeczu k/Biłgoraja został 
zorganizowany I Charytatywny Bal Młodych Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej z udziałem 300 uczestników. 

• 9 lutego 2016 r. w ZS nr 3 w Hrubieszowie odbyła się III Debata 
Walentynkowa z udziałem młodzieŜy Rejonu Hrubieszów pt.: 
„Kochać, jak to łatwo powiedzieć – czyli jak wygrać Miłość”? 
Uczestniczyło w niej ponad 250 osób. 

• W dniach 16-23 lutego 2016 r. 50-cio osobowa grupa 
pielgrzymowała do Ziemi Świętej. 

• W czasie ferii zostały zorganizowane dwa turnusy rekolekcyjno-
wypoczynkowe dla młodzieŜy: 

- 22-26 lutego w Zakrzowie (ks. Łukasz Kolasa, ks. An-
drzej Wąsek – 57 osób) 

- 24-27 lutego w Zakopanem (ks. Tomasz Szady – 90 osób). 
• Od 26 do 28 lutego członkowie Zarządu Diecezjalnego KSM wraz 

z ks. Stanisławem KsiąŜkiem uczestniczyli w Płocku w Sesji 
Zarządów Diecezjalnych, wybierając nowe Prezydium KSM. 

• 1 marca 2016 r. w ZS nr 3 w Hrubieszowie w ramach rekolekcji 
szkolnych została przeprowadzona „lekcja” o ŚDM. Spotkanie 
poprowadził ks. Tomasz Gap – Asystent KSM Archidiecezji 
Lubelskiej wraz z wolontariuszami ŚDM i członkami KSM. 

 
2. Nadchodzące wydarzenia: 

•  W dniach 11-13 marca w Lubaczowie przy Publicznym Gim-
nazjum nr 2 odbędą się Rekolekcje Wielkopostne KSM „Jezus 
spojrzał na niego z Miłością…”. Poprowadzi je ks. Stanisław 
KsiąŜek – Asystent Diecezjalny KSM. 

• 9 kwietnia zapraszamy młodzieŜ do udziału w Mistrzostwach 
KSM w Piłce siatkowej i Tenisie Stołowym. Rozgrywki odbędą 
się w Hrubieszowie przy ZS nr 3. Mistrzostwa Polski odbędą 
się we wrześniu w Rzeszowie. 
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• 7-11 maja uczestnicy Konkursu o bł. Karolinie i członkowie 
KSM udają się na Wyjazd Studyjny do Strasburga. 

• 17-19 czerwca 2016 r. zapraszamy młodzieŜ do udziału  
w XVIII Olimpiadzie Sportowej KSM w Nadrzeczu. 

 
Ks. Stanisław KsiąŜek 

 
 

 



 

 

IIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEE        

 



 

 



INNE 

 

 

 

185

Bp Mariusz Leszczyński  
Zamość 

 
 

KAZANIE BISKUPA PRZEMYSKIEGO IGNACEGO TOKARCZUKA,  
WYGŁOSZONE PODCZAS UROCZYSTOŚCI MILENIJNYCH  

W LUBACZOWIE, 23 PAŹDZIERNIKA 1966 ROKU 
 

 
1. Wprowadzenie  

 
Uroczystości milenijne w Lubaczowie – siedzibie rządców Archi-

diecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego w części polskiej – miały 
miejsce 22 i 23 października 1966 r. Uczestniczył w nich Episkopat 
Polski z Prymasem kardynałem Stefanem Wyszyńskim na czele.  
W niedzielę, 23 października, podczas Mszy św., którą – przy ołtarzu 
«polowym» obok prokatedry – celebrował arcybiskup Karol Wojtyła  
z Krakowa, okolicznościowe kazanie wygłosił biskup przemyski Igna-
cy Tokarczuk1. Kazanie to zostało nagrane przez funkcjonariuszy 
SłuŜb Bezpieczeństwa, a następnie przepisane in extenso i opatrzone 
tytułem: „Stenogram kazania biskupa Ignacego Tokarczuka, wygło-
szonego 23.10.1966 r., o godz. 1120, na uroczystościach milenijnych  
w Lubaczowie”. Oryginał tego tekstu znajduje się w Instytucie  
Pamięci Narodowej w Rzeszowie, a jego kopia w Archiwum Archidie-
cezjalnym w Przemyślu2. To pamiętne kazanie bp. I. Tokarczuka nie 
było dotąd publikowane. Warto więc – w związku z 1050 rocznicą 
Chrztu Polski – wydobyć je na światło dzienne i przypomnieć zawar-
te w nim głębokie, ponadczasowe treści, ukazujące wartość zasad 
religii katolickiej w Ŝyciu człowieka, społeczeństwa i państwa3. 

                                                      
1 M. Leszczyński, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach 

Polski 1944-1992, Lublin 2011, s. 289-298. Na zakończenie tej Mszy św. przemówił 
abp K. Wojtyła. Jego słowa zostały równieŜ nagrane przez SB, a potem przepisane  
in extenso jako «stenogram». Zob. M. Leszczyński, W słuŜbie ewangelizacji. Szkice  
z historii Kościoła w Polsce XX wieku, Lublin 2014, s. 13-30. 

2 Autor dziękuje Biskupowi Pomocniczemu dr. Adamowi Szalowi i Dyrektorowi 
Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu ks. dr. Henrykowi Borczowi za 
udostępnienie tekstu kazania bp. I. Tokarczuka, przechowywanego tam w jego aktach 
personalnych. 

3 Tekst kazania jest publikowany w formie oryginalnej, z zastosowaniem 
podstawowych reguł gramatycznych.  
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2. Curriculum vitae biskupa Ignacego Tokarczuka 
 
Biskup Ignacy Tokarczuk4 urodził się 1 lutego 1918 r. w Łu-

biankach WyŜszych w parafii ZbaraŜ, jako syn rolników Szymona  
i Marii z domu Junka. Od 1925 r. uczył się w szkole powszechnej  
w Łubiankach, a od 1931 r. w gimnazjum w ZbaraŜu, gdzie zadał 
maturę w 1937 r. W jesieni tr. wstąpił do WyŜszego Seminarium 
Duchownego we Lwowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po ich ukończeniu, w konspira-
cji został wyświęcony na kapłana przez lwowskiego biskupa pomoc-
niczego Eugeniusza Baziaka, 21 czerwca 1942 r., w kościele semina-
ryjnym we Lwowie. Od 15 sierpnia tr. był wikariuszem w par. Złot-
niki, a od 22 lutego 1944 r. w par. św. Marii Magdaleny we Lwowie. 
W tymŜe roku Ukraińska Armia Powstańcza wydała na niego wyrok 
śmierci, której jednak szczęśliwie uniknął. W 1945 r. wyjechał  
w ramach ekspatriacji ze Lwowa do Łańcuta, w diecezji przemyskiej, 
a następnie do Katowic, w diecezji katowickiej, gdzie do 1946 r. był 
wikariuszem parafii katedralnej. W tym teŜ roku podjął studia na 
Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, a w roku akad. 1947/1948 na Wydz. Filozofii Chrześcijań-
skiej. W 1949 r. ukończył na KUL-u 2-letnie Studium Zagadnień 
Społecznych i Gospodarczych Wsi. W l. 1947-1950 pracował w dusz-
pasterstwie w par. Łebunia k. Lęborka, w gorzowskiej administracji 
apostolskiej. Od grudnia 1947 r. był młodszym asystentem KUL 
(przy seminarium ekonomicznym prof. Czesława Strzeszewskiego),  
a od 1951 r. starszym asystentem w sekcji pastoralnej. W 1950 r. 
uzyskał na tej uczelni magisterium, na podstawie pracy pt. Wpływ 
dóbr materialnych na rozwój indywidualny człowieka w nauce świę-
tego Tomasza z Akwinu, a w 1951 r. – doktorat z filozofii, w oparciu  
o rozprawę pt. ZaleŜność rozwoju indywidualno-społecznego człowie-
ka od dóbr materialnych w nauce świętego Tomasza z Akwinu. Na 
skutek represji władz państwowych względem KUL i jego osoby, 
opuścił w 1952 r. uczelnię i podjął wykłady z filozofii w WSD w Olsz-
tynie, w diecezji warmińskiej. W l. 1954-1957 pracował w duszpa-

                                                      
4 Biogram niniejszy opracowano na podstawie następujących publikacji: I. To-

karczuk, Moc i wytrwałość, Kraków 1988; tenŜe, Od ZbaraŜa do Przemyśla, oprac.  
L. śbikowska, Marki-Struga 1998; S. Bober, Persona non grata. Biskup Ignacy Tokar-
czuk i władze PRL, Lublin 2005; „Nie moŜna zdradzić Ewangelii”. Rozmowy z abp. 
Ignacym Tokarczukiem, [wywiad] M. Krzysztofiński, Rzeszów-Kraków 2012; PoŜegna-
nie „Niezłomnego Pasterza” Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, oprac. J. Łobos, Prze-
myśl 2013. 
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sterstwie w Gutkowie k. Olsztyna, a w l. 1957-1962 był duszpaste-
rzem akademickim w Olsztynie. Na KUL powrócił w 1962 r., podej-
mując wykłady jako adiunkt na Wydziale Teologicznym, w sekcji 
teologii pastoralnej.  

3 grudnia 1965 r. ks. I. Tokarczuk został mianowany biskupem 
przemyskim. Sakry biskupiej udzielił mu Prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyński, 6 lutego 1966 r. w katedrze w Przemyślu. Za jego rządów 
w tej diecezji powstało 220 parafii i 430 kościołów. W l. 70. XX w. 
roztaczał opiekę duchową nad opozycją, m.in. KOR-em, Komitetem 
Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej i NSZZ „Solidarność”. Przez 
władze państwowe był traktowany jako zdecydowany przeciwnik 
ustroju komunistycznego. 

W dniu 2 czerwca 1991 r. papieŜ Jan Paweł II, w czasie swej wi-
zyty w Przemyślu, obdarzył bp. I. Tokarczuka godnością arcybisku-
pią, a 25 marca 1992 r. ustanowił go metropolitą przemyskim. Arcy-
biskup I. Tokarczuk był członkiem Rady Głównej Episkopatu Polski, 
Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji ds. Budowy Kościo-
łów, Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu PRL (1967-1989) itd.  
W 2006 r. roku obchodził na KUL-u odnowienie swego doktoratu, 
równoznaczne z przyznaniem mu tytułu doktora honoris causa. Tytuł 
ten nadał mu takŜe w 2009 r. Uniwersytet Rzeszowski. Za odwaŜne  
i niezłomne angaŜowanie się w sprawy narodowe otrzymał w 2006 r., 
od prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Order Orła Białego.  
W 1993 r. przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 29 grudnia 2012 r.,  
a 2 lutego 2013 r. został pochowany w podziemiach katedry przemy-
skiej. 

 
3. Kazanie  

 
„Ekscelencje, Drodzy Bracia Kapłani, Kochany ludu BoŜy! 
Jezus Chrystus w nauczaniu swoim, w jednej z przypowieści, 

uŜywa następujących słów: «Zdaj sprawę z włodarstwa swego»  
(Łk 16,2). Uroczystości milenijne są niewątpliwie wielkim dziękczy-
nieniem za łaski otrzymane w ciągu tysiąclecia, ale na pewno są one, 
i powinny być, takŜe głębokim rachunkiem sumienia z naszej posta-
wy chrześcijańskiej, z tego wszystkiego, cośmy w ciągu tysiąclecia 
wykorzystywali, z tych wszystkich wartości i dóbr, które chrześcijań-
stwo ze sobą przyniosło. I z tej postawy rachunku sumienia wynika 
jakieś mocne postanowienie, jakaś realna wizja naszej drogi religij-
nej w drugim tysiącleciu. I dlatego warto jest, aby to zadanie wypeł-
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nić; warto jest zastanowić się nad jedną sprawą: jakie wartości przy-
nosi religia człowiekowi jako taka?  

Dosyć wyczerpująco mówiono tutaj o tym, jaką rolę odgrywa  
religia w Ŝyciu naszego narodu. Myślę, Ŝe to waŜne i doniosłe zagad-
nienie, moŜna uzupełnić z innej strony – ogólnoludzkiej [i zapytać]: 
jakie wartości przynosi religia jako taka, religia chrześcijańska – 
człowiekowi, obojętnie, gdzie człowiek Ŝyje, pod jaką szerokością geo-
graficzną – a wtedy zdając sobie z tego sprawę – postawimy całe swo-
je Ŝycie we właściwym kierunku, takŜe w drugim tysiącleciu. 

Religia – po pierwsze – daje człowiekowi sens Ŝycia; po drugie – 
wychowuje człowieka, i po trzecie – daje jedynie niezastąpione  
niczym podwaliny i fundamenty całego Ŝycia społecznego, ludzkiego 
w jednym narodzie, i Ŝycia międzynarodowego. I to są centralne 
punkty i zagadnienia, które religia rozwiązuje.  

[Religia] najpierw daje kaŜdemu człowiekowi sens Ŝycia. Kiedy 
człowiek ma zaspokojone elementarne potrzeby swojego Ŝycia, kiedy 
ma dach nad głową, kiedy nie cierpi głodu, kiedy nie boi się jakiejś 
klęski Ŝyciowej – i o swoje jutro, zaczyna zastanawiać się i stawiać 
sobie zasadnicze pytanie: po co ja się narodziłem, po co umieram, po 
co cierpię i pracuję, jaki jest sens w ogóle egzystencji ludzkiej? Co to 
wszystko jest warte? Bo przecieŜ kaŜdy szczegół, kaŜdy kamień, kaŜ-
de drzewo, kaŜde dzieło rąk naszych ma jakiś cel, ma jakieś znacze-
nie. Jaki cel i przeznaczenie ma to w umyśle ludzkim? Bo od odpo-
wiedzi na to pytanie zaleŜy po prostu cała nasza droga Ŝyciowa, cały 
kierunek naszego Ŝycia, jakie wybieramy, nasza postawa, nasza 
zdolność do ofiar i równocześnie nasza zdolność do odróŜniania dobra 
od zła. I ten problem sensu Ŝycia jest jakimś problemem centralnym, 
zasadniczym.  

Kilka dobrych lat temu wyszła w Ameryce ksiąŜka, która wywo-
łała wiele hałasu i szumu. Była bestsellerem na rynku amerykań-
skim, tzn. ksiąŜką najbardziej rozchwytywaną. Okazało się, Ŝe jest to 
ksiąŜka zakonnika – trapisty, pierwsza ksiąŜka, bo dzisiaj juŜ mamy 
wiele jego ksiąŜek. Pierwsza ksiąŜka zatytułowana Wybrałem mil-
czenie (Elected Silence)5. Świat amerykański ucywilizowany, bogaty, 
uprzemysłowiony, chwytał tę ksiąŜkę do ręki, płacił wielkie sumy, 
Ŝeby ją nabyć poza księgarniami. Dlaczego? PrzecieŜ ona nie opisy-
wała Ŝadnych sensacji, nie opisywała Ŝadnych jakichś kryminałów 
działających na nasze umysły, na nasze zmysły, ale dotyczyła zasad-
niczego problemu Ŝycia ludzkiego i jego sensu. Bo oto ten zakonnik 

                                                      
5 Thomas Merton, Elected Silence. The Autobiography, Hardcover 1949. 
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mający przedtem bujne Ŝycie, syn rodziców niewierzących, o uzdol-
nieniach artystycznych, naukowych, politycznych, kiedy juŜ wszyst-
kiego spróbował, wszędzie był, wreszcie znalazł chrześcijaństwo. 
Ochrzcił się w wieku dojrzałym i poświęcił się całkowicie Bogu  
w zakonie kontemplatywnym. To wszystko opisywał i to ludzi chwy-
tało, bo właśnie kaŜdy jest na tej samej drodze; kaŜdego interesuje 
ten sam problem: «po co człowiek Ŝyje?» Czy tylko po to, Ŝeby być 
zwykłym zjadaczem chleba, czy tylko po to, Ŝeby być pasaŜerem  
w autobusie, czy w rakiecie kosmicznej? A przecieŜ wymiary ludzkich 
pragnień i wymiary ludzkich tęsknot nie dadzą się w tych katego-
riach zamknąć. śycie ludzie jest bogatsze i kaŜdy człowiek to czuje. 

Drodzy bracia! U nas dwadzieścia lat po wojnie czołowy marksi-
sta6 – autor prac niedawno wydanych – dotyka tego samego proble-
mu. Po wojnie pisał on, Ŝe religia jest jak «stary pień spróchniały, 
który gdy się go kopnie, to się rozleci». Natomiast dwadzieścia lat 
potem pisał, Ŝe są takie problemy Ŝycia ludzkiego, które są nieroz-
wiązalne ani przez naukę, ani przez technikę, ani przez cywilizację. 
Są to problemy i pytania dotyczące ludzkiej egzystencji. I ten mark-
sista powiada w swoim artykule, Ŝe te pytania będą zawsze. I tylko 
jedna religia jest zdolna objaśnić sens Ŝycia ludzkiego. Ten marksista 
powiada, Ŝe religia będzie potrzebą serca ludzkiego tak długo, jak 
długo będzie istniał człowiek. On chwilowo moŜe w sobie to przyga-
sić, on chwilowo moŜe ulec jakiemuś zbałamuceniu, wykolejeniu Ŝy-
ciowemu, ale te pytania do niego wrócą, jeśli rzetelnie będzie pod-
chodził do swojego Ŝycia i na te pytania będzie szukał, czy chce, czy 
nie chce, odpowiedzi. I chrześcijaństwo jako religia najpełniejsza, 
religia nie tylko ludzka, ale BoŜa i Objawienia BoŜego, daje najpeł-
niejszą odpowiedź.  

Jezus Chrystus w swojej całej dziejowej misji mówił właśnie  
o tych prawdach, o tym sensie Ŝycia ludzkiego. I dlatego słuchacze 
całymi dniami tkwili u Jego ust, zapominali o swoich potrzebach,  
bo właśnie On dawał odpowiedzi na to, co ich męczyło, co ich dręczy-
ło, kiedy nie mogli sobie w Ŝyciu poradzić, i nikt inny im pomóc nie 
mógł. Jezus Chrystus dał odpowiedź w swojej religii na sens Ŝycia 
ludzkiego, i nikt inny. A przecieŜ było tylu mędrców w staroŜytności, 
ale nikt nie miał odwagi powiedzieć, Ŝe «niebo i ziemia przeminą,  
a moje słowa nie przeminą» (Łk 21,33). Nikt nie miał odwagi powie-
dzieć, Ŝe jest «drogą i prawdą, i Ŝyciem» (J 14,6), tylko właśnie Jezus. 
I dlatego, drodzy bracia, choćby to jedno było tylko spełnione i dane 

                                                      
6 Mowa tu najpewniej o filozofie Leszku Kołakowskim (1927-2009). 
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religii, urasta ono do zasadniczej wartości Ŝycia ludzkiego, bo inne 
nauki i gałęzie [wiedzy] dają człowiekowi zawód, dają mu chleb. To 
wszystko jest potrzebne, ale tylko religia daje te wartości, Ŝeby czło-
wiek był człowiekiem, a nie zwierzęciem, Ŝeby czuł swoją rację bytu, 
swoje powołanie i wielką misję daną mu przez Boga. To jest pierwsze 
zagadnienie. 

Drugie zagadnienie, drodzy bracia, dotyczy roli religii w wycho-
waniu człowieka. Na jednym z procesów, tak licznych w ostatnich 
latach w Polsce, na procesie zbrodniarza, który zamordował m.in. 
milicjanta, kiedy go dopuszczono do ostatniego słowa i zapytano: 
«dlaczego to zrobił?», odpowiedział tak: «bo mnie nikt nie nauczył, Ŝe 
jest Bóg, nikt mi tego Boga nie wskazał». Ten tragiczny człowiek – 
zbrodniarz, w swojej prostej odpowiedzi okazał cały najgłębszy pro-
blem. Tego problemu czasów nie chce się widzieć, ale on jest. Nie 
moŜna domu zbudować bez fundamentu, bo się zawali; nie moŜna 
wznieść niczego bez podwalin, bez podstaw; tak samo nie moŜna wy-
chować człowieka, czy to indywidualnie biorąc, czy społecznie w całej 
grupie społecznej, bez jakichś mocnych podstaw Ŝyciowych, bez 
prawdy, która jest dla wszystkich prawdą, bez dobra, które jest do 
przyjęcia przez wszystkich jako dobro, które nie uznaje kompromisu, 
nie uznaje protekcji, które jest jednakową prawdą, jednakowym do-
brem dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, na pochodzenie spo-
łeczne, na instytucje majątkowe, czy wykształcenie. 

Drodzy bracia, kiedy patrzymy na naszą sytuację, o czym prze-
cieŜ pisze nasza prasa i cały szereg publikacji zajmuje się tym pro-
blemem, widzimy, Ŝe szerzy się straszliwa demoralizacja, szerzy się 
chuligaństwo. W niektórych miastach niebezpiecznie jest wyjść na 
ulicę nawet w dzień – w miastach cywilizowanych, w miastach prze-
ludnionych, liczących dziesiątki, setki tysięcy mieszkańców.  
I powstaje pytanie: gdzie jest tego źródło? Niektórzy ciągle wskazują 
na skutki wojny. Wojna juŜ dwadzieścia lat temu się skończyła. 
PrzecieŜ ludzie urodzili się po wojnie. Rozmawiałem niedawno z sę-
dzią dla nieletnich, który mi podał przeraŜające cyfry, przeraŜające 
dane dotyczące stosunków ogólnonarodowych. I tak z nim rozmawia-
łem: «panie sędzio, co jest przyczyną tego? OdłóŜmy pewien procent 
na brak opieki w domu, ale to nie jest z winy naszych czasów.  
I w dawnych pokoleniach nieraz tej opieki brakowało. OdłóŜmy pe-
wien procent tych zbrodni, tych wykolejeń na złe stosunki gospodar-
cze. PrzecieŜ dawniej teŜ były złe stosunki gospodarcze. PrzecieŜ dzi-
siaj, biorąc globalnie, jest wyŜsza stopa Ŝyciowa na całym świecie  
i u nas, niŜ było to przed I wojną światową. Jeszcze odłóŜmy pewien 
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procent na inne, a reszta?» I wtedy ten sędzia mi przyznał: «A reszta? 
Bo nie ma fundamentów wychowania, bo nie ma prawdy absolutnej – 
nie ma Boga».  

Wychowanie bez Boga, bez prawdy, bez religii, nie uda się. I wy-
chowanie bez Boga, zwłaszcza w całym narodzie, biorąc globalnie, nie 
uda się. Ta, czy inna jednostka, mająca dziś oparcie w kulturze Ŝycia 
codziennego, moŜe jeszcze jako tako przez Ŝycie przebrnąć, ale naród 
jako masa, kiedy traci fundament – traci sens Ŝycia, leci na dół, de-
moralizuje się. I to są właśnie skutki. I kaŜdy, drodzy bracia, myślą-
cy człowiek, dobrze o tym wie, bo to jest logiczne, to jest konsekwent-
ne – bez fundamentu nie będzie stał dom. Bez porządku etycznego, 
głębokiego, nie ostoi się Ŝadna społeczność. A kiedy nie ma w sercu 
Boga, religii, to nie ma Ŝadnej prawdy, bo jaką się prawdę przyjmie? 
PrzecieŜ w Ŝyciu politycznym, co kilka lat się zmieniają poglądy  
i wartości. To samo w Ŝyciu gospodarczym i kulturalnym. I młodzieŜ 
widziała, jak rozmaite boŜki wczorajsze waliły się, i nieraz wierzyła 
w te boŜki, a potem straciła wszelki sens. I to jest właśnie [budowa-
nie] bez Ŝadnych podstaw. Trzeba więc do tego podchodzić nie  
z jakimś fanatyzmem, nie z uprzedzeniami, ale właśnie w sposób 
humanistyczny, aŜeby nie dopuścić do utraty Ŝadnego człowieka, 
Ŝadnego dziecka. Bo kaŜdy człowiek jest największą wartością,  
a kiedy się wykolei, kiedy pozbawi się prawdy, jest straconą warto-
ścią nie tylko dla siebie, ale takŜe dla całego narodu. I to jest, drodzy 
bracia, podstawowa rzecz w wychowaniu. I wielcy wychowawcy – 
trudno mi tutaj ich wymieniać – zwracają uwagę na to, Ŝe w wycho-
waniu musi być fundament i dobro, którym Ŝyje wychowawca, który 
je czci i uznaje. Taki [człowiek] jest zdolny te wartości przekazać 
swoim wychowankom i dać im właściwe, pełne ludzkie człowieczeń-
stwo. A bez fundamentu wszystko się wali. Nie moŜna głosić pięk-
nych sloganów, nie moŜna tego wszystkiego jakoś tłumaczyć, ale 
rzeczywistość woła w sposób tragiczny, woła sercami, krwią, cierpie-
niami tych młodych wykolejonych [ludzi], którzy są nie tylko cięŜa-
rem dla siebie, ale takŜe dla całego narodu i społeczeństwa. I prędzej 
czy później fanatyzmy upadną i kaŜdy uzna prawdę, i kaŜdy powie, 
Ŝe przyczyna tego leŜy właśnie w tym, a nie w czym innym. 

Trzeci sens religii, która wnosi w nasze Ŝycie kolejną wartość, 
stanowią podstawy, jakie stwarza ona całemu Ŝyciu społecznemu. 
Rodzi ona pewien ład etyczny, moralny, nienaruszalny przez ludzi. 
Gdy społeczeństwo szanuje go, wtedy kaŜda dziedzina Ŝycia rozwija 
się równomiernie. Niesłychanie głębokie wraŜenie na mnie zrobił 
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kiedyś Ŝyciorys prezydenta Czechosłowacji7 – postaci logicznej, napi-
sany przez jego przyjaciela o nazwisku Mansfield. OtóŜ w czasie po-
bytu Benesza w Anglii, często przeprowadzał z nim rozmowy, i w tej 
ksiąŜce zanotował jego całą ewolucję duchową. Benesz, człowiek wy-
bitnie religijny, tę religię stracił, stał się bezwyznaniowym. I takim 
był aŜ do pójścia na wygnanie w czasie II wojny światowej. I tam,  
w swoich rozmowach z przyjaciółmi Anglikami ten problem naświe-
tlał, i doszedł do czego? – do przyjęcia istnienia Boga. Ciekawa była 
jego droga rozumowania: «Niejedno zmusza do przyjęcia istnienia 
Boga […]. Kiedy nie ma Boga, nie ma Ŝadnego prawa moralnego, nie 
ma Ŝadnej prawdy absolutnej, nie ma Ŝadnego dobra, jest wszystko 
mechaniczne, decyduje często materialna siła. Hitler, mając tę siłę, 
zniszczył nas, zepchnął za granicę. To jest prawo śmierci, przyrody; 
nie ma co protestować, trzeba się z tym pogodzić. To jest prawo natu-
ry ślepej. A tymczasem ja z tym pogodzić się nie mogę. Ja uznaję, Ŝe 
jest jakiś porządek moralny, Ŝe ponad ślepą siłą jest prawda, jest 
prawo ludzkie, prawo naturalne, które kaŜdy powinien szanować.  
I jestem pewny, Ŝe takie prawo istnieje. Jeśli tak, to jest porządek 
moralny. Chcę więc być [w rozumowaniu] logicznym: muszę przyjąć 
istotę najwyŜszą, która ponad tym stoi, w tym się kryje i jest auto-
rem oraz twórcą tego porządku moralnego. I to jest racja mojego na-
wrócenia do Pana Boga». I tutaj, drodzy bracia, właśnie w tej lustra-
cji Ŝycia, pokazała się cała wartość religii, jako podwaliny Ŝycia spo-
łecznego, gospodarczego, praktycznego i kulturalnego. Właśnie one, 
kiedy mają się rozwijać równomiernie, kiedy mają słuŜyć człowiekowi 
jako właściwa atmosfera jego Ŝycia, muszą być oparte na pewnych 
wartościach niezniszczalnych, ponadklasowych, ponadnarodowych, 
ponadpaństwowych, ponadustrojowych – na pewnych wartościach 
ogólnoludzkich, dostępnych dla kaŜdego człowieka i szanujących go.  
I to właśnie, drodzy bracia, religia daje.  

Religia stwarza warunki do powstania tego, za czym dzisiaj 
ludzkość tęskni – do prawdziwego pokoju. Wszyscy mówimy o poko-
ju, ale za wielu słowami kryje się dalej chęć deptania narodu przez 
naród, człowieka przez człowieka, krzywdzenia, wykorzystywania go, 
i to się nazywa pokojem. To nie jest pokój. Pokój prawdziwy – to jest 
ład, to jest szacunek dla człowieka, to jest poszanowanie nie tylko 
silnego, ale i słabego. Pokój prawdziwy moŜe być oparty tylko na 
ładzie narodowym, na fundamencie prawa ogólnoludzkiego, na fun-

                                                      
7 Edward Beneš (1884-1948), prezydent Czechosłowacji (1935-1938), 

na uchodźstwie (1940-1945) i ponownie w kraju (1945-1948). 
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damencie prawdy, na fundamencie prawa ponadnarodowego,  
ponadmoralnego, oparty na dobru niezniszczalnym. To są warunki 
pokoju. I to, co prawo dać moŜe, to są zasady moralne z sankcjami,  
a nie zuchwałość tego czy innego człowieka, tego czy innego stronnic-
twa; to musi być prawo, które by kaŜdy człowiek uznawał. I takie 
prawo etyczne moŜe mu dać, drodzy bracia, tylko religia – religia 
chrześcijańska. Popatrzcie, jak sytuacja w tym kierunku się rozwija. 
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy nawet Ojciec Święty zamierzał 
jechać do przedwojennej Ligi Narodów, to by potraktowano to jako 
nieprzezwycięŜony klerykalizm, chęć mieszania się do polityki, jak 
teŜ chęć narzucania swojego punktu widzenia. A tymczasem dwa-
dzieścia lat po II wojnie światowej, kiedy politycy zabrnęli w ślepą 
uliczkę, nie widząc drogi do wyjścia, proszą, aŜeby autorytet moral-
ny, który nie chce panować nad nikim, który chce słuŜyć pomocą 
ewangeliczną, pomógł, Ŝeby puścił trochę światła, świeŜego powie-
trza, aby ludzie odetchnęli, by zobaczyli jakieś wyjście dla siebie.  

Drodzy bracia! W dzisiejszej sytuacji to problem centralny, bo 
przecieŜ dzisiejsza technika, gospodarka i nauka stwarzają obiek-
tywne moŜliwości ku temu, Ŝeby ludzie przestali Ŝyć w nędzy, by były 
warunki godne dla człowieka, by kaŜdy człowiek Ŝył i mieszkał  
w przyzwoitych warunkach, by rodziny Ŝyły Ŝyciem godnym człowie-
ka, Ŝeby mogły mieć czas na sprawy duchowe, na wartości kultural-
ne. Warunki obiektywne ku temu u nas są, ale w praktyce jest jesz-
cze wiele nieporządku, a z drugiej strony ogromne sumy [pieniędzy] 
marnuje się na zbrojenia, które się starzeją. Świat ciągle manewruje 
nad przepaścią; wiemy, czym grozi wojna światowa, gdyby dzisiaj 
wybuchła. To juŜ nie jest kwestia przesunięcia granicy o 100 czy 200 
km w jedną, czy w drugą stronę; to nie jest kwestia jednego narodu, 
to jest kwestia istnienia ludzkości, całego świata cywilizowanego. To 
jest właśnie cena, którą płacimy za brak porządku etycznego, za brak 
prawa, za deptanie moralności i godności człowieka. A tę godność, to 
prawo moralne moŜe dać tylko absolutny Bóg, najwyŜszy Ojciec, 
twórca prawa, twórca godności i przeznaczenia kaŜdego człowieka 
oraz poszczególnych narodów. Drodzy bracia! Nie chcę niczego wma-
wiać. JuŜ kończę! Ale tak na «chłopski rozum» zapytajcie: czy to, co 
ten biskup mówi, ma jakiś sens, czy nie? A jeśli ma sens, to wypro-
wadźcie swoje wnioski do końca, od «a do z» w swoim Ŝyciu osobi-
stym. Trzeba powracać do Boga, do dziesięciu przykazań BoŜych, do 
ładu moralnego, bo zginiemy, przepadniemy wszyscy jako ludzkość; 
innego wyjścia nie ma.  
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Popatrzmy na tę uroczystość – 1000-lecia chrztu [Polski]. Tysiąc 
lat temu przyjęliśmy te wartości ogólnoludzkie i wartości BoŜe. I za 
to Bogu dziękujmy i równocześnie prośmy, by dał nam mądrość na 
dzisiaj – wielką zdolność myślenia, bo jesteśmy narodem doświad-
czonym; aby kaŜdy z nas, obserwując wszystko wokoło, wyciągał wła-
ściwe wnioski, wiedział, przy czym stoi, czego się trzymać, w jakim 
kierunku kierować drogi swojego Ŝycia i całego narodu. Chodzi o to, 
aby los kaŜdego człowieka, narodu naszego, ludzkości i wszystkich 
narodów świata był szczęśliwy, bo Chrystus przyszedł do wszystkich; 
jest Ojcem wszystkich ludzi i narodów. Nad tą prawdą dzisiaj głębo-
ko rozmyślajcie, prosząc Boga na tej Mszy św. tak: «BoŜe w Trójcy 
Świętej jedyny; BoŜe wszystkich narodów, daj naszemu narodowi  
i wszystkim ludziom: mądrość, rozwagę i myślenie, aby w tej trudnej 
sytuacji świata ludzkość nie szła ku ruinie i zniszczeniu, ale zdąŜała 
ku prawdziwemu pokojowi, ku ładowi moralnemu; by nie było niczy-
jej krzywdy, dyskryminacji, prześladowania, wykorzystywania i dep-
tania. Niech człowiek dla człowieka będzie bratem; niech ma świa-
domość, Ŝe jest dzieckiem Ojca, najwyŜszego Boga». Amen”. 
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Ks. Zygmunt Jagiełło  
 

 
KANCELARIA PARAFIALNA WEDŁUG  

KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 R.  
I PRAWA PARTYKULARNEGO  

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 
 
 

1. Kancelaria parafialna 
 
Kancelaria parafialna jest istotnym miejscem realizacji 

podstawowych celów wspólnoty parafialnej, tak administracyjnych, 
jak i duszpasterskich1. To w niej powinno dokonywać się 
autentycznie ubogacanie wiernych duchowymi dobrami Kościoła 
przy zachowaniu podstawowych reguł administrowania wspólnotą, 
jednak nie powinny być one sztucznie eksponowane, aby  
w kapłańskim działaniu nie zagubiono podstawowego celu,  
a mianowicie zbawczego posługiwania Ludowi BoŜemu2. 

W ostatnim czasie moŜemy zaobserwować zdecydowany atak 
środków społecznego przekazu na Kościół. Jest on przemyślany, 
uporządkowany, co więcej – czyniony w sposób systematyczny. 
Próbuje się podwaŜyć, zlekcewaŜyć i wyśmiać całe zbawcze dzieło 
Jezusa Chrystusa w Kościele. W Internecie moŜna odnaleźć kaŜdą 
parafię w Polsce i informacje o jej funkcjonowaniu, chociaŜby: jak 
wygląda „wielki cennik usług kościelnych”3, „co łaska, czyli ile 
kosztuje bycie katolikiem”4, oraz wiele innych spraw załatwianych  
w kancelarii parafialnej.  

Dlatego celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
kancelarii parafialnej jako miejsca kontaktów duszpasterza  
z wiernymi. śyczliwe i uprzejme załatwianie ich spraw moŜe wpłynąć 

                                                      
Ks. mgr lic. Zygmunt Jagiełło – prezbiter diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 

Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
KUL; adres do korespondencji: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość; e-mail: 
zjagiello@o2.pl. 

1 Por. S. SITARZ, Kancelaria parafialna, w: Słownik prawa kanonicznego, 
Warszawa 2004, kol. 80.  

2 Por. W. WENZ, Kancelaria parafialna. Quaestiones Selectae, w: Parafia  
w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin 2013, s. 217.   

3 http://biznes.pl/kraj/cennik-uslug-koscielnych/6r30t (dostęp: 30.03.2016). 
4 http://blog.onet.pl/42335,archiwum_goracy.html (dostęp: 29.03.2016).  
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na zbliŜenie się interesanta do Kościoła, i odwrotnie – niewłaściwe 
potraktowanie interesanta, zwłaszcza obojętnego religijnie, moŜe go 
zupełnie zrazić do religii i Kościoła5. 

Zgodnie z przepisami prawa powszechnego i partykularnego,  
w kaŜdej parafii powinno być odpowiednie pomieszczenie na 
kancelarię (biuro parafialne), moŜliwie w tym samym domu, w którym 
mieszka proboszcz, czyli na plebanii. Proboszcz powinien wyznaczyć  
w domu parafialnym osobne i odpowiednie pomieszczenie na ten cel. 
Kancelaria powinna być czysto utrzymana, ogrzana, w większych 
parafiach ma znajdować się w niej poczekalnia dla interesantów. 
Winien w niej wisieć krzyŜ, portret Ojca Świętego i Biskupa 
Diecezjalnego. Z ksiąg parafialnych wymienionych w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego oraz w prawie partykularnym diecezji zamojsko-
lubaczowskiej powinny znajdować się: Pismo Święte, Kodeks Prawa 
Kanonicznego, dokumenty Soboru Watykańskiego II, uchwały II 
Polskiego Synodu Plenarnego oraz Pierwszego Synodu Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. Ponadto prawodawca synodalny zaleca by  
w kancelarii znajdowały się zasady pisowni, a takŜe publikacje uznane 
za obowiązkowe przez kurią diecezjalną6.  

KaŜda parafia powinna posiadać własną pieczęć (podłuŜną  
i okrągłą). Wydawane dokumenty i zaświadczenia o stanie 
kanonicznym wiernych oraz wszelkie inne akty, aby posiadały zna-
czenie prawne, muszą być podpisane przez proboszcza lub jego de-
legata i opatrzone pieczęcią parafialną7. Pieczęć podłuŜna moŜe być 
zastąpiona wydrukiem firmowym8. Godziny urzędowania kancelarii 
naleŜy podać w widocznym dla interesantów miejscu. JeŜeli 
proboszcz nie ma w kancelarii stałych dyŜurów, powinien określić 
czas, w którym wierni mieliby do niej dostęp. 

Księgi parafialne, inne akta i dokumenty mające znaczenie na-
leŜy przechowywać w dobrze strzeŜonym miejscu, dostępnym tylko 
dla upowaŜnionych osób. MoŜe to być dobrze zabezpieczona szafa  
w kancelarii parafialnej lub teŜ osobne pomieszczenie dobrze 
zamknięte, tzw. archiwum parafialne, w którym naleŜy prze-
chowywać księgi kościelne, listy pasterskie, numery „Zamojskiego 
Informatora Diecezjalnego” oraz inne dokumenty większej wagi 

                                                      
5 Por. R. KANTOR, Parafia terytorialna i personalna troska jej własnego pasterza, 

„Currenda” 3(2013), s. 406.  
6 Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, w: Pierwszy Synod Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, Zamość 2001, s. 197.  
7 Kan. 535 § 2 KPK. 
8 Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, s. 197. 
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historycznej lub prawnej. Za przechowywanie ksiąg i akt 
parafialnych w naleŜytym stanie i porządku odpowiedzialny jest 
proboszcz. Archiwum powinno mieć sporządzony swój inwentarz. 
Przy zmianie proboszcza powinien być sprawdzany stan archiwum 
parafialnego na podstawie inwentarza oraz być spisany protokół 
zdawczo-odbiorczy9.  

Z okazji wizytacji delegat biskupi – wizytator kurialny, 
ewentualnie dziekan, powinni sprawdzić archiwum parafialne  
i o jego stanie zapisać wzmiankę w protokole wizytacji. Proboszcz ma 
czuwać, by zawartość archiwum nie dostała się w ręce 
niepoŜądanych osób. Nie wolno zbywać, wyrzucać czy wydawać 
osobom niepowołanym ksiąg metrykalnych, dokumentów i innych 
akt, ani teŜ ich wypoŜyczać poza archiwum parafialne. W razie 
konieczności czy potrzeby wypoŜyczenia akt odpowiednim osobom czy 
instytucjom, proboszcz powinien mieć pozwolenie kurii diecezjalnej  
w Zamościu10. 

Proboszcz, który wykonuje swoją posługę parafialną, korzystając 
ze współpracy kapłanów, diakonów, a czasem wiernych świeckich,  
z odpowiedzialnym zachowaniem ducha przepisów prawa 
kościelnego11, moŜe roztropnie dobrać do pomocy w pracy 
kancelaryjnej np. siostrę zakonną, brata zakonnego lub sumienną 
osobę świecką. Osoby te powinny być jednak odpowiednio 
przygotowane, obdarzone zaufaniem, koniecznie zobowiązane do 
zachowania tajemnicy z zakresu prowadzonych prac i wiadomości 
zapisywanych w poszczególnych dokumentach12. Biskup Zamojsko-
Lubaczowski Jan Śrutwa w „Dekrecie w sprawie uposaŜenia księŜy” 
z dnia 30 września 1993 r., idąc za głosem prawodawcy kodeksowego, 
uwzględnił zasady, iŜ opłaty kancelaryjne powinny być dzielone  
w następujący sposób: 20 % otrzymuje organista, jeśli prowadzi 
kancelarię, a pozostałą sumę dzieli się według iura stolae13.   

                                                      
9 Por. Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, s. 157-158, stat. 195. 

10  Por. Instrukcja w sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych w Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej (27 IX 1993), p. 11, „Zamojski Informator Diecezjalny” 2(1993),  
nr 3, s. 163.   

11 Kan. 519 KPK; W. WÓJCIK, Pojęcie parafii w nowym Kodeksie Prawa 
Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 29(1986), nr 3-4, 68-69.  

12 W. WENZ, Kancelaria parafialna, s. 234-235. 
13 Dekret w sprawie uposaŜenia KsięŜy (30 IX 1993), II. ad 3, „Zamojski 

Informator Diecezjalny” 2(1993), nr 2, s. 166, Statut Organistów Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej (27 XI 1994), III, p. 7, „Zamojski Informator Diecezjalny” 3(194), nr 4, 
s. 334.     
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Z doświadczenia duszpasterskiego wynika, Ŝe wierni jednak 
wolą, by w kancelarii parafialnej mogli swoje sprawy powierzyć 
proboszczowi, jako własnemu pasterzowi, a nie osobie świeckiej czy 
siostrze zakonnej. Obowiązek sporządzania aktów metrykalnych 
stanowi bezpośrednią okazję do indywidualnych spotkań pasterza  
z wiernymi, podjęcia twórczego dialogu na temat codziennego Ŝycia  
i wszelkich trudności. Jest równieŜ dobrą okazją do postawienia 
duszpasterzowi trudnych i intymnych pytań, bez obawy naruszenia 
własnej godności oraz utraty dobrego imienia14. Warto w tym miejscu 
przypomnieć duszpasterzom, iŜ protokół badania kanonicznego  
z narzeczonymi spisuje duchowny, a nie organista lub siostra 
zakonna15.   

WaŜną kwestią posługi duszpasterskiej w kancelarii w obecnych 
czasach, gdy wielu wiernych, szczególnie ludzi młodych, wyjeŜdŜa za 
granicę, tam pracują i mieszkają od lat, jest sprawa uzyskania przez 
nich zaświadczeń wymaganych np. do bycia ojcem lub matka 
chrzestną. OtóŜ Kościół katolicki za granicą działa nieco inaczej niŜ 
Kościół w Polsce, np. parafie i wspólnoty katolickie Anglii i Walii są 
parafiami personalnymi. Osoby, które chcą przynaleŜeć do parafii: 
polskojęzycznej lub teŜ angielskiej, powinny złoŜyć deklarację 
(pisemną) członkostwa16. Bez pisemnego zapisania się do parafii, 
duszpasterze lokalnych wspólnot nie mają uprawnień do 
wystawiania zaświadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy 
referencji), spisywania róŜnych aktów kancelaryjnych (np. 
protokołów przedślubnych). Oznacza to, Ŝe tylko osoba, która 
pisemnie wyrazi swą przynaleŜność do wspólnoty, staje się jej 
oficjalnym członkiem. Ma to decydujące znaczenie w momencie 
przystępowania do sakramentów świętych w danym kościele. Dla 
tego duszpasterze w kancelarii parafialnej powinni na to zwracać 
uwagę i podpowiadać interesantom, jak i co powinni załatwiać  
w miejscu swego zamieszkania za granicą.   

 
 

                                                      
14 Por. W. WENZ, Kancelaria parafialna, s. 235. 
15 Zob. Kan. 1070 KPK. 
16 Zob. http://parafiamilosierdziabozego.org.uk/kontakt/zapisanie-sie-do-parafii-

w-anglii-i-walii/ (dostęp: 20.03.2016). 
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2. Zasady ogólne prowadzenia ksiąg parafialnych  
w kancelarii 
 
Parafialne księgi ochrzczonych, I Komunii św., bierzmowanych, 

małŜeństw i zmarłych proboszczowie diecezji zamojsko-lubaczowskiej 
prowadzą zgodnie z kan. 535 § 1 KPK.  

KaŜda księga w kancelarii parafialnej (unikat) słuŜy do 
spisywania tylko jednego rodzaju aktów, aŜ do wyczerpania w niej 
miejsca, i przechowywana jest w archiwum parafialnym. Po 
zakończeniu roku kalendarzowego proboszcz ma obowiązek 
sporządzić zamknięcie danego roku17 oraz na końcu sporządzić 
alfabetyczny skorowidz aktów, zaś dziekan dekanatu ma obowiązek 
potwierdzić ten fakt18, a następnie przekazać duplikat ksiąg 
metrykalnych do archiwum kurii diecezjalnej w Zamościu do końca 
lutego kolejnego roku19. Księgi wieloletnie w małych parafiach 
przekazuje się po ich zakończeniu. 

KaŜda księga przed rozpoczęciem dokonywania w niej wpisów 
powinna być zaopatrzona w kolejną numerację kart oraz 
zalegalizowana przez stosowny zapis miejscowego dziekana  
w którym określa się nazwę parafii i ilość kart do zapisywania 
aktów. Na kaŜdej karcie księgi powinna być postawiona pieczęć  
z nazwą dekanatu. 

Akta spisane w parafialnych księgach ochrzczonych, małŜeństw 
i zmarłych proboszcz podpisuje swym podpisem natychmiast po 
przejęciu parafii protokołem zdawczo-odbiorczym parafii, równolegle 
w dwóch jednobrzmiących księgach: unikacie i duplikacie.  

Bardzo waŜnym szczegółem na który zwraca uwagę 
duszpasterzom posługującym w kancelarii parafialnej Instrukcja  
w sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej, jest sposób zapisu danych w księgach metrykalnych. 

                                                      
17 Najczęściej treść zamknięcia księgi brzmi następująco: „Niniejsza księga 

ochrzczonych (lub małŜeństw, zmarłych) parafii pw. … w … zawiera akta od … do … 
włącznie, co stwierdzam własnoręcznym podpisem i pieczęcią parafialną”. 
Poświadczenie kończy się nazwą miejscowości, datą, podpisem proboszcza oraz 
pieczęcią.  

18 „Niniejszą księgę ochrzczonych (lub małŜeństw, zmarłych) parafii pw. …w …, 
zgodnie z kan. 555 § 1 n. 3 KPK, sprawdziłem i stwierdzam, iŜ zawiera ona akta od … 
do … włącznie, spisane zgodnie z przepisami prawa kościelnego na stronach od … do 
…, co stwierdzam swym podpisem i pieczęcią dziekańską”. Poświadczenie kończy się 
nazwą miejscowości, datą, podpisem dziekana oraz pieczęcią.    

19 Zasady sprawowania urzędu dziekańskiego w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej, nr 21d, „Zamojski Informator Diecezjalny” 16(2007) nt 4, s. 561. 
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Zapisy winny być kompletne, dokonane pismem starannym  
i czytelnym, najlepiej piórem z atramentem, bez uŜywania skrótów, 
oraz we właściwych rubrykach. Jeśli chodzi o imiona i nazwiska 
osób, których dany akt dotyczy, powinny być zgodne z dokumentem  
z Urzędu Stanu Cywilnego20. 

JeŜeli cały akt został np. błędnie zapisany w księgach 
parafialnych, nie naleŜy go przekreślać, czy zaklejać, lecz uniewaŜnić 
przez wpisanie stwierdzenia niewaŜności i jej przyczyny oraz 
zaopatrzyć w datę i podpis proboszcza, zaś nowy akt – pod tą samą 
numeracją – spisuje się zaraz po akcie uniewaŜnionym. JeŜeli 
pomyłka nastąpiła w jakiejś części aktu, naleŜy pomyłkowo zapisany 
fragment lekko przekreślić na czerwono i poniŜej podać jego właściwe 
brzmienie. Obok proboszcz winien umieścić swój podpis. JeŜeli 
natomiast duplikat został oddany do archiwum kurii diecezjalnej  
w Zamościu i naleŜy zmienić pewne dane w akcie unikatu  
i duplikatu, na wniosek proboszcza, lub osoby zainteresowanej za 
pośrednictwem proboszcza21, moŜna to uczynić dopiero po uprzednim 
złoŜeniu prośby o zezwolenie na dokonanie zmian w akcie chrztu i po 
uzyskaniu zgody z kurii diecezjalnej22. PowyŜsze pozwolenie na 
dokonanie zmian otrzymane z kurii naleŜy w kancelarii parafialnej 
przechowywać w osobnej teczce w archiwum parafii. Wypada 
przypomnieć takŜe zasadę, Ŝe wszelkie dokumenty i załączniki 
mające łączność ze sporządzonym aktem, jak np. reskrypty dyspens 
od przeszkód, świadectwa stanu wolnego, czy wspomniane wcześniej 
pozwolenia na dokonanie zmian w akcie chrztu, itp. mają być 
przechowywane w osobnej teczce lub segregatorze w archiwum 
parafii, gdzie został spisany akt.      

   
 
3. Księgi parafialne  

 
Zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego w kaŜdej 

parafii powinny być prowadzone księgi parafialne: ochrzczonych 

                                                      
20 Por. Instrukcja w sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych w diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej, nr 10, „Zamojski Informator Diecezjalny” 2(1993), nr 2,  
s. 163. 

21 L. ADAMOWICZ, Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według 
Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin 
1999, s. 81. 

22 Instrukcja w sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej, nr 11. 
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(liber baptizatorum), zawartych małŜeństw (liber matrimoniorum), 
zmarłych (liber mortuorum) i inne, zgodnie z przepisami Konferencji 
Episkopatu Polski oraz biskupa diecezjalnego23.  

Parafia jako instytucja kościelna kieruje się normami 
ustanowionymi przez najwyŜszego prawodawcę oraz normami 
ustanowionymi przez biskupa diecezjalnego. Proboszcz nie jest 
„właścicielem” parafii lecz tylko jej „ministrem”, czyli pierwszym 
sługą i administratorem. Kapłani są zaszczyceni  i wyróŜnieni przez 
Kościół, iŜ mogą słuŜyć parafiom, w których dokonuje się dzieło 
zbawcze Chrystusa, oraz realizuje się potrójna Jego misja: misja 
prorocka, czyli nauczycielska, misja kapłańska i misja królewska, 
czyli duszpasterska24.  

Obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych na ziemiach 
polskich został wprowadzony w drugiej połowie XVI wieku, tuŜ po 
Soborze Trydenckim. Biskupi obligowani uchwałami Soboru nakazali 
spisywanie ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych  
i przyjmujących komunię na Wielkanoc25. Nieco później rozpoczęto 
rejestrowanie zmarłych. W XVIII w. zalecono prowadzenie 
oddzielnych ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów. Wpisy prowadzone 
były łącznie dla wszystkich miejscowości naleŜących do parafii,  
w księgach bez podziału na rubryki26. 

W duŜych parafiach dla kaŜdej miejscowości prowadzono 
oddzielną księgę, w małych parafiach jedną, ale wpisy  
z poszczególnych miejscowości były wyraźnie oddzielone. Księgi 
prowadzone były w formie opisowej, bez rubryk, gdzie duchowny 
pisał np.: „dnia trzydziestego pierwszego maja tysiąc osiemset 
pięćdziesiątego piątego roku zjawił się u mnie Stanisław Kowalski  

                                                      
23 Por. A. MEZGLEWSKI, Metrykalne księgi parafialne, w: EK, t. XII, Lublin 2008, 

kol. 661. Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje takŜe prowadzenie ksiąg: 
katechumenów (kan. 788 § 1), bierzmowanych (kan. 895), stypendiów mszalnych (kan. 
955 § 3, 958 § 1), przychodów i rozchodów (kan. 1287 § 1, nr 7), oraz zbiór dokumentów 
i dowodów, na których opierają się prawa instytucji parafialnych (kan. 1287 § 2, nr 9). 
Zob. J. KRUKOWSKI, Prawo administracyjne w Kościele,  Warszawa 2011, s. 217.     

24 E. GABRYEL, Obowiązek prowadzenia ksiąg parafialnych, „Currenda” 2008, nr 
2 s. 287. 

25 Sobór Trydencki nakazał, aby proboszczowie osobiście spisywali akta chrztów  
i małŜeństw. Niemal równocześnie Sobór zezwolił, by biskupi mogli wyznaczyć 
proboszczom niepiśmiennym i niedoświadczonym, ale uczciwym, wikarych 
pomocników pro materialibus.  

26 Por. S. OLCZAK, Kancelaria, w: EK, t. VIII, Lublin 2000, kol. 555;  
S. CHODYŃSKI, Metryki kościelne, w: Encyklopedia kościelna, Warszawa 1881, t. XIV, 
s. 224-231; B. KUMOR, Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych, „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej” 14(1966), s. 65-75.   
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i okazał dziecię płci męskiej…”, róŜnie w zaleŜności od zaboru27. 
Później księgi były rubrykowane, a z czasem pojawiły się drukowane 
formularze. Episkopat Polski w czasie konferencji plenarnej  
w dniach 5-7 września 1947 r. w Częstochowie uchwalił 
wprowadzenie nowych formularzy ksiąg metrykalnych i ustalił 
wzory świadectw wydawanych z tych ksiąg28. Po reformie KPK 
wprowadzono nowe wzory z dostosowaniem do przyjętych kanonów, 
zwłaszcza w kwestii badania kanonicznego narzeczonych29.   

KaŜdy proboszcz jest odpowiedzialny za księgi parafialne  
i powinien czuwać nad tym, aby były one starannie i właściwie 
prowadzone oraz przechowywane30. Szczegółowe przepisy Kodeksu 
wyliczają takŜe inne obowiązujące księgi, jak księgę bierzmowanych 
(liber confirmatorum)31, księgę intencji mszalnych (liber stipendiorum), 
księgę protokołów badania narzeczonych, księgę stanu wiernych 
(liber status animarum), pierwszej Komunii świętej, zapowiedzi 
przedślubnych, nawróconych, inwentarzową, kasową, wizytacji 
kanonicznych, protokołów posiedzeń rad parafialnych, celebr obcych 
kapłanów w kościele parafialnym, ogłoszeń duszpasterskich, kronikę 
parafialną32. Ustawodawca kodeksowy normuje teŜ, jak naleŜy je 
prowadzić i co naleŜy w nich zapisywać. Pozostałe reguły 
prowadzenia ksiąg parafialnych określa Konferencja Episkopatu lub 
biskup diecezjalny. Niektóre reguły określa ponadto prawo 
zwyczajowe33. 

Księgi parafialne spełniają w parafii wieloraką rolę. Przede 
wszystkim są one dowodem zaistniałych faktów prawnych, które 
powodują skutki prawne w Ŝyciu wiernych, odzwierciedlają Ŝycie 
parafialne, stanowią dokumentację wiary, a takŜe są łącznikami 
między pokoleniami wiernych. Stąd ich waŜność i znaczenie,  
a jednocześnie obowiązek starannego i odpowiedzialnego 
prowadzenia. NajwaŜniejsze w kancelarii parafialnej są księgi 
zawierające akta metrykalne chrztów, zawartych małŜeństw, 

                                                      
27 S. OLCZAK, Kancelaria, kol. 555.  

28 Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski z 5-7 września 1947 r. w sprawie 
prowadzenia ksiąg parafialnych, „Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej” 16(1947), 
s. 24-26. 

29 Zob. W. WENZ, Kancelaria parafialna, s. 236. 
30 Por. Kan. 535 § 1 KPK; W. WENZ, Kancelaria parafialna jako przestrzeń 

kościelnego posługiwania, Studium kanoniczno-pastoralne, Wrocław 2008, s. 91-204.   
31 Kan. 895 KPK.   
32 Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, s. 198.  
33 R. BODAŃSKI, O prowadzeniu ksiąg parafialnych, „Warmińskie Wiadomości 

Archidiecezjalne” 51(1996), nr 26, s. 84. 
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zmarłych i protokoły kanonicznego badania narzeczonych, które 
sporządza się przy pomocy ujednoliconych formularzy z rubrykami 
wskazującymi, jakie dane winny być zapisane w danym akcie. 
Wszystkie rubryki formularzy metrykalnych powinno się sporządzać 
wyraźnym pismem ręcznym (najlepiej wiecznym piórem),  
z wykluczeniem niedbalstwa, niechlujstwa i odkładania spisywania 
na później. Bezpośrednio odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg 
parafialnych jest proboszcz34. 

Prawidłowość prowadzenia i przechowywania ksiąg 
parafialnych jest sprawdzana przy okazji wizytacji kanonicznej 
parafii, przeprowadzanej przez biskupa, a takŜe przez dziekana  
z racji corocznej wizytacji parafii, co bezpośrednio wynika z jego 
urzędu35. 

 
3.1. Księga chrztów 
 
Liber baptizatorum jest księgą szczególnego znaczenia  

w kancelarii parafialnej, poniewaŜ zawiera nie tylko spisany akt 
chrztu, lecz takŜe adnotacje o przyjęciu sakramentu bierzmowania, 
małŜeństwa i inne, które dotyczą stanu kanonicznego danej osoby 
ochrzczonej, a więc odnoszą się do stanu wolnego osób lub statusu 
prawnego wynikającego ze święceń diakonatu, prezbiteratu lub 
wieczystej profesji zakonnej. Adnotacje związane z małŜeństwem 
mogą dotyczyć faktu zawarcia małŜeństwa36, jego uwaŜnienia  
w zakresie zewnętrznym, orzeczenia jego niewaŜności albo jego 
prawnego rozwiązania, jednakŜe nie przez śmierć37. Nie odnotowuje 
się teŜ w księdze ochrzczonych małŜeństwa tajnego, którego akt 
zawarcia powinien znajdować się w specjalnej księdze 
przechowywanej w tajnym archiwum kurii diecezjalnej38. 

Adnotacje zamieszczane w księdze ochrzczonych powinny być 
zwięzłe i wyraŜać istotną treść. Sporządza się je w rubryce 
przeznaczonej na adnotacje lub na marginesie odpowiedniego aktu 
chrztu. KaŜdą taką adnotację podpisuje proboszcz, zaznaczając kiedy 
została poczyniona. Adnotacje o święceniach kapłańskich  
i o orzeczeniu niewaŜności małŜeństwa dokonuje się według tekstu 
przesłanego przez odpowiedni urząd kościelny. Wszystkie słowa 

                                                      
34 Kan. 535 § 1-3 KPK. 
35 Kan. 555 § 1; Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, stat. 17. 
36 Por. Kan. 1122 KPK.  
37 Kan. 1123 KPK.  
38 Kan. 1133 KPK. 
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zawarte w takim tekście są waŜne i naleŜy je zamieścić, dokonując 
adnotacji. JeŜeli w akcie chrztu brakuje miejsca w stosownej rubryce 
łub na marginesie, moŜna dokleić kartkę, przyklejając jej brzeg  
i zaznaczając numer aktu, którego dotyczy. 

Proboszcz wypisujący w kancelarii świadectwo przyjęcia chrztu, 
zwane metryką chrztu lub wyciągiem z aktu chrztu, zobowiązany jest 
do zamieszczenia w nim wszystkich adnotacji, jakie znajdują się przy 
danym akcie chrztu39. Brak adnotacji, aby nie było Ŝadnej 
wątpliwości co do stanu osoby ochrzczonej, naleŜy równieŜ odnotować 
w wystawionym świadectwie chrztu. Dzięki adnotacjom metryka 
chrztu, zwłaszcza jeśli jest świeŜej daty, jest waŜnym dowodem stanu 
osoby, przede wszystkim zaś skutecznie zapobiega zawieraniu 
niewaŜnych ślubów kościelnych. Stąd waŜność i znaczenie 
dokładnego wprowadzania takich adnotacji, szczególnie po zawarciu 
małŜeństwa. 

Stwierdzenie i zapisanie chrztu naleŜy do proboszcza parafii,  
w której był udzielony. Ma tu zastosowanie zasada: ubi factus ibi 
actus, tzn. tam, gdzie udzielono chrztu w tej parafii naleŜy sporządzić 
akt chrztu. Za treść aktu odpowiada personalnie proboszcz, 
niezaleŜnie od tego, kto faktycznie był szafarzem i kto faktycznie 
wykonywał czynności kancelaryjne40. Po dokonaniu czynności 
urzędowego spisania aktu metrykalnego tylko proboszcz tej parafii 
nabywa i zachowuje prawo do wydawania wiarygodnych świadectw, 
odpisów i zaświadczeń o sprawowanym obrzędzie i dokonanej 
zmianie statusu w kanonicznej pozycji wiernego, którego akt 
dotyczy41.  

JeŜeli natomiast akt chrztu nie został sporządzony we 
właściwym czasie, naleŜy to uzupełnić na podstawie zeznań 
rodziców, chrzestnych lub świadka chrztu. Dlatego Kodeks Prawa 
Kanonicznego wymaga, Ŝeby przy udzielaniu chrztu był przynajmniej 
jeden świadek, który w razie potrzeby mógłby potwierdzić udzielenie 
chrztu42. Do udowodnienia chrztu, jeŜeli nie przynosi nikomu szkody, 
wystarczy oświadczenie jednego wiarygodnego świadka albo 
przysięga samego ochrzczonego, jeśli ten przyjął chrzest, będąc 
dorosłym43. Oczywiste najlepszym środkiem dowodowym jest 

                                                      
39 Por. A. MEZGLEWSKI, Metryki kościelne, w: EK, t. XII, Lublin 2008, kol. 661.  
40 L. ADAMOWICZ, Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według 

Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, s. 80.  
41 W. WENZ, Kancelaria parafialna, s. 238. 
42 Por. Kan. 875 KPK. 
43 Kan. 876 KPK. 
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dokument publiczny, czyli metryka chrztu. Jeśli jednak takiej 
metryki nie moŜna przedłoŜyć, np. przed pierwszą Komunią świętą 
lub do zawarcia małŜeństwa, fakt przyjęcia chrztu moŜna udowodnić 
na podstawie oświadczenia jednego wiarygodnego świadka, nawet 
niezaprzysięŜonego; moŜe nim być: ojciec, matka, chrzestny, lub ktoś 
z rodziny lub sąsiadów, a takŜe sam szafarz chrztu44. 

Proboszcz miejsca udzielenia chrztu powinien dokładnie i bez-
zwłocznie zapisać w księdze ochrzczonych imiona i nazwisko 
ochrzczonego, czyniąc wzmiankę o szafarzu, rodzicach, rodzicach 
chrzestnych, względnie o świadku, miejscu i dacie chrztu oraz miej-
scu i dacie urodzenia ochrzczonego45. Daty naleŜy wpisywać  
w kolejności: dzień, miesiąc i rok. Powinno się wpisywać: dzień i rok 
cyframi arabskimi, a nazwę miesiąca – słownie46. Gdyby, zaś 
chodziło o wpisanie ochrzczonego dziecka matki niezamęŜnej, naleŜy 
wpisać nazwisko matki, jeśli publicznie wiadomo o jej 
macierzyństwie albo sama z własnej woli o to prosi na piśmie lub 
wobec dwóch świadków; równieŜ nazwisko ojca naleŜy wpisać, jeśli 
jego ojcostwo moŜna udowodnić za pomocą jakiegoś dokumentu 
publicznego lub oświadczenia złoŜonego przez niego wobec 
proboszcza i dwóch świadków; w pozostałych przypadkach zapisuje 
się ochrzczonego bez Ŝadnej wzmianki o nazwisku ojca lub 
rodziców47. JeŜeli rodzice dziecka, które zrodziło się poza 
małŜeństwem, później zawarli ślub, naleŜałoby to odnotować takŜe  
w akcie chrztu tegoŜ dziecka celem udokumentowania jego 
legitymacji; przez następcze bowiem małŜeństwo rodziców 
potomstwo staje się legitymowane48. 

 

                                                      
44 Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t III/2, red. J. Krukowski, 

Poznań 2011, s. 62; M. PASTUSZKO, Prawo o sakramentach świętych, t. I, Normy ogólne 
i sakrament chrztu, Warszawa 1983, s. 347.    

45 Kan. 877 § 1 KPK. 
46 R. KUFEL, Jak prowadzić księgi parafialne? Poradnik, Zielona Góra 2015,  

s. 37. Autor przy okazji omawiania zasad kancelaryjnych korzystał z doświadczenia 
władz świeckich w tej dziedzinie, poniewaŜ, jak uwaŜa, niektóre świeckie rozwiązania 
moŜna zastosować w kancelarii parafialnej. Por. Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg 
stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów 
stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. nr 136, poz. 884, § 4-5).    

47 Kan. 877 § 2 KPK. 
48 Kan. 1139 KPK. 
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3.2. Księga bierzmowanych i I Komunii świętej 
 
Fakt bierzmowania powinien być zapisany w parafii, w której 

się dokonał. Prawodawca kościelny w kan. 895 KPK dopuszcza 
moŜliwość prowadzenia księgi bierzmowanych w kurii diecezjalnej 
albo, gdzie tak zarządzi Konferencja Episkopatu lub biskup 
diecezjalny, w archiwum parafialnym, czyniąc wzmiankę o szafarzu, 
rodzicach i świadkach, miejscu i dacie.  

W praktyce parafialnej nie prowadzi się księgi z odrębnymi 
aktami bierzmowania, lecz księgę zawierającą listę bierzmowanych 
w danym dniu, miesiącu i roku. Na początku listy wpisuje się dane 
wspólne, takie jak: szafarz, miejsce i data bierzmowania, a obok 
kaŜdego nazwiska bierzmowanego podaje się adnotację właściwą dla 
kaŜdej osoby, dotyczącą rodziców i świadka49. 

Sakrament bierzmowania naleŜy takŜe udokumentować poprzez 
adnotację o nim na marginesie aktu chrztu. Proboszcz miejsca 
bierzmowania ma obowiązek zawiadomić o fakcie bierzmowania  
i podać konieczne dane proboszczowi miejsca chrztu. JeŜeli 
bierzmowanie nie zostało zapisane z róŜnych powodów, naleŜy taki 
zapis odtworzyć zgodnie z regułami określonymi w kan. 876 KPK, 
poprzez oświadczenie jednego wiarygodnego świadka albo złoŜenie 
przysięgi przez samego bierzmowanego. 

Księgę dzieci będących u I Komunii świętej naleŜy prowadzić 
podobnie jak księgę bierzmowanych, sporządzając listę dzieci, które 
w danym dniu przystąpiły do I Komunii świętej. 

 
3.3. Księga małŜeństw (zaślubionych) 
 
Przed zawarciem małŜeństwa zgodnie z kan. 1066 KPK, 

obowiązkiem proboszcza jest sporządzić protokół kanonicznego 
badania narzeczonych, którego celem jest stwierdzenie kanonicznej 
zdolności nupturientów do zawarcia małŜeństwa. Obowiązek jego 
sporządzenia spoczywa na proboszczu upowaŜnionym do 
asystowania przy zawarciu małŜeństwa50. W świetle przepisu kan. 
1115 KPK jest to proboszcz parafii, gdzie przynajmniej jedno  

                                                      
49 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja duszpasterska dotycząca 

sakramentu bierzmowania (16 I 1975) nr 16, w: Dokumenty duszpastersko-Liturgiczne 
Episkopatu Polski 1966-1993, s. 35.  

50 Por. R. SZTYCHMILER, Kanoniczne badanie narzeczonych, w: EK, t. VIII, 
Lublin 2000, kol. 598-599.  
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z nupturientów posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie, 
względnie miesięczny pobyt. Za zezwoleniem ordynariusza miejsca 
lub własnego proboszcza wolno zawrzeć małŜeństwo gdzie indziej51. 
Narzeczeni sami wybierają kompetentnego proboszcza. 

W ostatnim dziesięcioleciu sporo młodych osób wyjeŜdŜających 
za granicę, by tam pracować i mieszkać, najczęściej na stałe, jednak 
wraca do Polski, by w parafii pochodzenia narzeczonej lub 
narzeczonego zawrzeć sakrament małŜeństwa. Dlatego Rektor 
Polskiej Misji Katolickiej dla Anglii i Walii w piśmie skierowanym do 
Konferencji Episkopatu Polski, jak teŜ i księŜy proboszczów 
przypomniał następujące wytyczne: „Gdy przynajmniej jedno  
z narzeczonych naleŜy do Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii 
i Walii, przygotowanie do małŜeństwa, łącznie ze spisaniem 
Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych, powinno odbyć się 
w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej. Dokumentacja jest wtedy 
przesyłana do Biura Centralnego Polskiej Misji Katolickiej, gdzie 
dokumenty są sprawdzane, odpowiednie pozwolenia i dyspensy 
wydane przez Wikariusza dla Polaków w Anglii i Walii, łącznie  
z uznaniem stanu wolnego narzeczonych. Dokumenty przesyłane są 
do odpowiedniej Kurii, która przesyła je do parafii ślubu po 
udzieleniu NIHIL OBSTAT”52.  

Proboszcz w kancelarii parafialnej, spisując protokół rozmów 
kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem 
małŜeństwa, powinien dołączyć wszystkie wymagane prawem 
dokumenty. Nie oznacza to, Ŝe wkłada on między kartki protokołu 
luzem dokumenty, lecz naleŜy wszystkie załączniki spiąć razem oraz 
opisać zbiór nazwiskami nupturientów i numerem protokołu oraz 
umieścić w specjalnie złoŜonym segregatorze. Podobnie postępuje się 
z załącznikami do innych ksiąg metrykalnych. Protokoły 
kanonicznego badania narzeczonych naleŜy rocznikami 
przechowywać w archiwum parafialnym. 

JeŜeli chodzi o zawarcie małŜeństwa konkordatowego 
(kanonicznego ze skutkami cywilnymi), to podstawą do jego zawarcia 
jest oświadczenie woli nupturientów przed duchownym o chęci 
jednoczesnego zawarcia małŜeństwa podlegającego prawu polskiemu 
oraz przedłoŜenie dwóch lub trzech egzemplarzy zaświadczenia  

                                                      
51 Kan. 1115 KPK. 
52 S. WYLĘśEK, Dokumentacja małŜeńska przygotowywana w Polskiej Misji 

Katolickiej w Anglii i Walii (PMK), „Zamojski Informator Diecezjalny” 24(2015), nr 1, 
s. 86.  
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z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności do 
zawarcia małŜeństwa oraz trzy egzemplarze czystego druku 
zaświadczenia stwierdzającego, Ŝe oświadczenia o wstąpieniu  
w związek małŜeński zostały złoŜone w obecności duchownego53. 
Zaświadczenie, od 1 marca 2015 r., waŜne jest przez okres sześciu 
miesięcy.  

Instrukcja o zmianie przepisów dotyczących zawierania 
małŜeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi, przypomina 
duszpasterzom, iŜ po zawarciu sakramentu małŜeństwa powinni oni 
jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego przez nupturientów  
i świadków oraz duchownego zaświadczenia przekazać do Urzędu 
Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia 
małŜeństwa, przed upływem pięciu dni od zawarcia małŜeństwa. 
Drugi włączyć jako załącznik do protokołu badania kanonicznego,  
a trzeci, jeśli nupturienci otrzymali trzy egzemplarze zaświadczenia 
z USC, proboszcz powinien przekazać nupturientom po zawarciu 
małŜeństwa54. 

Kodeks Prawa Kanonicznego przypomina, by po zawarciu 
małŜeństwa proboszcz miejsca lub jego zastępca, chociaŜby Ŝaden  
z nich przy nim nie asystował, powinien jak najszybciej zapisać  
w księdze zaślubionych nazwiska małŜonków, osoby asystującej  
i świadków, a takŜe miejsce i datę zawarcia małŜeństwa55. Bardzo 
waŜny jest nakaz kodeksowy, który w kan. 1122 KPK przypomina, 
by fakt zawarcia małŜeństwa zapisać na marginesie aktu chrztu 
nupturientów, w rubryce „uwagi”. Proboszcz miejsca zawarcia 
małŜeństwa jest zobligowany jak najszybciej zawiadomić o fakcie 
zawarcia małŜeństwa proboszcza miejsca chrztu nupturientów. 
Proboszcz, do którego zostało skierowane powiadomienie, powinien 
potwierdzić jego odbiór i fakt dokonania zapisu. JeŜeli to zaniedba, 
proboszcz parafii chrztu nupturientów, którzy zawarli małŜeństwo, 
moŜe się upomnieć o takie zawiadomienie, a gdy takie upomnienie 
nie będzie skuteczne, proboszcz miejsca chrztu winien zapisać na 
marginesie aktu chrztu to, co wie od wiarygodnych świadków. 
Kodeks wspomina takŜe o innych rodzajach adnotacji związanej  
z małŜeństwem, a mianowicie odnoszącej się do: uwaŜnienia 
małŜeństwa w zakresie zewnętrznym, gdy została orzeczona jego 

                                                      
53 Instrukcja o zmianie przepisów dotyczących zawierania małŜeństw 

wyznaniowych ze skutkami cywilnymi (tzw. małŜeństwa konkordatowe), „Zamojski 
Informator Diecezjalny” 24(2015), nr 1, s. 90-91.    

54 TamŜe, s. 91. 
55 Kan. 1121 § 1 KPK.     
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niewaŜność albo zostało rozwiązane, poza przypadkiem śmierci.  
W takich przypadkach naleŜy powiadomić proboszcza miejsca 
zawarcia małŜeństwa, aby dokonał odpowiedniej adnotacji w księdze 
małŜeństwa i ochrzczonych56. 

Odpis aktu chrztu naleŜy zawsze wydawać ze wzmianką 
umieszczoną na marginesie o zawartym małŜeństwie, lub gdy jej 
brak, wyraźnie zaznaczyć: „brak adnotacji o zawarciu małŜeństwa”,  
a jeŜeli dokument ma być uŜyty poza granicami Polski, warto zapisać 
to w języku łacińskim: „de matrimonio nulla adnotatio”. 

 
3.4. Księga zmarłych i księga cmentarna 
 
Prawodawca kodeksowy w kan. 1182 KPK nakazuje 

duszpasterzom, by tuŜ po pogrzebie sporządzić akt w księdze 
zmarłych, zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego. KaŜda 
parafia powinna posiadać księgą zmarłych i księgę cmentarną, o ile 
istnieje cmentarz na terenie parafii57.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji 
grobów nakazuje, by administrator cmentarza przechowywał księgi 
cmentarne w pomieszczeniu zapewniającym naleŜyte ich 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieŜą oraz 
dostępem osób trzecich, zaś pomieszczenie w którym są 
przechowywane księgi cmentarne, powinno być w miarę moŜliwości 
wyposaŜone w odpowiedni sprzęt przeciwpoŜarowy oraz  
w urządzenia kontrolujące temperaturę i wilgotność powietrza58.    

Rozporządzenie przypomina ponadto duszpasterzom 
posługującym w kancelarii parafialnej, by wpisów w księgach 
cmentarnych dokonywali pismem ręcznym w sposób staranny, 
czytelny i trwały. Natomiast pisownia poszczególnych wyrazów nie 
moŜe budzić wątpliwości i powinna być zgodna z obowiązującą normą 
ortograficzną, z wyjątkiem pisowni nazwisk, która moŜe uwzględniać 
równieŜ pisownię tradycyjną, uŜywaną przez osobę noszącą określone 
nazwisko. Nazwiska i imiona osób oraz nazwy miejscowości naleŜy 
wpisywać w pełnym brzmieniu bez skrótów. Wszelkie pomyłki 

                                                      
56 Por. Kan. 1123 KPK. 

57 Zob. A. SOBCZAK, Poradnik cmentarny. Kościelne i cywilne normy prawne  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wraz z orzecznictwem, Gniezno 2003.  

58 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, § 16. 1-2, w: Dz.U 
z 2001, nr 90, poz. 1013.  
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powstałe przy dokonywaniu wpisów do ksiąg cmentarnych wykreśla 
się linią ciągłą w sposób uniemoŜliwiający odczytanie wyrazu 
wykreślonego, zaś prawidłowe brzmienie wyrazu wykreślonego 
powinno wpisać się w rubryce „uwagi”59.    

Do spisania aktu zmarłych w kancelarii parafialnej potrzebna 
jest: karta zgonu, wystawiona przez lekarza, zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Kartę zgonu otrzymuje rodzina zmarłego w celu 
załatwienia formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie  
w zarządzie cmentarza. Jest ona jednocześnie pozwoleniem na 
pochowanie zwłok. W razie jej braku, do sporządzenia aktu zgonu 
wystarczy wyciąg z aktu cywilnego aktu zgonu. Nie moŜna natomiast 
spisywać parafialnego aktu zgonu na podstawie orzeczenia sądowego 
o uznaniu kogoś za zmarłego. Akt zgonu w księdze zmarłych 
wypełnia się zgodnie z zamieszczonymi rubrykami, a lekarską kartę 
zgonu lub cywilny akt zgonu danej osoby przechowuje się w osobnym 
skoroszycie, jako załączniki do Księgi zmarłych. Karty zgonu, na 
których podstawie dokonano pochowania zwłok, powinny być 
przechowywane przez zarząd cmentarza co najmniej 30 lat60. 

Instrukcja synodalna o cmentarzach grzebalnych Pierwszego 
Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (1996-2001) w numerze 11 
zaleca, by: „w kaŜdej parafii, na terenie której znajduje się cmentarz, 
naleŜy prowadzić księgę ewidencji grobów. Do księgi wpisuje się: 
nazwisko i imię osoby pochowanej, wiek, ostatnie miejsce 
zamieszkania, datę i miejsce zgonu, datę pochowania, numer grobu  
i kwatery zgodnie z planem cmentarza. JeŜeli go nie ma naleŜy go 
bezzwłocznie sporządzić; przy ekshumacji datę i miejsce ponownego 
złoŜenia szczątków. NaleŜy takŜe wpisać datę i numer pokwitowania 
stwierdzającego nabyte prawo do grobu”61. 

KaŜdy cmentarz powinien posiadać regulamin. Na tablicy 
ogłoszeń, przy wejściu na cmentarz, proboszcz parafii powinien umie-
ścić regulamin, w którym będą podane godziny otwarcia, wezwanie 
nawiedzających cmentarz do powaŜnego i godnego zachowania się, 
jak teŜ podanie do wiadomości publicznej tego wszystkiego, czego nie 

                                                      
59 TamŜe, § 9. 1-4.  
60 Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania 
cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych, § 15, w: Dz.U  
z 1972, nr 47, poz. 299.    

61 Instrukcja synodalna o cmentarzach grzebalnych, w: Pierwszy Synod Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, Zamość 2001, s. 219. 
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wolno na cmentarzu czynić, zaś treść regulaminu przechowywać  
w kancelarii parafialnej. 

 
3.5. Księga intencji mszalnych  
 
Prawodawca kościelny zarządza, aby proboszcz, rektor kościoła 

lub zarządca innego poboŜnego miejsca, w którym zwykło się 
przyjmować ofiary na Msze św., posiadał specjalną księgę, w której 
ma dokładnie zapisywać liczbę przyjętych Mszy św., treść intencji, 
datę odprawienia, jak równieŜ wysokość złoŜonej ofiary62. W księdze 
intencji mszalnych naleŜy odnotować takŜe Msze św., które zostaną 
przekazane innym kapłanom, wraz z zapisaniem wysokości tych 
ofiar63. Ratio legis powyŜszej normy naleŜy upatrywać w ogromnej 
trosce Kościoła o przyjęte zobowiązania mszalne64. Niedopuszczalne 
jest zatem zapisywanie stypendiów na jakimś skrawku papieru, 
notatniku, czy nawet podręcznym kalendarzu ze względu na powagę 
sprawy i niebezpieczeństwo zagubienia. Fakt solidnego i uczciwego 
prowadzenia liber stipendiorum stanowi bardzo powaŜne 
zobowiązanie, dlatego powinno być dokładnie przestrzegane, aby 
wykluczyć sytuacje, gdy przez śmierć lub chorobę kapłana nie czyni 
się zadość przyjętym stypendiom mszalnym65.     

W zakres pracy kancelaryjnej wchodzi równieŜ obowiązek 
proboszcza co do aplikowania Mszy św. za wiernych powierzonych 
jego pasterskiej pieczy66. Musi on to uczynić we wszystkie niedziele  
i nakazane w Kościele partykularnym święta67. Jak zauwaŜa  
W. Wenz: „obowiązek aplikowania Mszy św. stanowi najbardziej 
osobistą część przekazanych proboszczowi wraz z jego urzędem 
obowiązków. W razie realnej przeszkody proboszcz musi się 
zatroszczyć o to, aby odprawienie Mszy św. za powierzonych 
wiernych nie zostało w Ŝadnym wypadku pominięte lub 
zlekcewaŜone. Dlatego realizację tego obowiązku moŜe powierzyć 
innemu kapłanowi, który moŜe zrealizować zastępczo ten obowiązek 

                                                      
62 Kan. 958 § 1 KPK. 
63 Kan. 955 § 3 KPK. 
64 Por. P. LEWANDOWSKI, Ofiary mszalne według KPK z 1983 i IV Synodu 

Diecezji Tarnowskiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 25(2015), nr 1, 99. 
65 A. SOBCZAK, JałmuŜna mszalna. Komentarz do kanonów 945-958 Kodeksu 

Prawa Kanonicznego, cz. II, „Homo Dei” 3(2000), s. 88.   
66 Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, stat. 9; por. W. WENZ, 

Kancelaria parafialna, s. 224. 
67 Por. Kan. 534 § 1.  
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wyłącznie w dniu wymaganym przez prawo, natomiast w innym 
czasie proboszcz musi ten obowiązek wypełnić osobiście. Prawodawca 
nie przewiduje innego rozwiązania. Dlatego odprawienie Mszy św. za 
lud powierzony, przez wikariusza poza niedzielą lub dniem 
świątecznym, nie będzie realizacją kanonicznego obowiązku, choć 
będzie modlitwą za wiernych. Natomiast proboszcz, zaniedbujący 
kanoniczny obowiązek aplikowania Mszy św. za parafian, powinien 
jak najszybciej odprawić w tej intencji tyle Mszy św., ile opuścił lub 
zaniedbał (kan. 534 § 3 KPK). Samo zaś opuszczenie lub 
zlekcewaŜenie tego obowiązku, albo puszczenie zobowiązania w tzw. 
niepamięć, nie powoduje przedawnienia zobowiązania, które wynika 
ściśle z urzędu”68. Przypomina proboszczom diecezji zamojsko-
lubaczowskiej o tym prawie Dekret w sprawie stypendiów mszalnych 
bpa Jana Śrutwy z dnia 30 września 1993 r.69 oraz 9 statut synodu. 
Ordynariusz zobowiązany jest kaŜdego roku sprawdzać osobiście lub 
przez innych (np. dziekana) księgę intencji mszalnych parafii70. Nie 
trzeba zatem przypominać proboszczom o waŜności i znaczeniu księgi 
intencji mszalnych oraz sumiennym i dokładnym jej prowadzeniu, 
kiedy weźmie się pod uwagę normy prawne odnoszące się do intencji 
mszalnych, zawarte w kan. 945-958 KPK. 
 

3.6. Inne księgi parafialne 
 
WaŜną księgą, która powinna znajdować się w kaŜdej 

parafialnej kancelarii i którą powinien prowadzić proboszcz, jest 
Księga inwentarzowa. W diecezji zamojsko-lubaczowskiej o jej 
prowadzeniu przypomina Instrukcja o prowadzeniu kancelarii 
parafialnej w punkcie IX. Proboszcz pełniący swój urząd odpowiada 
za dobra parafii, której jest prawnym przedstawicielem. Jest więc 
odpowiedzialny za właściwe administrowanie majątkiem parafii, 
zgodnie z normami zawartymi w kan. 1281-1288. Do księgi 
inwentarzowej powinny być wpisane wszystkie nieruchomości 
parafialne (plebania, budynki gospodarcze, duszpastersko-

                                                      
68 W. WENZ, Kancelaria parafialna, s. 224-225. 
69 Stypendia parafialne winny być przyjmowane i zapisywane do wspólnej Księgi 

intencji mszalnych. Wspólnie prowadzona ewidencja, odprawianie i rozliczanie, jest 
obowiązujące dla księŜy parafialnych, takŜe emerytów, jeśli uczestniczą we wspólnocie 
kapłańskiej. Rozlicza się je sumując wszystkie odprawione stypendia i dzieląc  
w zaleŜności od ilości odprawionych Mszy św. przez poszczególnych kapłanów. Nie 
wlicza się do tego podziału Mszy św. pro populo.   

70 Kan. 958 § 2 KPK. 
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katechetyczne, ziemia orna, łąki, nieuŜytki, działki budowlane, 
kościół, kaplice filialne, cmentarz grzebalny, kaplica 
przedpogrzebowa), jak i ruchomości (wszystkie przedmioty  
i urządzenia, które nie są związane na trwałe z podłoŜem). Wpisy 
powinny być w miarę aktualne i obejmować własność parafialną oraz 
zawierać opis i stan techniczny nieruchomości czy ruchomości. 

Statut 192 synodu diecezji zamojsko-lubaczowskiej przypomina 
wszystkim administratorom parafialnym, Ŝe: „bez zezwolenia 
Władzy Diecezjalnej nie wolno przeprowadzać Ŝadnych zmian  
w prawie własności oraz w swobodnym posiadaniu i uŜytkowaniu 
dobra kościelnego. Zabronione są takie zmiany, w wyniku których 
następuje pogorszenie lub szkoda dla własności kościelnej. Dla 
dokonania alienacji rzeczy o niewielkiej wartości lub takiej, której 
nie warto zachowywać, nie potrzeba zezwolenia. Bez zgody Kurii nie 
wolno proboszczowi likwidować budynków naleŜących do parafii, 
stawiać na ziemi parafialnej budynków własnych, krewnych, słuŜby 
lub innych osób. JeŜeli gdzieś taka sytuacja istnieje, naleŜy jak 
najszybciej ją uregulować, bądź przez rozbiórkę, bądź przez 
przekazanie ich na własność parafii. Na sprzedaŜ lub kupno gruntu 
lub budynków w całości lub w części potrzebna jest zgoda Kurii 
Diecezjalnej. Po zawarciu kontraktu notarialnego kupna-sprzedaŜy 
jeden wypis przechowuje się w parafii, drugi zaś przekazuje się do 
Kurii. Na kaŜdą dzierŜawę gruntu, budynków w całości lub części, 
potrzebna jest pisemna zgoda Kurii. Wszystkie umowy dzierŜawne 
powinny być zatwierdzone przez Kurię i sporządzone w trzech 
egzemplarzach. Dla uniknięcia spekulacji w umowie najmu, winno 
być zastrzeŜone, Ŝe wydzierŜawione grunty, budynki lub ich części, 
nie mogą być podnajmowane lub poddzierŜawione osobom trzecim. 
Poza rzeczami małej wartości, nie wolno zarządcom parafii bez 
pisemnego zezwolenia Kurii sprzedawać lub wydzierŜawiać majątku 
kościelnego krewnym albo powinowatym aŜ do czwartego stopnia. Za 
wszelkie szkody wynikłe z niedbałości gospodarczej, samowolnej 
alienacji, odpowiada zarządca parafii osobiście. W razie 
powaŜniejszej szkody moŜe być wniesiona sprawa do sądu cywilnego 
celem odzyskania własności Kościoła. Zabrania się wyzbywania się 
rzeczy zabytkowych, choćby zniszczonych i w kościele 
nieuŜytecznych. Rzeczy te naleŜy przekazać do Muzeum 
Diecezjalnego, względnie przechowywać zabezpieczone w parafii. To 
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samo dotyczy takŜe starych ksiąg, druków, czasopism, fotografii, szat 
liturgicznych itp.”71. 

KaŜda parafia, a w jej imieniu proboszcz, ma obowiązek 
prowadzenia księgi kasowej dla celów wyłącznie kościelnych. 
Proboszcz wpisuje tam wszystkie wpływy i rozchody parafialne, 
gotówkowe oraz bankowe, rozpisując je w szczegółach według 
ustalonych rubryk72. Zapisy w księdze kasowej powinny być 
dokonywane na bieŜąco, tzn. w dniu otrzymania przychodu lub 
dokonania rozchodu, na podstawie dowodu urzędowego lub 
wewnętrznego sporządzonego przez proboszcza. Dla lepszego 
zrozumienia zagadnienia naleŜy przywołać Zarządzenie w sprawie 
dokonywania opłat kurialno-diecezjalnych, wydane przez 
administratora diecezji zamojsko-lubaczowskiej bpa Mariusza 
Leszczyńskiego, które obowiązuje na terenie całej diecezji od 4 marca 
2012 r. Zgodnie z zarządzeniem w celu ujednolicenia  
i uporządkowania spraw dotyczących opłat kurialnych za dyspensy  
i wszelkie zobowiązania finansowe względem diecezji, administrator 
prosi o ich realizowanie wyłącznie w kasie kurii diecezjalnej  
w Zamościu lub w formie przelewu bankowego na konto diecezjalne, 
z wyraźnym określeniem tytułu wpłaty, a nie regulowanie tych 
zobowiązań drogą listową. Jednocześnie przypomina proboszczom, Ŝe 
są zobowiązani do rzetelnego prowadzenia ksiąg finansowych parafii 
oraz przechowywania wszystkich dowodów wpłat (w tym takŜe 
kurialnych) w kancelarii parafialnej73.         

Na koniec warto krótko przywołać, jeszcze inne księgi, które 
powinny znajdować się w kancelarii parafialnej, a takŜe wskazać co 
powinny one zawierać74:  

- Księga chorych75 (nazwiska, imiona, wiek i adres osób, którym 
udzielono sakramentu namaszczenia chorych),  

- Księga celebracji kapłanów gości (dane kapłana goszczącego  
w parafii i odprawiającego Mszę św. – imię, nazwisko, stanowisko  
i diecezja z jakiej pochodzi), 

                                                      
71 Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, stat. 192. 
72 Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, stat. 186. 
73 Zarządzenie w sprawie dokonywania opłat kurialno-diecezjalnych, „Zamojski 

Informator Diecezjalny” 21(2012), nr 2, s. 38. 
74 Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, s. 198.  

75 Zob. W. GÓRALSKI, P WIŚNIEWSKI, Sprawowanie sakramentu namaszczenia 
chorych w uchwałach synodów polskich po Soborze Watykańskim II, „Prawo Kano-
niczne” 41(1998), nr 1-2, s. 111.     
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- Księga renowacji Najświętszego Sakramentu (data i ilość 
zakonsekrowanych komunikantów),  

- Księga ogłoszeń parafialnych (treść ogłoszeń parafialnych 
podawanych w niedzielę do publicznej wiadomości),  

- Księga nawróconych i przyjętych do Kościoła (imię, nazwisko, 
wiek i okoliczności osób przyjętych do wspólnoty Kościoła),  

- Kronika parafialna (opis i dokumentacja waŜniejszych 
wydarzeń parafialnych)76, 

- Księga protokołów wizytacji biskupich i dziekańskich 
(protokoły z wizytacji biskupich i dziekańskich),  

- Kartoteka parafialna (spis wszystkich wiernych 
przynaleŜących do parafii wraz z uwagami i adnotacjami 
duszpasterskimi), 

- Kartoteka zabytków (określenie zabytku, jego opis, styl, czas 
powstania, autor, wymiary, stan zachowania oraz przeprowadzone 
prace i potrzeby konserwatorskie, fotografia). 

WaŜną księgą w kancelarii parafialnej jest takŜe dziennik 
korespondencyjny, do którego wpisuje się wszelką korespondencję 
urzędową (pisma przychodzące i wychodzące), poniewaŜ są one 
waŜne, a kaŜdy proboszcz ma obowiązek załoŜenia dziennika 
korespondencyjnego oraz dokładnego i starannego prowadzenia tej 
księgi, gdyŜ jest to wpisane w jego urząd i posługę proboszczowską.  

Wszystkie księgi parafialne podlegają kontroli przez biskupa 
podczas wizytacji parafialnej77 i nic nie moŜe usprawiedliwiać 
proboszcza od ich nieprowadzenia czy zaniedbywania  
w prowadzeniu. 
 
4. Podsumowanie  

 
PowyŜsze uwagi poczynione w odniesieniu do prowadzenia 

kancelarii parafialnej i znajdujących się w niej ksiąg parafialnych 
mają na celu uświadomienie proboszczom roli i znaczenia ich pracy  
administracyjno-duszpasterskiej oraz przypomnienie najwaŜniejszych 
zasad jej realizacji. Proboszcz powinien kancelarię parafialną  

                                                      
76 R. KUFEL, Jak prowadzić kronikę parafialną? Poradnik, Zielona Góra 2014,  

s. 36-50; P. DYMMEL, Kronika, w: EK, t. IX, Lublin 2002, kol. 1308.. 
77 Por. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei 

vescovi Apostolorum successores, 22.04.2004, Libreria Editrice Vaticana 2004, tekst 
polski: Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apo-
stolorum successores, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kac-
przyk, M. Sitarz, Lublin 2006, nr 221-225.  
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i wszystkie czynności tam prowadzone traktować jako waŜny  
i konieczny odcinek duszpasterskiego oddziaływania i jednocześnie 
realizowania norm prawa kanonicznego. Nawet samo przyjęcie 
zgłoszenia chrztu, pogrzebu, czy tylko realizacja prośby dotyczącej 
wydania zaświadczenia nie musi być wyłącznie formalną realizacją 
biurowo-administracyjną, lecz moŜe stać się okolicznością zbawczego 
dialogu. 

W analizowaniu kwestii związanych z prowadzeniem kancelarii 
parafialnej prawodawca kodeksowy, jak teŜ synodalny, przypominają 
proboszczom, Ŝe jest to waŜna dziedzina ich pracy duszpasterskiej, 
która ma znaczenie dla teraźniejszości i dla przyszłości, poniewaŜ 
księgi parafialne stają się niezmiernie cennymi dokumentami 
historycznymi dla przyszłych pokoleń. 

Biorąc pod uwagę całość artykułu naleŜy stwierdzić, Ŝe praca  
w kancelarii parafialnej jest waŜna i trudna. WaŜna, bo moŜemy 
oddziaływać na ludzi, których nie widzimy w kościele. Do kancelarii 
przychodzą nie tylko praktykujący katolicy, ale takŜe tzw. „katolicy  
z metryki”. Jest to zatem jedyna okazja do duszpasterskiego 
oddziaływania78. Trudna, bo przybywający do kancelarii najczęściej 
mają nastawienie „roszczeniowe”, liczą na to, a nawet domagają się, 
Ŝe wszystkie ich oczekiwania zostaną spełnione, a wymagania wobec 
nich będą jak najmniejsze. Nie zawsze jest to jednak moŜliwe.   

Dlatego zasadniczym postulatem w pracy kancelaryjnej, jak 
pisał w 1947 r. W. Dygoniewicz, jest: „okazanie interesantom zawsze 
duŜo serca – dobroci. Serce ludzkie zdobywa się tylko sercem. KaŜdy 
interesant musi wyczuć w duszpasterzu wielką dobroć – dobre serce. 
NiechŜe ludzie znajdą u duszpasterza zawsze wielkie, ofiarne serce, 
niech w nieszczęściu widzą prawdziwe współczucie. Załatwiajmy 
interesantów zawsze tak Ŝyczliwie i uprzejmie, jak chcemy, by nas 
samych załatwiano, gdy do jakiegoś urzędu się udajemy. Niektórzy 
czują się w kancelarii tylko urzędnikami stanu cywilnego, załatwiają 
sprawy jak automaty. Wieje od nich chłodem, rutyną, surowością. 
[…] Gdy są jakieś trudności, naleŜy wtedy wyjaśnić obowiązujące 
prawo w tej materii, wskazać ewentualną drogę dyspensy. Gdy pracę 
kancelaryjną będziemy pojmować jako pracę duszpasterską, gdy ją 
sprawować będziemy po BoŜemu z sercem i taktem – to nam samym 
da duŜo zasług, zadowolenia wewnętrznego i będzie zjednywała serca 

                                                      
78 Por. W. RZESZOWSKI, Kancelaria miejsce trudnych spotkań, „Pastores” 33(2006), 

s. 72-73. 
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naszych interesantów, usuwała z nich uprzedzenia i urazy do 
duchowieństwa79.  

Jestem przekonany, Ŝe słowa te nadal są aktualne.         
 

                                                      
79 W. DYGONIEWICZ, Duszpasterz w kancelarii parafialnej, „Currenda” 2(1947),  

s. 70-73. 
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Ks. Wiesław Oleszek  
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 

KONFERENCJA KSIĘśY DZIEKANÓW 
9 MARCA 2016 R. 

 
1. KaŜdego roku w okresie Wielkiego Postu gromadzimy się na 

modlitwie we wspólnocie Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego.  
Odkrywamy tajemnicę miłosierdzia, której Ty Panie jesteś uosobie-
niem. Bezgraniczne miłosierdzie Ojca zostało objawione światu.  
Zostało wcielone, przybrało ludzką postać i na zawsze wpisało się  
w egzystencję człowieka. Odtąd juŜ nie ma Ŝycia ludzkiego bez miło-
sierdzia. Nie ma osoby, którą moŜna by wykluczyć z łask miłosier-
dzia. 

Panie Jezu stając się człowiekiem, stałeś się – jak mówi PapieŜ 
Franciszek – „Wcielonym miłosierdziem” (Misericordiae Vultus, 8). 
Twoje współczujące spojrzenie poznała kobieta, którą spotkałeś  
w domu faryzeusza Szymona. Poczuła Twoją miłosierną miłość i na-
brała odwagi by podejść bliŜej. Nie zlękła się pokory, która sprowa-
dziła ją na kolana aby skruszona, łzami obmyła Twoje nogi. Potem 
własnymi włosami je wytarła, z wdzięcznością całowała i namaściła 
drogocennym olejkiem. (por. Łk 7,37-n). KaŜdy jej gest był moŜliwy 
do wykonania, poniewaŜ była pewna Twego miłosierdzia. I nie za-
wiodła się. Przyjąłeś jej milczenie, jej cierpienie, jej skruchę i łzy. 
Przyjąłeś jej ludzką, rodzącą się, delikatną, małą, drŜącą miłość. 

 
2. Ojciec św. Franciszek ogłaszając Rok Miłosierdzia napisał: 

„Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym będzie przeŜywany jeszcze 
bardziej intensywnie, jako waŜny moment, by celebrować miłosierdzie 
Boga i go doświadczać” (Misericordiae Vultus, 17). 

Celebrowanie miłosierdzia zostało w sposób szczególny powie-
rzone nam, kapłanom. Ale, by celebrować, trzeba samemu je przeŜyć.  
Trzeba doświadczyć jego głębi wydobytej z tajemnicy krzyŜa, do-
świadczyć jego osobowego wymiaru, doświadczyć dramatu zranionej 
miłości. Trzeba nam kontemplować Eucharystię, Ciało Chrystusa, 
które za nas zostało wydane.  

Panie Jezu, „Wcielone miłosierdzie”, Ty pragniesz abyśmy Cię 
zgłębiali.  Na kanwie Ŝycia rodzinnego przybliŜasz nam tajemnicę 
miłosierdzia. Podajesz za przykład dobrego ojca, jego postawę wobec 
marnotrawnego syna. Pokazujesz ojcowską miłość, która mimo zra-
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nień potrafi czekać. Wreszcie pojawił się syn upadły, grzeszny. Wyło-
nił się z otchłani zła, przygotowany na sprawiedliwy sąd ojca. A tym-
czasem ojciec ubrał go i załoŜył pierścień na rękę. Sądem okazało się 
miłosierdzie. Tak dzieje się w rodzinie, gdy ojcowska miłość spotyka 
się z wolnym wyborem dzieci. Tak dzieje się w historii świata, gdzie 
Bóg jest zdradzanym ojcem, a ludzie – niewiernymi dziećmi. Tak teŜ 
zrodziła się Eucharystia, nieosądzony dramat zdradzonej miłości. 
Nieosądzony, bo otulony płaszczem miłosierdzia.  

Za miłosierdzie wobec naszej słabej wiary – bądź uwielbiony Jezu, 
Za miłosierdzie wobec chwil beznadziei – bądź uwielbiony Jezu, 
Za miłosierdzie wobec zagubionej miłości – bądź uwielbiony Jezu, 
Za miłosierdzie wobec naszych grzechów – bądź uwielbiony Jezu, 
Za miłosierdzie wobec lekcewaŜenia posługi – bądź uwielbiony Jezu, 
Za miłosierdzie wobec zaniedbań konfesjonału – bądź uwielbiony Jezu, 
Za miłosierdzie wobec ranienia grzeszników – bądź uwielbiony Jezu, 
Za miłosierdzie wobec unikania biednych – bądź uwielbiony Jezu, 
Za miłosierdzie wobec gorszącej postawy – bądź uwielbiony Jezu, 
Za miłosierdzie wobec naszych słabości – bądź uwielbiony Jezu. 

 
3. W Roku Jubileuszowym, intensywniej niŜ zawsze celebrujemy 

BoŜe miłosierdzie. „24 godziny dla Pana” jest wezwaniem do szcze-
gólnej słuŜby w konfesjonale. Czas przeznaczony na spowiedź nie 
moŜe być wypełniony Ŝadną inną czynnością. W tym zakresie potrze-
ba szczególnej determinacji. W kaŜdym akcie BoŜego miłosierdzia 
trzeba nam dostrzec łaskę, która jest bezcenna jak perła dla grzesz-
nika.  

Panie Jezu, który przychodzisz „mimo drzwi zamkniętych”, pro-
simy: otwieraj nasze serca, by stały się czułe i wraŜliwe na duchowe 
potrzeby wiernych. Niech nie liczymy czasu na posługę miłosierdzia. 
Niech nie przeraŜa nas „Noc konfesjonałów”. Niech nie braknie woli, 
by wyglądać tych, którzy się zagubili.  Panie Jezu dziękujemy Ci za 
dwóch Misjonarzy Miłosierdzia, ustanowionych po to, „aby byli dla 
wszystkich Ŝywym znakiem BoŜego przebaczenia i bliskości” (Orędzie 
Ojca św. Franciszka na Wielki Post 2016). Dziękujemy za 33 kościoły 
stacyjne, miejsca do szczególnej celebracji BoŜego miłosierdzia. Dzię-
kujemy teŜ za misje i rekolekcje, pierwsze komunie i bierzmowania, 
naboŜeństwa pokutne, pierwsze piątki miesiąca i codzienną Eucha-
rystię – wydarzenia w których zawsze celebrujemy Twoje miłosier-
dzie. Wyciągnięta kapłańska dłoń jest znakiem zrozumienia i łaski 
wobec grzesznika, któremu nie potrzeba Ŝadnego adwokata-obrońcy. 
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Dla nas wszystkich jest tylko jeden obrońca, Ten który oddał swoje 
Ŝycie za nasze grzechy. 

4. Przyjęte miłosierdzie domaga się, aby przekazać je dalej. Pa-
miętamy słowa skierowane do nielitościwego dłuŜnika: „Darowałem 
ci cały ten dług, poniewaŜ mnie prosiłeś. CzyŜ więc i ty nie powinieneś 
był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad 
tobą?” (Mt 18,32-33). Na tej kanwie jakŜe zobowiązujące są dla nas 
słowa Ojca św. Franciszka: „Dla wszystkich zatem Wielki Post jest 
sprzyjającym momentem, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania po-
przez... uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki względem ciała – doty-
kamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by 
ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki 
duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie  
i modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą własną grzeszno-
ścią” (Orędzie Ojca św. Franciszka na Wielki Post 2016). Bądźmy 
więc miłosierni jak Ojciec nasz jest miłosierny (por. Łk 6,36). 

 
Nasze plany 
słowa i muzyka: ks. W. Kurowski  
 

1. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz 
Tylko BoŜe Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. 

Ref.: Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat 
Jezu ufam Tobie, choćby wątpił świat. 
StrzeŜ mnie dobry Jezu jak własności swej 
i w opiece czułej duszę moją miej. 
 

2. Ufność w Miłosierdzie BoŜe zapewnienie daje nam, 
Ŝe w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. 

3. W trudnych chwilach Twego Ŝycia nie rozpaczaj, nie roń łez 
Ufność w BoŜe Miłosierdzie troskom twym połoŜy kres.  

4. Pragnę oddać się dziś Tobie, całym Ŝyciem słuŜyć Ci  
Pragnę BoŜe miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni. 
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Ks. Zygmunt Jagiełło  
 

 
ŚP. KS. KAN. MGR JAN BOROWSKI (1951-2016) 

 
Ks. Jan Roman Borowski urodził się 23 listopada 1951 r.  

w Biłgoraju. Sakrament chrztu świętego otrzymał 26 grudnia 1951 r. 
w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju (nr 
aktu 135/1951). Rodzice Jan i Stanisława z domu Łuszczak oraz jego 
rodzeństwo mieszkali w Dereźni.   

W latach 1958-1964 uczęszczał do szkoły podstawowej  
w Dereźni, a po jej ukończeniu kontynuował naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Biłgoraju. Sakrament bierzmowania przyjął  
1 sierpnia 1964 r. przez posługę biskupa Jana Mazura.  

Po uzyskaniu w 1969 r. świadectwa dojrzałości wstąpił do 
WyŜszego Seminarium Duchownego w Lublinie. Prosząc o przyjęcie 
do seminarium pisał: „pragnę poświęcić się słuŜbie ludziom i Bogu” 
(20.10.1969).  

Rektor kościoła pw. św. Jerzego w Biłgoraju, ks. Aleksander 
Furmanik, w opinii do seminarium dla Jana Borowskiego pisał: 
„Uczęszczał gorliwie na katechizację przez wszystkie lata, odznaczał 
się cichością, solidnością, poboŜnością, często przystępował do 
Komunii świętej. Pochodzi z licznej rodziny katolickiej” (25.09.1969).  

Natomiast proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny  
w Biłgoraju, ks. Jan Mróz, w świadectwie moralności alumna Jana 
Borowskiego zapisał: „Stwierdzam zasięgnąwszy opinii ludzi z jego 
wioski, Ŝe cieszy się bardzo dobrą opinią, uwaŜają go za chłopca 
mało spotykanego o takim zachowaniu. Ludzie bardzo Ŝyczliwie 
widzą jego rozpoczętą drogę do kapłaństwa, uwaŜając, Ŝe ma 
prawdziwe powołanie. Mogłem to zaobserwować, Ŝe jako uczeń 
szkoły średniej w Biłgoraju, po drodze wstępował do Kościoła. Miło 
mi o tym pisać, a jednocześnie dodać prośbę, Ŝe dałby Bóg – by 
kiedyś był uŜytecznym sługą Kościoła” (9.11.1969).     

Po kaŜdych wakacjach, które alumn Jan spędzał w domu 
rodzinnym w Dereźni, proboszcz parafii, ks. Jan Mróz w lakoniczych 
„testimoniach” podkreślał dobre zachowanie alumna: „obowiązki 
kleryka wypełniał starannie, poprzez uczestnictwo w codziennej 
Mszy św., naboŜeństwach, adoracjach. Towarzystwa 
nieodpowiedniego unikał. W relacjach z ludźmi bezpośredni i bliski” 
(29.01.1972). W opinii przed święceniami prezbiteratu tenŜe 
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proboszcz informował: „Proszę Boga, by był dobrym i gorliwym sługą 
BoŜym” (05.05.1975).  

Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1975 r. w katedrze 
lubelskiej z rąk ks. bpa Bolesława Pylaka. Niedługo później,  
26 czerwca 1975 r., Biskup Lubelski mianował go wikariuszem para-
fii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach oraz wyznaczył ks. Janowi 
pomoc katechetyczną w parafii pw. św. Tomasza Apostoła  
w Zamościu.  

„W tym czasie proboszczem parafii Kosobudy był Jan Strep. Była 
ona zaniedbana zarówno duszpastersko jak i materialnie.  
W opłakanym stanie był dom parafialny, zwany popularnie 
«popówką», poniewaŜ mieszkał w niej duchowny prawosławny  
w czasach, kiedy kościół naleŜał do wyznawców prawosławia. Na 
terenie parafii było kilka punktów katechetycznych oraz kaplica  
w Szewni. Proboszcz był świadom, Ŝe sam nie podoła stojącym przed 
nim wyzwaniom, dlatego poprosił Kurię w Lublinie o wikariusza. 
Nie ukrywał przy tym niepokoju, czy ten zaakceptuje trudne 
warunki mieszkaniowe na plebanii, o standardach niemalŜe 
dziewiętnastowiecznych. Ks. Jan zaakceptował je bez szemrania. Był 
pierwszym wikariuszem w dziejach tej parafii. Zajął się 
duszpasterstwem dzieci i młodzieŜy, jeździł furmankami do punktów 
katechetycznych, a czasami chodził do nich pieszo lub jeździł 
ufundowanym mu przez parafian rowerem. Proboszcz i parafianie 
byli zachwyceni jego pracą i postawą kapłańską. Ks. Strep mówił  
o nim zawsze «wikariusz kapitalny», wychwalając go przy tym pod 
niebiosa”1. 

W parafii Kosobudy ks. Jan pracował przez dwa lata. Począwszy 
od 7 czerwca 1977 r. został skierowany jako wikariusz do parafii pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu.  

„W zamojskiej kolegiacie został «prawą ręką» proboszcza ks. 
Jacka śórawskiego wspierając go na wielu odcinkach pracy 
parafialnej, zwłaszcza w organizacji i koordynacji pracy duszpaster-
skiej. Ks. Jan nie szukał jakichś nadzwyczajnych metod 
duszpasterskich. Koncentrował się głównie na pracy «od podstaw». 
Na pierwszym miejscu u niego była posługa w konfesjonale, do 
którego zasiadał zawsze na pół godziny przed rozpoczęciem kaŜdej 
Mszy św. Priorytetem dla niego była teŜ praca katechetyczna. Uczył 
z wielkim zaangaŜowaniem młodzieŜ Technikum Rolniczego  

                                                      
1 Cz. GALEK, Kapłan trudnych wyzwań, „Niedziela Zamojsko-Lubaczowska”  

(7 luty 2016), nr 6(908), s. IV.  



NEKROLOGI 

 

 

 

225

i Technikum Mechanicznego na osiedlu Karolówka, gdzie 
zorganizował teŜ punkt katechetyczny. MłodzieŜ go bardzo ceniła,  
a dawni jego wychowankowie do dzisiaj wspominają go jako 
niezwykle ciepłego człowieka, z «sercem na dłoni», bez reszty 
oddanego młodzieŜy i sprawie BoŜej. Ks. Jan odpowiedzialny był teŜ 
za duszpasterstwo rodzin. Zorganizował wzorcową dla całej 
ówczesnej diecezji lubelskiej poradnię rodzinną. Organizował  
w domu rekolekcyjnym w Łabuniach dni skupienia dla narzeczonych 
dla całej okolicy. Wzorowo opiekował się ministrantami, których  
w pewnym momencie było około 200, w róŜnym wieku. Z ich 
szeregów wyszło później wielu kapłanów. Organizował bardzo 
solidnie opracowane kursy dla lektorów, które prowadzili ludzie 
świeccy i duchowni. Oprócz pogadanek liturgicznych  
i ogólnoreligijnych na kursach prowadzone teŜ były ćwiczenia 
praktyczne, związane z dykcją i poprawnym czytaniem. Ale 
szczególnym wyzwaniem było dla niego rozdzielanie darów, które 
przychodziły z Zachodu w stanie wojennym. Niejednokrotnie był 
bliski załamania psychicznego przy przekazywaniu ich tzw. 
potrzebującym, którzy często nie szczędzili mu róŜnego rodzaju 
złośliwych uwag, a nawet epitetów. Niełatwym odcinkiem była 
opieka nad cmentarzem parafialnym, o czym sam się przekonałem, 
gdy przejąłem tę funkcję po nim. Ale nie tylko samą pracą Ŝyli 
wikariusze w kolegiacie. «Wiceproboszcz» był człowiekiem niezwykle 
gościnnym, jednym słowem był to człowiek otwarty dla ludzi, 
szczery, witający wszystkich gości z wielkim entuzjazmem, radością 
i szerokim uśmiechem na ustach. Miał przy tym wielki dystans do 
siebie, pozwalał z siebie Ŝartować, i taki pozostał do końca swych 
dni”2. 

Po jedenastu latach posługi w dawnej kolegiacie zamojskiej,  
15 stycznia 1988 r., bp Bolesław Pylak powierzył ks. Janowi 
Borowskiemu urząd administratora proboszcza parafii pw.  
św. Stanisława BM i św. Jana Chrzciciela w Gościeradowie, zaś po 
dwóch miesiącach, 11 marca 1988 r. został minowany proboszczem 
tejŜe parafii. Ks. Czesław Galek po latach napisze we 
wspomnieniach: „Nie była to łatwa parafia. Sytuacja była wręcz 
dramatyczna tak pod względem materialnym, duszpasterskim, jak  
i personalnym. Ludzie byli obojętni religijnie. Bp Bolesław Pylak 
poszukiwał kogoś, kto by uzdrowił zaistniałą w tej parafii sytuację. 

                                                      
2 TamŜe, s. IV-V. 
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Los padł na ks. Jana. W czasie styczniowych mrozów przeniósł się do 
tej parafii, gdzie zastał kościół mocno zaniedbany, z przeciekającym 
dachem włącznie i plebanię niewiele się róŜniącą od opisanej  
w Kosobudach. Jednak nowej plebanii nie wybudował, chociaŜ 
zakupił potrzebne do tego materiały budowlane. O sobie nie myślał. 
Zajął się remontem kościoła i kaplic. Prowadził wzorową pracę 
duszpasterską, która zaczęła przynosić coraz to bardziej widoczne 
rezultaty. Wzorowa praca ks. Jana spotkała się z wielkim uznaniem 
biskupa tej diecezji Wacława Świerzawskiego oraz duchowieństwa. 
Stawiano go za wzór do naśladowania innym duchownym3”. 

W Gościeradowie zastała go reorganizacja granic Kościoła  
w Polsce, dokonana mocą bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae 
Populus z 25 marca 1992 r. Gościeradów znalazł się w granicach 
diecezji sandomierskiej. Dwa lata po podziale diecezji ks. Jan 
Borowski skierował do pierwszego Biskupa Zamojsko-
Lubaczowskiego Jana Śrutwy prośbę o inkardynację. Pozytywna 
odpowiedź biskupa nosiła datę 15 lipca 1994 r. Bp Sandomierski 
Wacław Świerzawski w piśmie ekskardynującym dziękował  
ks. Janowi za gorliwą pracę duszpastersko-katechetyczną w parafii  
i Diecezji Sandomierskiej, zaś na nowy odcinek pracy, Ŝyczył mu 
wielu łask BoŜych udzielając pasterskiego błogosławieństwa 
(28.06.1994).  

Przez pięć miesięcy ks. Jan Borowski posługiwał pomagając 
duszpastersko w parafiach zamojskich, zaś 23 grudnia 1994 r.  
bp Jan Śrutwa mianował go proboszczem nowo erygowanej parafii 
pw. św. Brata Alberta w Zamościu. Biskup Zamojsko-Lubaczowski  
w dekrecie nominacyjnym na nowy okres pracy kapłańskiej  
w budowaniu nowej wspólnoty parafialnej z serca błogosławił  
i polecał go opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji. W tym 
czasie ks. Jan rozpoczął dzieło budowy nowej świątyni parafialnej, 
której był głównym budowniczym. 

„Zaczynał od przysłowiowego zera, bez Ŝadnej pomocy  
z zewnątrz. Dzięki niezwykłej ofiarności wiernych wybudowano 
potęŜnych rozmiarów kościół w stanie surowym i posunięto dosyć 
daleko prace związane z wykończaniem wnętrza. W czym tkwił 
fenomen powodzenia budowniczego kościoła w czasach niechęci do 
Kościoła jako instytucji i do duchowieństwa? Odpowiedź jest krótka: 
w mozolnej pracy w konfesjonale i na ambonie, czujności 

                                                      
3 TamŜe, s. V.  
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duszpasterskiej i przywiązywaniu wielkiej wagi do formacji 
religijnej wiernych, chociaŜby przez dobór odpowiednich 
rekolekcjonistów, kaznodziejów okolicznościowych i spowiedników 
oraz poświęceniu się bez reszty Bogu i otwartości dla ludzi. Za to był 
kochany przez wszystkich. Był tak jak patron parafii św. Brat Albert 
– «dobry jak chleb». KaŜdy mógł z tego chleba jego dobroci ułamać 
tyle, ile chciał. Nie budował świątyni na własną chwałę. Podczas 
ostatniego spotkania w szpitalu, na dwa dni przed atakiem 
śmiertelnej choroby, w pewnym momencie stwierdził, Ŝe nie zaleŜy 
mu na tym, by doczekać konsekracji kościoła, nie budował go 
przecieŜ dla siebie, ale dla wiernych i ich dobro było dla niego 
najwaŜniejsze. Wyraźnie osłabiony przez postępującą chorobę, podjął 
się urządzenia w budynku kościelnym sal lekcyjnych na potrzeby 
szkoły katolickiej, co go drogo kosztowało, nie tylko od strony 
materialnej. Niestety, nigdy nie miał czasu na odpoczynek, bo ciągle 
był zajęty sprawami parafialnymi. Ks. Jan nie dbał o to, jak 
mieszka. Był nakierowany na inne mieszkanie: to w domu Ojca 
Niebieskiego. Widocznie na serio wziął sobie do serca słowa znanej 
piosenki religijnej, która była często śpiewana w czasach kleryckich: 
«Ja nie narzekam, choć tak wiele tu nie mam, izdebkę małą i więcej 
nic, ale w wieczności, w mej ojczyźnie niebieskiej, będę miał pałac, co 
złotem lśni»”4.  

28 marca 1996 r. Biskup Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek 
Głódź, na podstawie art. 12 Statutu Ordynariatu Polowego 
mianował ks. Jana Borowskiego kapelanem w Ordynariacie 
Polowym i zatrudnił go na pełnym etacie pracownika cywilnego. 
Równocześnie ks. Jan Borowski został mianowany proboszczem 
parafii wojskowej pw. św. Jana BoŜego w Zamościu. Obowiązki 
duszpasterskie w powierzonej parafii wypełniał od 1 kwietnia 1996 r. 
do 31 lipca 1998 r.  

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa 18 lutego 1997 r. 
odznaczył ks. Jana Borowskiego kanonią honorową Kapituły 
Katedralnej w Zamościu. 

Od 23 grudnia 2013 r. pełnił urząd Wicedziekana Dekanatu 
Zamość. 

Ks. kan. Jan Borowski zmarł w sobotę, 16 stycznia 2016 r.  
w Szpitalu Wojewódzkim im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu.  

                                                      
4 TamŜe. 
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Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od Mszy św. Ŝałobnej, 
która została odprawiona pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalne-
go Mariana Rojka, we wtorek, 19 stycznia 2016 r. o godz. 16.00  
w kościele pw. św. Brata Alberta w Zamościu. Homilię wygłosił ks. 
kan. Michał Maciołek, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu, który 
powiedział: „Z tych niewielu spotkań z tobą, jakie stały się moim 
udziałem, spotkań przepełnionych przede wszystkim twoją wielką 
troską o sprawę budowy tego kościoła, miałem przekonanie, Ŝe byłeś 
kapłanem według Chrystusowego Serca i pragnienia”. Eucharystię 
koncelebrowało 70 kapłanów.  

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Zamojsko-
Lubaczowskiego Mariana Rojka z udziałem Biskupa Pomocniczego 
Mariusza Leszczyńskiego i Biskupa seniora Jana Śrutwy, została 
odprawiona w środę, 20 stycznia 2016 r. o godz. 12.00 w kościele pw. 
św. Brata Alberta w Zamościu. Koncelebrowało 180 kapłanów z die-
cezji lubelskiej, sandomierskiej i zamojsko-lubaczowskiej. Homilię 
wygłosił ks. prałat Czesław Grzyb.   

Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowań wypowiedziały na-
stępujące osoby: Biskup Senior Jan Śrutwa, dr Anna Wlizło i Andrzej 
Wójtowicz w imieniu parafian parafii pw. Św. Brata Alberta w Za-
mościu, ks. dziekan Stanisław Bachor w imieniu KsięŜy z Dekanatu 
Zamość, ks. Janusz Rzeźnik w imieniu kapłanów z roku święceń,  
ks. Karol Jędruszczak w imieniu kapłanów rodaków i alumnów po-
chodzących z parafii św. Brata Alberta w Zamościu, na koniec słowa 
wdzięczności skierowała siostra zmarłego ks. Jana – Krystyna  
i administrator parafii pw. Św. Brata Alberta w Zamościu, ks. Marek 
Mazurek.   

Pani doktor Anna Wlizło w imieniu całej wspólnoty parafialnej 
wyraziła wdzięczność w słowach: „KsięŜe Janie budowałeś nie tylko 
ten kościół materialny, ale przede wszystkim ten najwaŜniejszy – 
kościół duchowy. Wiemy jaki cięŜar nosiłeś na swoich barkach. Byłeś 
kapłanem, który Ŝył dla parafii od 1994 r. Zacząłeś nas gromadzić  
w blaszanym kościele, który pełnił funkcję świątyni i plebanii.  
Warunki były bardzo cięŜkie, a zwłaszcza na plebanii, zimą zimno,  
a latem gorąco od blachy, Ŝe czasem brakowało kresek na termome-
trze. Wybudowałeś piękny kościół, w którym dla nas wiernych wa-
runki do modlitwy są bardzo dobre. Ty teŜ mogłeś korzystać z tego, 
wykorzystując cześć na plebanię, ale oddałeś to szkole katolickiej 
mówiąc, Ŝeby dzieci miały wygodniej. O swoją wygodę nie dbałeś, 
tobie zawsze wystarczała ta reszta. Postawiłeś tą piękną świątynię,  
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a nikt nigdy nie czuł się przynaglany i przymuszany do składek, 
zawsze tylko dziękowałeś ofiarodawcom. To tu zrodziło się tyle powo-
łań na słuŜbę Bogu. ZałoŜyłeś tyle grup modlitewnych (11 Kół śywe-
go RóŜańca, jedną wspólnotę intronizacyjną, jedną grupę Rodzin 
Nazaretańskich, trzy grupy Apostolatu Złotej RóŜy, ministrantów, 
lektorów, scholę dziecięcą, chór parafialny). O wszystko się martwi-
łeś, dbałeś jak dobry ojciec. Niech Bóg przyjmie cię do swego Króle-
stwa światła.     

Natomiast ks. Karol Jędruszczak przywołał kilka obrazów z Ŝycia 
śp. ks. Jana Borowskiego. „Pierwszy to konfesjonał, najpierw ten  
z tyłu w blaszanym kościele, w którym kaŜdego dnia, rano czy wie-
czorem, w lecie czy w zimie, siedział pół godziny przed kaŜdą Eucha-
rystią. Czuwał, by kaŜdy miał moŜliwość wyznania swoich grzechów.  

Drugi obraz to budowa nowej świątyni parafialnej. Był 
wszędzie, stał na fundamentach i patrzył, czy wszystko dobrze zro-
bione, czy wszystko jest tak, jak ma być, obok niego zawsze biegał 
jego pies.  

Trzeci do stół, szczególnie te cotygodniowe kawy po Mszy św.  
o godz. 9.00, na które mogli się zgromadzić wszyscy: księŜa wikariu-
sze, alumni, pracownicy parafialni. To przy stole mogliśmy posłuchać 
historii z jego Ŝycia, gdy pracował w dawnej kolegiacie, czy wcześniej 
w Kosobudach. To przy stole mogliśmy tworzyć wspólnotę. 

Czwarty obraz to czasy kleryckie i troska o nas przygotowu-
jących się do kapłaństwa. Kleryków z tej parafii było tak wielu  
i jest tak wielu. Zawsze miał dla nas hojną rękę i otwarte serce. 

KsięŜe proboszczu, dziękujemy ci za konfesjonał, przez który na-
uczyłeś nas troski o dobro dusz. Dziękujemy za budowę, przez którą 
nauczyłeś nas gospodarności, jak sam powtarzałeś: „tanie mięso psy 
jedzą”. Dlatego taka była cegła, dlatego takie okna, czy więźba da-
chowa. Cieszyłeś się, gdy tym się interesowaliśmy, gdy pytaliśmy się 
o to, jak idzie budowa, co juŜ zrobione, a co jeszcze przed nami. Dzię-
kujemy za stół, przy którym nauczyłeś nas gościnności i wspólnoty, 
szczególnie tej kapłańskiej. Dziękujemy za nasze czasy kleryckie, 
kiedy nauczyłeś nas hojności i otwartości serca.  

KsięŜe proboszczu nauczyłeś nas tego nie słowami, ale własnym 
przykładem, własnym codziennym Ŝyciem w dwóch małych pokoi-
kach, gdyŜ nie liczyło się, jak ty mieszkasz, ale by wszystko poświęcić 
dla parafian i dla tej budowy świątyni. Poświęciłeś wszystko: urlop, 
zdrowie oraz swoje Ŝycie. Dziękujemy teŜ za wszelkie dobro i mamy 
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nadzieję zobaczenia się kiedyś przy Bogu, gdy wspólnie będziemy Go 
wielbić”.  

Zmarłego kapłana Ŝegnało bardzo wielu wiernych, którzy, 
wdzięczni za trud kapłańskiej posługi, otoczyli go modlitwą podczas 
tej ostatniej ziemskiej drogi. Wspominając zmarłego proboszcza, pa-
rafianie podkreślali, Ŝe był on dla nich ojcem. Był dobrym człowie-
kiem, ciepłym, serdecznym, wiernym okazywał troskę, nigdy nie był 
chciwy, ludzie go lubili, zresztą widać, ilu ludzi przyszło go poŜegnać, 
to teŜ świadczy o człowieku5. 

Po Mszy św. ciało zmarłego ks. Jana Borowskiego zostało złoŜone 
na cmentarzu parafialnym parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
i św. Tomasza Apostoła w Zamościu w grobowcu kapłańskim.  

Requiescat in pace!  
 

                                                      
5 Por. K. HAWRO, PoŜegnanie ks. Jana, „Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” (7 lu-

ty 2016), nr 6(908), s. VI. 
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Ks. Zygmunt Jagiełło 
 

 
ŚP. KS. MGR ŁUKASZ KRZACZKOWSKI (1979-2016) 
 

KaŜda śmierć jest nieoczekiwana i niechciana i zawsze 
przychodzi za wcześnie i prawie zawsze z goryczą cisną się do ust 
słowa: mógł jeszcze poŜyć, tyle jeszcze miał do zrobienia, 
załatwienia...  

 
Ks. Łukasz Krzaczkowski urodził się 2 listopada 1979 r.  

w Ropczycach jako syn Józefa i Haliny z d. Szczęch. Dar BoŜego 
dziecięctwa otrzymał przez sakrament chrztu św. w parafii pw. św. 
Michała w Witkowicach 25 listopada 1979 r. Wzrastał otoczony 
miłością rodziców i czworga rodzeństwa. 

W latach 1986-1993 uczęszczał do szkoły podstawowej  
w Dąbrowie k/Lubaczowa. Jednocześnie w tym samym czasie 
uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Lubaczowie. W tym czasie był takŜe ministrantem. Pierwszą 
Komunię św. otrzymał w 1988 r. w kościele pw. św. Stanisława B.M. 
w Lubaczowie. W tejŜe parafii z rąk biskupa Jana Śrutwy przyjął  
w 1993 r. sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. 

W latach 1994-1998 uczył się w Liceum Zawodowym  
w Ropczycach. Po maturze złoŜył dokumenty z prośbą o przyjęcie  
w szeregi alumnów WyŜszego Seminarium Duchownego Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej z siedzibą w Lublinie. 

Wiedziony głosem BoŜego powołania, 1 października 1998 r. 
rozpoczął formację do kapłaństwa, której kolejnymi etapami było 
przyjęcie stroju duchownego w 2000 r. oraz posług lektoratu w 2001 r. 
i akolitatu w 2002 r. Święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Mariusza 
Leszczyńskiego otrzymał 8 maja 2003 r. w Katedrze Zamojskiej. 

Pod koniec studiów seminaryjnych proboszcz parafii pw. Św. 
Stanisława B.M. w Lubaczowie, ks. Franciszek Nucia, o ks. Łukaszu 
napisał: „Według mojej opinii Łukasz Krzaczkowski jest lubiany  
w środowisku, chętnie pomaga w słuŜbie liturgicznej, w Ŝyciu 
spokojny, poukładany. Nie poprawiał Ŝadnego roku podczas studiów, 
a więc intelektualnie radę sobie daje. Jestem przekonany, Ŝe 
szczerze chce pracować na Niwie Pańskiej” (21.04.2003).  

Studia filozoficzne i teologiczne ukończył uzyskując w 2004 r. 
dyplom magistra teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego 
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Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na podstawie pracy z teologii 
dogmatycznej pt.: „Maryja jako matka chrześcijanina według 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, napisanej pod kierunkiem  
ks. prof. dra hab. Czesława Bartnika. 

Święcenia kapłańskie w gronie 12 diakonów przyjął 5 czerwca 
2004 r. w Katedrze Zamojskiej z rąk ks. bpa Jana Śrutwy. 

Ks. Łukasz Krzaczkowski pracę duszpasterską rozpoczął  
19 czerwca 2004 r. w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego  
w Mirczu. Szybko zjednał sobie młodzieŜ, nawiązał serdeczne więzi  
z parafianami, oraz zyskał grono przyjaciół. Z zaangaŜowaniem 
poświęcał się pracy duszpasterskiej i katechezie w kolejnych 
placówkach: Łukawica (19.06.2006 – 23.06.2008), Sitaniec 
(23.06.2008 – 26.06.2010), Wielącza (26.06.2010 – 20.08.2014)  
i Majdan Stary od 20 sierpnia 2014 r. SłuŜył wspólnotom, grupom 
duszpasterskim z pasją i zamiłowaniem. Dostrzegał kaŜdego, 
obdarowując dobrym słowem, pociechą, Ŝyczliwością i zrozumieniem. 
Zawsze precyzyjnie planował. Formułował myśli jasno, krótko  
i zdecydowanie. A to istota Ŝycia człowieka wierzącego – przyjmować 
kaŜdą łaskę jako dar od Boga i pozostać jej wiernym wypełniając 
najrzetelniej, najlepiej, najdokładniej... Wtedy i tylko wtedy 
spełniają się słowa Pisma św. wypowiedziane przez św. Pawła 
Apostoła: „Gdy Ŝyjemy – Ŝyjemy dla Pana i gdy umieramy – 
umieramy dla Pana” (Rz 14,8). 

Ksiądz Łukasz zawsze był łagodny, pokorny, działał bez 
rozgłosu. Delikatność czyniła go człowiekiem, kapłanem niezwykle 
dyspozycyjnym, a równocześnie nie narzucającym się. Starał się być 
wszędzie tam, gdzie był potrzebny jako kapłan, ale nie był zwykłym 
„aktywistą”. Był człowiekiem pogodnym, pełnym radości i pokoju, 
gdyŜ był kapłanem rozmodlonym. To z głębi modlitwy, z głębi 
zjednoczenia z Bogiem płynęła jego dyspozycyjność. 

Ks. Łukasz Krzaczkowski zmarł 18 marca 2016 r. Z pewnością 
usłyszał słowa Pana, który do niego powiedział: „Pójdź sługo dobry  
i wierny, a poniewaŜ okazałeś się wierny kaŜdej łasce Tobie danej – 
wejdź do radości Twojego Pana” (Łk 19,17). 

Msza św. Ŝałobna pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego 
Mariana Rojka została odprawiona w Wielki Wtorek, 22 marca 2016 r. 
o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. św. App. Piotra i Pawła  
w Majdanie Starym. Koncelebrował ją Biskup Senior Jan Śrutwa 
oraz 100 kapłanów. Homilię wygłosił ks. Adam Dworzycki, kolega  
z roku święceń śp. ks. Łukasza, który w homilii powiedział:  



NEKROLOGI 

 

 

 

233

„Ks. Łukasz był wielkim wsparciem dla swoich rodziców  
i rodzeństwa, zawsze był do dyspozycji pracą, radą i modlitwą. Wiele 
osób doświadczyło bezinteresownej pomocy z Jego strony. Tego teŜ, 
Ŝe nie był przywiązany do rzeczy materialnych, wspierał naszych 
misjonarzy (choćby w Gruzji i Abchazji) – pracą fizyczną tam na 
placówkach misyjnych i materialnie. Na pierwszym miejscu zawsze 
starał się stawiać swoje obowiązki kapłańskie w parafii, człowiek 
modlitwy, czcił Maryję, ale teŜ i św. Józefa (odszedł od nas w wigilię 
Jego uroczystości). W pierwsze czwartki miesiąca spotykał się  
z innymi kapłanami na wspólnej modlitwie. Pracą i modlitwą 
wspierał Siostry Zawierzanki z Bliznego. Chciał w obecnym 
Jubileuszowym Roku Miłosierdzia iść na Pieszą pielgrzymkę na 
Jasną Górę. Zawsze starał się być cichy i pokorny”. 

Pod koniec Mszy św. przemówiły osoby, które chciały podzięko-
wać śp. ks. Łukaszowi. Wśród przemawiających słowa wdzięczności 
wyrazili przedstawiciele rady parafialnej, Legionu Maryi, młodzieŜy, 
dyrekcji szkoły, w której pracował ks. Łukasz. Ciepłe słowa pod  
adresem zmarłego wypowiedział ks. Jan Pysz, proboszcz parafii pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym: „Ks. Łukasz był 
człowiekiem wielkiej modlitwy. KaŜdego dnia przed godziną siódmą 
brał klucz do kościoła. Szedł i modlił się na pół godziny przed Mszą 
św. Bywało i tak, Ŝe gdy do niego pukałem, długo nie słyszałem sło-
wa proszę, a wiedziałem, Ŝe jest. Gdy potrzebowałem szybkiej odpo-
wiedzi od niego, otwierałem drzwi i co widziałem: ks. Łukasz podno-
sił się z kolan, poniewaŜ się modlił”.       

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa 
Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego, który teŜ wygłosił homilię, 
została odprawiona w Wielką Środę, 23 marca 2016 r. o godz. 11.00 
w Konkatedrze w Lubaczowie. Wzięło w niej udział ponad stu 
kapłanów, siostry i bracia zakonni, mieszkańcy parafii, w których 
pracował, rodzina i znajomi. Obecni byli takŜe mieszkańcy parafii 
Majdan Stary, nauczyciele i pracownicy szkoły, w której ostatnio 
pracował, uczniowie gimnazjum, straŜacy z Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych i chórzyści chóru męskiego „Klucz”.  

Biskup Leszczyński podczas Mszy pogrzebowej wspominał  
o szczególnych okolicznościach czasu Wielkiego Tygodnia, w których 
przyszło Ŝegnać ks. Łukasza Krzaczkowskiego, mówiąc: „Módlmy się 
o to, aby kapłan śp. Łukasz, cieszył się udziałem w tajemnicy 
Chrystusowego Zmartwychwstania, którą głosił całym swoim Ŝyciem 
i dobrem świadczonym bliźnim”. Ciepłe słowa o ks. Łukaszu 



NEKROLOGI 

 

 

 

234

wypowiedzieli takŜe jego przyjaciele, osoby, z którymi 
współpracował, proboszczowie parafii.  

Po Mszy pogrzebowej ciało śp. ks. Łukasza złoŜono na 
cmentarzu w Dąbrowie k/Lubaczowa, jego rodzinnej miejscowości. 
MłodzieŜ poŜegnała swojego nauczyciela i opiekuna duchowego, 
składając na grobie ks. Łukasza białe róŜe. 

Requiescat in pace!  
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o. Marek Mirus CSsR 
 

 
ŚP. O. ANTONI ONAK CSSR (1945-2016) 

 
O. Antoni Onak ur. 15.09.1945 w Trzemesnej k/Tarnowa, jako 

syn Władysława i Stefanii zd. Onik, ochrzczony został 16 września 
1945 r. w kościele parafialnym w Łękawicy. Miał 3 siostry, jedna  
z nich wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr SłuŜebniczek Bogarodzicy 
Dziewicy Niepokalanej (Dębickich).  

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1959 r. pracował na roli 
pomagając rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa (7 ha). Myślał  
o Ŝyciu zakonnym i kapłańskim, w tym celu podjął naukę  
w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie.  
W tamtym czasie zmarła jego matka. Kiedy zdał maturę, mając 28 
lat, poprosił o przyjęcie do Zgromadzenia Redemptorystów 
(20.08.1973). Nowicjat rozpoczął w Łomnicy (21.09.1973) i tamŜe 
przywdział habit zakonny (12.04.1974). Pierwsze śluby zakonne 
złoŜył 15 sierpnia 1974 r., a profesję wieczystą 15 sierpnia 1979 r. Po 
odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych w WyŜszym Seminarium 
Duchownym Redemptorystów w Tuchowie przyjął święcenia 
prezbiteratu 5 czerwca 1980 r. z rąk ks. abp. Jerzego Ablewicza.  

Jego pierwszą placówką duszpasterską po święceniach było 
Braniewo, dokąd o. Antoni został skierowany jako katecheta.  

Następnie został posłany do Lubaszowej, gdzie pełnił funkcję 
socjusza magistra nowicjatu (od 31.01.1985) i katechety (pierwsze 
lata pobytu), magistra nowicjatu (1991-1992) i przełoŜonego 
wspólnoty zakonnej (1990-1996).  

Kolejną placówką zakonną o. Antoniego był Tuchów, gdzie 
pracował w duszpasterstwie (1999-2006). Przebywając w Lubaszowej 
i Tuchowie był spowiednikiem kleryków WyŜszego Seminarium 
Duchownego Redemptorystów.  

W roku 2006 został skierowany do Zamościa, gdzie pełnił 
posługę duszpasterza i rektora kościoła pw. św. Mikołaja. Po 
przejściu na emeryturę, pomagał w miejscowym duszpasterstwie.  

W styczniu 2016 r. zdiagnozowano u o. Antoniego chorobę 
nowotworową.  

O. Antoni Onak zmarł w Tuchowie 27 lutego 2016 r.  
Pogrzeb odbył się 1 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sanktuarium 

MB w Tuchowie. 
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We wspomnieniach zakonnych współbraci śp. o. Antoni Onak 
zapisał się jako człowiek pogodny, Ŝyczliwy i uczynny. PrzełoŜeni  
i wychowawcy podkreślali jego pracowitość i sumienność  
w podejmowaniu obowiązków, a przy tym duchową prawość i głęboką 
religijność. Cenili go ludzie, którzy spotykali się z nim jako 
duszpasterzem. Jedną z pasji o. Antoniego były pszczoły.  
W Lubaszowej załoŜył i przez wiele lat prowadził pasiekę. 

 
 

Przedruk z Biuletyn Tygodniowy CiZ,  
nr 09/2016 (366), s. 10-11 

 
 
 
Dnia 16 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 Biskup Zamojsko-

Lubaczowski Marian Rojek sprawował w Kościele Rektoralnym  
pw. Św. Mikołaja (OO. Redemptoryści) w Zamościu Mszę św. za śp.  
o. Antoniego Onaka. Na modlitwie zebrali się wierni, którzy na co 
dzień modlą się w kościele OO. Redemptorystów i przedstawiciele 
duchowieństwa diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Była to okazja do 
wyraŜenia wdzięczności ojcu Antoniemu za jego gorliwą posługę 
duszpasterską pełnioną w Zamościu, oraz do oddania Panu Bogu 
chwały za Ŝycie zakonne i kapłaństwo o. Antoniego Onaka. 
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ks. Bolesław Micewski CR 
 

 
ŚP. KS. JAN MAZUREK CR (1943-2016) 

 
15 marca 2016 r. w Wiedniu przeszedł do wieczności Jan Tade-

usz Mazurek, kapłan Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, pro-
boszcz i przełoŜony. Urodził się 9 lipca 1943 r. we wsi Chotylub koło 
Lubaczowa, w dawnej Metropolii Lwowskiej. Był synem Michała  
i Rozalii z Kłosowskich. Ochrzczony został 15 lipca tegoŜ roku w pa-
rafii św. Wojciecha w Cieszanowie.  

Tam teŜ przyjmował następne sakramenty, bierzmowanie 
(10.11.1957 r.). Uczył się w tamtejszej szkole do 1956 r., następnie  
w Lubaczowie, a maturę zdał w Liceum Paderewskiego w Poznaniu. 
Do nowicjatu w Bartnikach przybył 30 lipca 1961 r., gdzie otrzymał 
zakonną formację i złoŜył śluby 15 sierpnia 1962 r. Studiował u Księ-
Ŝy Misjonarzy w Krakowie i przyjął kapłaństwo 21 czerwca 1968 r. 
Pracował najpierw w Złocieńcu, a od 1971 r. na Woli Duchackiej.  

W tym czasie rozpoczął specjalizację w krakowskiej Akademii 
Teologicznej; ale przerwał ją wysłany do Wiednia 1973 r. Był tam 
pomocnikiem w duszpasterstwie polonijnym. Od 1977 r. kapelanem 
szpitala na Kahlenbergu, od 1978 wikarym w parafii św. Wawrzyńca 
w Hausleiten. Dnia 14 września 1983 r. został przełoŜonym na 
Rennwegu, a od 25 sierpnia 1985 r. równieŜ rektorem kościoła św. 
KrzyŜa, duszpasterzem polonii i kapelanem szpitala. Dnia 1 lutego 
1992 r. został proboszczem niepolonijnej parafii św. Otmara w Wied-
niu. W 1998 r. został przełoŜonym Domu Kahlenberskiego.  

Od 2002 r. objął parafię św. Ducha w Prellenkirchen, od 2010 
był równieŜ przełoŜonym. W 2011 r. został proboszczem parafii św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus w Wiedniu, gdzie pracował do śmierci. 
Zmarł w 72 roku Ŝycia, 55 powołania i 48 kapłaństwa. Był człowie-
kiem pracowitym i skromnym. 

 
Przedruk z Biuletyn Tygodniowy CiZ,  

nr 12-13/2016 (369-70), s. 14 
 
 
Msza św. pogrzebowa została odprawiona w Wielki Wtorek, 22 

marca 2016 r. o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Wojcie-
cha w Cieszanowie – pragnieniem śp. ks. Jana Mazurka było powró-
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cić po śmierci do rodzinnych stron. Eucharystii przewodniczył Biskup 
Pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusz Leszczyński, 
który we wstępie do modlitwy przypomniał krótko postać i pracę 
duszpasterska ks. Jana, podkreślając jego posługę w waŜnym dla 
Polski miejscu – wiedeńskim Kahlenbergu.  

ZauwaŜył teŜ, Ŝe i w Cieszanowie, w którym wybrał swoje miej-
sce pochówku ks. Jan, znajdują się pamiątki obecności króla Jana 
Sobieskiego, zwycięzcy spod Wiednia.  

Homilię pogrzebową wygłosił o. Rafał Golina CR, wikariusz 
prowincjalny Zmartwychwstańców. Zwrócił się on do uczestników 
uroczystości pogrzebowych m.in. w słowach: „Czy Ojciec Jan chce 
nam coś o sobie dziś jeszcze powiedzieć. On sam raczej nie. To inni 
mówią o Nim: stajecie dziś przed tajemnicą prostoty, cichości i pra-
cowitości. Tak o Nim napisał jeden z seminaryjnych formatorów: 
prosty, cichy i pracowity. TenŜe formator dodaje: ma zrozumienie tego 
charakteru swego. Widać to chociaŜby było w czasie Jego choroby  
i cierpienia. Ludzie róŜnie reagują na cierpienie: próbują się go wie-
loma sposobami pozbyć; narzekają i przeklinają; czasami tracą wia-
rę. Wydaje się, Ŝe ojciec Jan był w tej, jeszcze innej, grupie: próbował 
cierpienie ukierunkować i nadać mu zbawczą siłę, łącząc się z Jezu-
sem. Zapisał na obrazku z okazji 40-lecia kapłaństwa: módlcie się, 
aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Umiłował 
ofiarę Eucharystii od samego początku swego Ŝycia, uczestniczył  
w niej codziennie i Ją przyjmował codziennie, a jako kleryk w czasie 
wakacyjnym pokonywał 10 km pieszo kaŜdego dnia, by w niej 
uczestniczyć, jak zaświadczył kapłan składający świadectwo o jego 
Ŝyciu jako kleryka. Jako zmartwychwstaniec starał się głosić pod-
stawową prawdę naszej duchowości: miłość bezwarunkową Boga”. 

W koncelebrze uczestniczyło ponad 20 kapłanów diecezjalnych  
i zakonnych. Na zakończenie Eucharystii słowa współczucia  
i wdzięczności wobec zmarłego wypowiedział ks. bp Marian Buczek – 
Biskup Senior Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie, rodak 
parafii cieszanowskiej.             

Po Mszy św. ciało zmarłego ks. Jana zostało złoŜone na cmenta-
rzu parafialnym w Cieszanowie w grobie kapłańskim.     

Requiescat in pace! 
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