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STOLICA APOSTOLSKA
ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 53. ŚWIATOWY DZIEŃ
MODLITW O POWOŁANIA
Drodzy Bracia i Siostry!
Bardzo pragnę, by w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia wszyscy ochrzczeni mogli doświadczyć radości z tego, że
należą do Kościoła! I by mogli odkryć na nowo, że powołanie
chrześcijańskie, jak również poszczególne powołania rodzą się
w łonie ludu Bożego i są darami Bożego miłosierdzia. Kościół jest
domem miłosierdzia i „ziemią”, na której powołanie kiełkuje, wzrasta
i przynosi owoc.
Z tego względu z okazji 53. Światowego Dnia Modlitw
o Powołania, zachęcam wszystkich do kontemplowania wspólnoty
apostolskiej i do dziękowania za rolę wspólnoty w powołaniowej
drodze każdego człowieka. W Bulli ogłaszającej Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia przypomniałem słowa św. Bedy Czcigodnego,
odnoszące się do powołania św. Mateusza: «Miserando atque
eligendo» (Misericordiae Vultus, 8). Miłosierne działanie Pana
odpuszcza nasze grzechy i otwiera nas na nowe życie, które
konkretyzuje się w powołaniu do pójścia za Panem i do misji. Każde
powołanie w Kościele ma swoje źródło w miłosiernym spojrzeniu
Jezusa. Nawrócenie i powołanie są jakby dwiema stronami medalu
i nieustannie odwołują się do siebie przez całe życie ucznia –
misjonarza.
Bł. Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi
opisał etapy procesu ewangelizacji. Jednym z nich jest przylgnięcie
do wspólnoty chrześcijańskiej (por. n. 23) – tej wspólnoty, od której
człowiek otrzymał świadectwo wiary i wyraźne przesłanie
o miłosierdziu Pana. To włączenie we wspólnotę obejmuje całe
bogactwo życia eklezjalnego, zwłaszcza sakramenty. A Kościół jest
nie tylko miejscem, w którym wyznaje się wiarę, ale również
przedmiotem naszej wiary; dlatego w Credo mówimy słowa: «Wierzę
w Kościół».
Powołanie Boże dokonuje się za pośrednictwem wspólnoty. Bóg
powołuje nas do bycia częścią Kościoła, a po pewnym okresie
dojrzewania w nim daje nam jakieś specyficzne powołanie. Drogą
powołaniową idzie się razem z braćmi i siostrami, którymi Pan nas
obdarza: jest to współ-powołanie. Eklezjalny dynamizm powołania
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jest antidotum na obojętność i indywidualizm. Ustanawia tę
wspólnotę, w której obojętność została przezwyciężona przez miłość,
ponieważ wymaga, abyśmy wyszli poza siebie samych i oddali swoje
życie na służbę Bożemu planowi, utożsamiając się z historyczną
sytuacją Jego świętego ludu.
W tym Dniu, poświęconym modlitwie o powołania, pragnę
zachęcić wszystkich wiernych do wzięcia na siebie odpowiedzialności
za pielęgnowanie i rozeznawanie powołań. Kiedy apostołowie szukali
kogoś, kto by zastąpił Judasza Iskariotę, św. Piotr zgromadził stu
dwudziestu braci (por. Dz 1,15); a gdy trzeba było wybrać siedmiu
diakonów, zwołano grupę uczniów (por. Dz 6,2). Św. Paweł wskazuje
Tytusowi precyzyjne kryteria wyboru prezbiterów (por. Tt 1,5-9).
Również dzisiaj wspólnota chrześcijańska jest zawsze obecna, gdy
rodzą się powołania, w czasie ich kształtowania się i ich trwania (por.
adhort. apost. Evangelii gaudium, 107).
Powołanie rodzi się w Kościele. Od chwili pojawienia się
powołania potrzebny jest odpowiedni „zmysł” Kościoła. Nikt nie jest
powołany wyłącznie dla jakiegoś określonego regionu ani dla jakiejś
grupy czy ruchu kościelnego, ale dla Kościoła i dla świata. «Jasnym
znakiem autentyczności jakiegoś charyzmatu jest jego eklezjalność,
jego zdolność do harmonijnego włączenia się w życie świętego Ludu
Bożego dla dobra wszystkich» (tamże, 130). Odpowiadając na Boże
powołanie, młody człowiek widzi, jak poszerza się jego postrzeganie
Kościoła, może lepiej rozważyć rozliczne charyzmaty i tym samym
dokonać bardziej obiektywnego rozeznania. W ten sposób wspólnota
staje się domem i rodziną, gdzie rodzi się powołanie. Kandydat
z wdzięcznością przyjmuje tę mediację wspólnoty, traktując ją jako
element nieodzowny dla jego przyszłości; uczy się poznawać i kochać
braci i siostry, którzy idą innymi niż jego drogami, a powstałe więzi
umacniają we wszystkich ducha wspólnoty.
Powołanie wzrasta w Kościele. W czasie procesu formacji
kandydaci mający różne powołania winni coraz lepiej poznawać
wspólnotę eklezjalną, przezwyciężając ograniczoną wizję, jaką
wszyscy mamy na początku. W tym celu przydatne jest jakieś
doświadczenie pracy apostolskiej razem z innymi członkami
wspólnoty, na przykład: głoszenie przesłania chrześcijańskiego
u boku dobrego katechisty; ewangelizowanie peryferii razem z jakąś
wspólnotą
religijną;
odkrywanie
skarbu
kontemplacji
w doświadczeniu życia klauzurowego; lepsze poznanie misji ad
gentes w kontakcie z misjonarzami; głębsze poznanie duszpasterstwa
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w parafii i diecezji wraz z księżmi diecezjalnymi. Dla tych, którzy
już odbywają formację, wspólnota eklezjalna zawsze pozostaje
podstawowym środowiskiem formacyjnym, wobec którego odczuwają
wdzięczność.
Powołanie jest wspierane przez Kościół. Po dokonaniu
zasadniczego wyboru droga powołaniowa w Kościele nie kończy się,
lecz realizuje się w dyspozycyjności do służby, w wytrwałości
i w formacji permanentnej. Ten kto poświęcił własne życie Panu, jest
gotowy służyć Kościołowi tam, gdzie on tego potrzebuje. Misja Pawła
i Barnaby jest przykładem tej eklezjalnej dyspozycyjności. Posłani na
misje przez Ducha Świętego i przez wspólnotę Antiochii (por.
Dz 13,1-4), powrócili do tej samej wspólnoty i opowiedzieli o tym, co
Pan przez nich zdziałał (por. Dz 14,27). Misjonarzom towarzyszy
i wspiera ich wspólnota chrześcijańska, która jest życiowym
punktem odniesienia, niczym widzialna ojczyzna, która zapewnia
bezpieczeństwo tym, którzy pielgrzymują ku życiu wiecznemu.
Pośród zaangażowanych w duszpasterstwo szczególną rolę
odgrywają księża. Poprzez ich posługę uobecnia się Słowo Jezusa,
który powiedział: «Ja jestem bramą owiec (…). Ja jestem dobrym
pasterzem» (J 10,7.11). Duszpasterska troska o powołania jest
zasadniczą częścią ich posługi pasterskiej. Księża towarzyszą tym,
którzy poszukują własnego powołania, jak również tym, którzy już
ofiarowali swoje życie na służbę Bogu i wspólnocie.
Wszyscy wierni są wzywani do uświadamiania sobie eklezjalnej
dynamiki powołania, aby wspólnoty wiary, na wzór Dziewicy Maryi,
mogły stawać się matczynym łonem, które przyjmuje dar Ducha
Świętego (por. Łk 1,35-38). Macierzyństwo Kościoła wyraża się
w wytrwałej modlitwie o powołania oraz przez oddziaływanie
wychowawcze i towarzyszenie tym, którzy odczuwają Boże
powołanie. Realizuje to również poprzez staranną selekcję
kandydatów do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego.
Wreszcie, Kościół jest matką powołań przez nieustanne wspieranie
tych, którzy poświęcili swoje życie, by służyć innym ludziom.
Prośmy Pana, aby wszystkim osobom, które realizują swoje
powołanie, udzielił łaski głębokiego przylgnięcia do Kościoła; i by
Duch Święty wzmocnił w pasterzach i we wszystkich wiernych ducha
wspólnoty, rozeznania oraz ojcostwa i macierzyństwa duchowego.
Ojcze miłosierdzia, który dałeś swojego Syna dla naszego
zbawienia i nieustannie wspierasz nas darami Twojego Ducha,
obdarz nas żywymi, żarliwymi i radosnymi wspólnotami
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chrześcijańskimi, które byłyby źródłem życia braterskiego,
i wzbudzały w młodych ludziach pragnienie poświęcenia się Tobie
i ewangelizacji. Wspieraj je w ich zadaniach przedstawiania
odpowiedniej katechezy powołaniowej i ukazywania dróg szczególnej
konsekracji. Obdarz mądrością w koniecznym rozeznawaniu
powołań, tak aby we wszystkim jaśniała wielkość Twojej miłosiernej
miłości. Maryjo, Matko i Wychowawczyni Jezusa, wstawiaj się za
każdą wspólnotą chrześcijańską, aby, stając się płodna za sprawą
Ducha Świętego, była źródłem autentycznych powołań do służby
świętemu ludowi Bożemu.
Watykan, 29 listopada 2015 r.,
w I Niedzielę Adwentu
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KONGREGACJA NAUKI WIARY

LIST IUVENESCIT ECCLESIA
DO BISKUPÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
NA TEMAT RELACJI MIĘDZY DARAMI HIERARCHICZNYMI
A CHARYZMATYCZNYMI DLA ŻYCIA I MISJI KOŚCIOŁA
WSTĘP
Dary Ducha Świętego dla Kościoła w misji
1. Kościół odmładza się na mocy Ewangelii, a Duch Święty stale
go odnawia, budując i prowadząc go „poprzez rozmaite dary hierarchiczne i charyzmatyczne1. Sobór Watykański II wielokrotnie podkreślał cudowne dzieło Ducha Świętego, który uświęca Lud Boży,
kieruje nim, uposaża go w cnoty i ubogaca szczególnymi łaskami,
w ten sposób go budując. Wielorakie jest działanie boskiego Parakleta w Kościele, jak chętnie wskazują Ojcowie. Jan Chryzostom pisze:
„Jakichż to łask, które działają dla naszego zbawienia, nie udziela
nam Duch Święty? Za Jego pośrednictwem jesteśmy wyzwoleni
z niewoli i powołani do wolności, On prowadzi nas do przybrania za
synów i do tego, byśmy niejako byli uformowani od nowa, zrzuciwszy
ciężkie i nienawistne jarzmo naszych grzechów. Przez Ducha Świętego widzimy zgromadzenia kapłanów i posiadamy szeregi doktorów;
z tego źródła płyną dary objawień, łaski uzdrowień i wszystkie inne
charyzmaty, które zdobią Kościół Boży”2. Dzięki samemu życiu Kościoła, licznym naukom Magisterium i badaniom teologicznym,
szczęśliwie wzrosła świadomość wielorakiego działania Ducha Świętego w Kościele, wzbudzając w ten sposób szczególną uwagę na dary
charyzmatyczne, którymi w każdym czasie ubogacany jest Lud Boży,
aby mógł wypełniać swoją misję.
Zadanie skutecznego głoszenia Ewangelii okazuje się szczególnie
pilne w naszych czasach. Ojciec Święty Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium przypomina, że „jeśli coś ma wywoływać
święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to
niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły,

1
2

SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 4.
JAN CHRYZOSTOM, Homilia de Pentecoste, II, 1: PG 50, 464.
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światła i pociechy wypływającej z przyjaźni z Jezusem Chrystusem,
bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu
i życia”3. Zachęta, by być Kościołem „wychodzącym” prowadzi do ponownego odczytania całego życia chrześcijańskiego w kluczu misyjnym4. Zadanie ewangelizacji dotyczy wszelkich dziedzin działania
Kościoła – duszpasterstwa zwyczajnego, głoszenia Ewangelii tym,
którzy porzucili wiarę chrześcijańską, a zwłaszcza tym, do których
Ewangelia Jezusa nigdy nie dotarła lub którzy stale ją odrzucali 5.
W tym nieodzownym zadaniu nowej ewangelizacji bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest uznanie i docenienie licznych charyzmatów,
zdolnych do rozbudzania i posilenia życia wiarą Ludu Bożego.
Wielorakie zrzeszenia eklezjalne
2. Zarówno przed, jak i po Soborze Watykańskim II powstało
wiele zrzeszeń kościelnych, które stanowią cenne bogactwo dla odnowy Kościoła i dla pilnego „duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia”6 całego życia kościelnego. Do wartości i bogactwa wszystkich
tradycyjnych stowarzyszeń, cechujących się szczególnymi celami,
a także instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego dołączają się nowsze, które można opisać, jako zrzeszenia
wiernych, ruchy kościelne i nowe wspólnoty, a którym poświęcony
jest niniejszy dokument. Nie należy ich, bowiem pojmować jedynie,
jako dobrowolnej formy zrzeszania się ludzi dążących do jakiegoś
konkretnego celu o charakterze religijnym lub społecznym. Charakter „ruchów” odróżnia je w panoramie kościelnej, jako coś bardzo
dynamicznego, zdolnego do wzbudzenia szczególnej atrakcyjności dla
Ewangelii i podsunięcia propozycji życia chrześcijańskiego, zasadniczo globalnego, obejmującego wszystkie aspekty ludzkiego istnienia.
Zrzeszanie się wiernych, połączone z intensywnym współdzieleniem
życia, po to, by wzmacniać życie wiarą, nadzieją i miłością, dobrze
wyraża dynamikę kościelną, jako tajemnicę komunii służącej misji
i jawi się, jako znak jedności Kościoła w Chrystusie. W tym sensie
takie zrzeszenia eklezjalne, zrodzone ze wspólnego charyzmatu, za-

3 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013 r.), n. 49:
AAS 105 (2013), 1040.
4 Por. tamże nn. 20-24: AAS 105 (2013), 1028-1029.
5 Por. tamże n. 14: AAS 105 (2013), 1025.
6 Tamże n. 25: AAS 105 (2013), 1030.
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mierzają służyć «ogólnemu apostolstwu Kościoła» 7. W tej perspektywie zrzeszenia wiernych, ruchy kościelne i nowe wspólnoty proponują odnowione formy pójścia za Chrystusem, w których należy pogłębiać communio cum Deo oraz communio fidelium, wnosząc w nowe
konteksty społeczne fascynację spotkaniem z Panem Jezusem i piękno egzystencji chrześcijańskiej przeżywanej w swej integralności.
Wyraża się w nich również szczególna forma misji i świadectwa, nakierowana na sprzyjanie i rozwijanie zarówno świadomości swojego
powołania chrześcijańskiego, jak i trwałych dróg formacji chrześcijańskiej oraz doskonałości ewangelicznej. W takich zrzeszeniach,
w zależności od różnych charyzmatów, mogą brać udział wierni żyjący w różnych stanach (świeccy, kapłani, osoby konsekrowane), ukazując w ten sposób wielopostaciowe bogactwo komunii kościelnej.
Silna zdolność stowarzyszeniowa takich dzieł stanowi znaczące
świadectwo, że Kościół nie rośnie przez prozelityzm, ale «przez przyciąganie»8.
Jan Paweł II, zwracając się do przedstawicieli ruchów i nowych
wspólnot, uznał w nich «opatrznościową odpowiedź»9, wzbudzaną
przez Ducha Świętego w obliczu konieczności niesienia Ewangelii
w sposób przekonujący na cały świat, biorąc pod uwagę rozległe procesy zmian dokonujące się na poziomie całej planety, naznaczone
często kulturą silnie zlaicyzowaną. Ten ferment Ducha «przyniósł
w życiu Kościoła element nowy i niespodziewany, a czasem nawet
naruszający dotychczasową równowagę»10. Ten sam Papież przypomniał, że dla tych wszystkich stowarzyszeń otwiera się czas «kościelnej dojrzałości», która niesie ze sobą pełne docenienie ich znaczenia
i włączenie ich w życie «Kościołów lokalnych i parafii, trwając zawsze
w komunii z pasterzami i stosując się do ich wskazań» 11. Te nowe
dzieła, z powodu istnienia, których serce Kościoła pełne jest radości
i wdzięczności, wezwane są do nawiązania pozytywnych relacji ze
wszystkimi innymi darami obecnymi w życiu kościelnym.
SOBÓR WATYKAŃSKI II, dekret Apostolicam actuositatem, 19.
FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 14: AAS 105
(2013), 1026; por. BENEDYKT XVI, Homilia podczas Mszy świętej na rozpoczęcie
V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (13 V 2007 r.): AAS
99 (2007), 43.
9 JAN PAWEŁ II, Przemówienie do członków Ruchów kościelnych i nowych
wspólnot (30 V 1998 r.), nr 7: L’osservatore Romano, wyd. pl, n. 8-9(205)/1998, s. 39.
10 Tamże, n 6.
11 Tamże, n 8.
7

8
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Cel niniejszego dokumentu
3. Poprzez niniejszy dokument Kongregacja Nauki Wiary pragnie ukazać relację pomiędzy darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi, te elementy teologiczne i eklezjologiczne, których zrozumienie może sprzyjać płodnemu i uporządkowanemu udziałowi nowych zrzeszeń eklezjalnych w komunii i misji Kościoła. W tym celu
zostaną przedstawione przede wszystkim wybrane kluczowe elementy zarówno doktryny o charyzmatach, wyłożonej w Nowym Testamencie, jak i refleksji Magisterium na temat tych nowych rzeczywistości. Następnie, w oparciu o pewne zasady o charakterze teologicznosystematycznym, zostaną zaproponowane wyznaczniki tożsamości
darów hierarchicznych i charyzmatycznych, a także wybrane kryteria dla rozeznawania nowych ruchów kościelnych.
I. CHARYZMATY WEDŁUG NOWEGO TESTAMENTU
Łaska i charyzmat
4. «Charyzmat» jest transkrypcją greckiego słowa chárisma, którym często posługuje się w swych listach święty Paweł, a które pojawia się także w pierwszym liście świętego Piotra. Ma ono ogólne znaczenie „hojnego daru”, a w Nowym Testamencie używane jest wyłącznie w odniesieniu do darów pochodzących od Boga. W niektórych
fragmentach kontekst nadaje mu bardziej precyzyjne znaczenie (por.
Rz 12,6; 1 Kor 12,4.31; 1 P 4,10), którego główną cechą jest to, że
dary nie są udzielane wszystkim jednakowo 12. Taki jest również
główny sens słów występujących w językach nowożytnych, a wywodzących się od tego greckiego terminu. Żaden, bowiem z poszczególnych charyzmatów nie jest darem danym wszystkim (por. 1 Kor
12,30), w odróżnieniu od łask podstawowych, jak łaska uświęcająca,
lub darów wiary, nadziei i miłości, które są wręcz nieodzowne każdemu chrześcijaninowi. Charyzmaty to dary szczególne, których
Duch udziela „tak, jak chce” (1 Kor 12,11). Aby wytłumaczyć niezbędną obecność różnych charyzmatów w Kościele, dwa najbardziej
stanowcze teksty (Rz 12,4-8; 1 Kor 12,12-30) posługują się porównaniem do ciała ludzkiego: „Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele
członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – po«Różne są charismata» (1 Kor 12,4); «mamy zaś różne charismata» (Rz 12,6);
«każdy otrzymuje własny chárisma od Boga: jeden taki, a drugi taki» (1 Kor 7,7).
12
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dobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy
z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według
udzielonej nam łaski różne dary” (Rz 12,4-6). Różnice między członkami ciała nie stanowią anomalii, których należy się wystrzegać, lecz
– przeciwnie – dobroczynną konieczność, dzięki której możliwe jest
wykonywanie rozmaitych funkcji życiowych. „Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało” (1 Kor 12,19-20). O ścisłym związku
pomiędzy poszczególnymi charyzmatami (charismata) a Bożą łaską
(charis) mówi Paweł w Rz 12,6 i Piotr w 1 Liście 4,10 13. Charyzmaty
są uznane za objawienie „różnorakiej łaski Bożej” (1 P 4,10). Nie
chodzi, więc jedynie o ludzkie zdolności. Ich boskie pochodzenie wyraża się na różne sposoby – według jednych tekstów pochodzą one od
Boga (por. Rz 12,3, 1 Kor 12,28; 2 Tm 1,6; 1 P 4,10); według Ef 4,7 –
od Chrystusa; a według 1 Kor 12,4-11 – od Ducha. Ponieważ w tym
ostatnim fragmencie mówi się o tym najwięcej (siedmiokrotnie wymieniony jest Duch), charyzmaty zwykle przedstawia się, jako «objawienie Ducha» (1 Kor 12,7). Jasne jest jednak, że to przypisanie nie
jest wyłączne i nie wyklucza dwu poprzednich. Dary Boże wiążą się
zawsze z całą perspektywą trynitarną, jak od samego początku
stwierdzała to teologia, zarówno zachodnia, jak i wschodnia 14.
Dary udzielane «ad utilitatem» i prymat miłości
5. W 1 Kor 12,7 święty Paweł stwierdza, że «wszystkim zaś objawia się Duch dla dobra». Wielu tłumaczy dodaje: «dla [wspólnego]
dobra», ponieważ większość charyzmatów, które Apostoł wymienia,
choć nie wszystkie, mają bezpośrednie znaczenie dla dobra wspólnego. To przeznaczenie, służące zbudowaniu wszystkich, dobrze rozumiał na przykład św. Bazyli Wielki, kiedy pisał: «Każdy zaś otrzymuje swój dar nie tyle dla siebie samego. Ile raczej na pożytek drugich.
Tak, więc w życiu wspólnym moc Ducha Świętego udzielona jednemu, siłą rzeczy przechodzi równocześnie na wszystkich. Kto zaś żyje
samotnie, być może posiada któryś z darów, lecz czyni go bezużytecz-

W grece oba słowa (chárisma i cháris) mają ten sam źródłosłów.
Por. ORYGENES, O zasadach, I, 3, 7; tłum St. Kalinkowski, Kraków 1996,
s. 90: «to, co się zwie „darem Ducha”, jest udzielane przez Syna i tworzone przez Boga
Ojca».
13

14
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nym, gdyż nie robi zeń użytku, zakopawszy go w sobie samym» 15.
Święty Paweł nie wyklucza jednak, że charyzmat może być użyteczny
tylko dla tego, kto go otrzymał. Tak dzieje się w przypadku daru
mówienia językami, który pod tym względem różni się od daru proroctwa16. Charyzmaty, służące wspólnemu pożytkowi – czy to charyzmaty słowa (mądrości, wiedzy, proroctwa, zachęcania) czy działania
(mocy, posługiwania, rządzenia) – niosą ze sobą także pożytek osobisty, ponieważ ich wykonywanie dla dobra wspólnego sprzyja postępowaniu tych, którzy są nimi obdarzeni, na drodze miłości. Paweł
zauważa w tym kontekście, że – jeżeli zabraknie miłości – nawet
najwspanialsze charyzmaty nie przynoszą korzyści temu, kto je
otrzymał (por. 1 Kor 13,1-3). W podobnym tonie wypowiada się surowy fragment Ewangelii wg św. Mateusza (por. Mt 7,22-23) – wypełnianie najbardziej rzucających się w oczy charyzmatów (proroctwa,
egzorcyzmy, cuda) nie zawsze niestety musi iść w parze z istnieniem
autentycznej relacji ze Zbawicielem. W związku z tym, zarówno
Piotr, jak i Paweł, podkreślają konieczność ukierunkowania wszystkich charyzmatów na miłość. Święty Piotr podaje ogólną regułę: «Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem
tym darem, jaki każdy otrzymał» (1 P 4,10). Święty Paweł zwraca
szczególną uwagę na wykorzystanie charyzmatów na zgromadzeniach wspólnoty chrześcijańskiej i poucza: «wszystko niech służy
zbudowaniu» (1 Kor 14,26).
Różnorodność charyzmatów
6. W niektórych tekstach odnajdujemy – czasem skrótowy (por.
1 P 4,10), czasem bardziej rozbudowany (por. 1 Kor 12,8-10.28-30;
Rz 12,6-8) – wykaz charyzmatów. Są wśród nich dary wyjątkowe
(uzdrawiania, dzieł mocy, mnogości języków) oraz dary zwyczajne
(nauczania, służby, dobroczynności), dary prowadzenia wspólnot
(por. Ef 4,11), a także dary udzielane przez włożenie rąk (por. 1 Tm
15 ŚW. BAZYLI Z CEZAREI, Reguła większa, 7, 2: PG 31, 933-934; w: Życie
monastyczne, 6, Kraków, 1995, s. 78, tłum. J. Naumowicz.
16 «Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje
Kościół» (1 Kor 14,4). Apostoł nie lekceważy daru glosolalii, charyzmatu modlitwy
potrzebnego do osobistej relacji z Bogiem i uznaje go za autentyczny charyzmat, choć
bezpośrednio nie przynosi on pożytku dla dobra wspólnego: «Dziękuję Bogu, że mówię
językami lepiej od was wszystkich. Lecz w Kościele wolę powiedzieć pięć słów według
mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy wyrazów według daru
języków » (1 Kor 14,18-19).
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4,14; 2 Tm 1,6). Nie zawsze jest jasne, czy wszystkie te dary traktowane są jako właściwe «charyzmaty». Dary wyjątkowe, o których
wiele wzmianek czytamy w 1 Kor 12-14, znikają bowiem w tekstach
późniejszych. Lista zawarta w Rz 12,6-8 obejmuje jedynie charyzmaty mniej rzucające się w oczy, które służą stałemu pożytkowi życia
wspólnoty chrześcijańskiej. Żaden z tych wykazów nie jest kompletny. W innym miejscu na przykład święty Paweł sugeruje, że wybór
celibatu z miłości do Chrystusa należy rozumieć jako owoc charyzmatu, podobnie, jak to jest w przypadku małżeństwa (por. 1 Kor 7,7
– w kontekście całego rozdziału). Przykłady zatem, które podaje,
uzależnione są od stopnia rozwoju ówczesnego Kościoła, a wobec tego
podlegają kolejnym uzupełnieniom. Kościół bowiem stale wzrasta
w czasie, dzięki ożywiającemu działaniu Ducha.
Dobre korzystanie z charyzmatów we wspólnocie kościelnej
7. Z tego, co do tej pory zostało ukazane, jasno wynika, że rozmaite fragmenty Pisma Świętego nie przeciwstawiają sobie poszczególnych charyzmatów, lecz raczej wskazują na ich harmonijne połączenie i wzajemną komplementarność. Przeciwstawienie między Kościołem instytucjonalnym typu judeo-chrześcijańskiego, a Kościołem
charyzmatycznym typu Pawłowego, o którym mówią pewne zawężające interpretacje eklezjologiczne, nie znajduje w rzeczywistości stosownego potwierdzenia w tekstach Nowego Testamentu. Będąc dalekim od sytuowania charyzmatów po jednej, a rzeczywistości instytucjonalnej po drugiej stronie, czy też od przeciwstawiania Kościoła
„miłości”, Kościołowi „instytucji”, święty Paweł ujmuje w jednym
wspólnym zbiorze tych, którzy zostali obdarzeni charyzmatami władzy i nauczania, charyzmatami, które służą zwyczajnemu życiu
wspólnoty i charyzmatami najbardziej sensacyjnymi17.
Sam święty Paweł opisuje swoją posługę apostolską jako «posługiwanie Ducha» (2 Kor 3,8). Czuje, że otrzymał od Pana władzę
(exousía) (por. 2 Kor 10,8; 13,10), która rozciąga się także na tych,
którzy są obdarzeni charyzmatami. Zarówno on, jak i święty Piotr,
udzielają charyzmatykom instrukcji co do tego, w jaki sposób korzystać z charyzmatów. Ich postawa polega w pierwszym rzędzie na
17 Por. 1 Kor 12,28: «I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre
proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów,
wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami».
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życzliwym przyjęciu – ukazują się jako ci, którzy są przekonani
o boskim pochodzeniu charyzmatów. Nie traktują ich jednak jako
darów, które upoważniałyby do uchylenia się od posłuszeństwa wobec hierarchii kościelnej bądź też dawały prawo do samodzielnego
posługiwania. Święty Paweł jest świadomy kłopotów, jakie może
wywoływać nieuporządkowane korzystanie z charyzmatów we
wspólnocie chrześcijańskiej18. Apostoł wykorzystuje zatem swoją
władzę, by ustalić precyzyjne zasady korzystania z charyzmatów
«w Kościele» (1 Kor 14,19.28), a więc na zgromadzeniach wspólnoty
(por. 1 Kor 14,23.26). Ogranicza, na przykład, możliwość korzystania
z daru języków19. Podobne zasady ustala też dla daru proroctwa (por.
1 Kor 14,29-31)20.
Dary hierarchiczne i charyzmatyczne
8. Ujmując rzecz w skrócie, z analizy tekstów biblijnych odnoszących się do charyzmatów wynika, że Nowy Testament, mimo iż
nie daje pod tym względem kompletnego i systematycznego nauczania, wskazuje na kilka niezwykle ważnych stwierdzeń, które ukierunkowują refleksję i praktykę kościelną. Trzeba jednocześnie przyznać, że nie znajdujemy w nim jednoznacznego użycia terminu „charyzmat”, lecz raczej wykorzystanie go w rozmaitych znaczeniach,
które refleksja teologiczna i Magisterium pomagają zrozumieć
w ramach całościowej wizji tajemnicy Kościoła. W niniejszym dokumencie główna uwaga zwrócona będzie na dwoistość, o której mówi
numer 4 Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, gdzie mowa
o «darach hierarchicznych i charyzmatycznych», połączonych ścisłymi i elastycznymi więzami. Mają one to samo pochodzenie i ten sam
cel. Są darami Boga, Ducha Świętego, Chrystusa, darami udzielanymi po to, by przyczyniać się, na różne sposoby, do budowania Ko18 Na zgromadzeniach wspólnoty nadmiar objawień charyzmatycznych może wywoływać poczucie zagubienia, a także tworzyć atmosferę rywalizacji, nieuporządkowania i zamieszania. Chrześcijanom mniej obdarzonym grozi kompleks niższości (por.
1 Kor 12, 15-16); podczas gdy wielcy charyzmatycy, mogą ulegać pokusie postawy
nacechowanej pychą i pogardą (por. 1 Kor 12,21).
19 Jeśli w danym zgromadzeniu nie znajdzie się nikt, kto byłby w stanie zinterpretować tajemnicze słowa tego, który przemawia językami, Paweł nakazuje mu milczeć. Jeśli zaś znajdzie się tłumacz, Apostoł zezwala, by dwóch, najwyżej trzech mówiło językami (por. 1 Kor 14,27-28).
20 Święty Paweł nie dopuszcza idei niepowstrzymanej inspiracji proroczej.
Stwierdza natomiast: «dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków! Bóg
bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju» (1 Kor 14,32-33).
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ścioła. Kto otrzymał dar prowadzenia Kościoła, ma także obowiązek
czuwania nad dobrym korzystaniem z innych charyzmatów tak, by
wszystko razem pracowało dla dobra Kościoła i jego ewangelizacyjnej
misji, wiedząc, że to Duch Święty rozdaje dary charyzmatyczne każdemu tak, jak chce (por. 1 Kor 12,11). Ten sam Duch obdarowuje
hierarchę Kościoła zdolnością rozeznawania autentycznych charyzmatów, przyjmowania ich z radością i z wdzięcznością, szczerego
zachęcania do ich wykorzystywania i towarzyszenia z ojcowską czujnością. Sama historia świadczy o wielorakości działania Ducha, poprzez którą Kościół, zbudowany «na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus» (Ef 2,20),
pełni swoją misję w świecie.
II. RELACJA MIĘDZY DARAMI HIERACHICZNYMI
A CHARYZMATYCZNYMI W NAJNOWSZYM MAGISTERIUM
Sobór Watykański II
9. W wielowiekowej historii Kościoła nigdy nie brakowało rodzenia się rozmaitych charyzmatów, a jednak dopiero w ostatnim okresie podjęto na ich temat systematyczną refleksję. Znaczące miejsce
kwestia doktryny charyzmatów zajmuje w nauczaniu Piusa XII,
a konkretnie w Encyklice Mystici corporis21, natomiast decydujący
wkład dla właściwego zrozumienia relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi ma nauczanie Soboru Watykańskiego II. Najistotniejsze w tym względzie stwierdzenia 22 dotyczą występowania w życiu Kościoła – poza Słowem Bożym, spisanym i przekazywanym, sakramentami i posługą hierarchiczną kapłanów – darów,
łask specjalnych lub charyzmatów, udzielanych przez Ducha Świętego wiernym wszystkich stanów. Znamienna pod tym kątem jest treść
numeru 4 Lumen gentium: «Duch […] prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy (por. J 16,13) i jednocząc go we wspólnocie i posłudze,
obdarza go rozmaitymi darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi
i z ich pomocą kieruje nim oraz przyozdabia swoimi owocami (por.
Ef 4,11-12, 1 Kor 12,4, Ga 5,22)»23. W ten sposób Konstytucja dogmaPor. PIUS XII, Encyklika Mystici corporis (29 VI 1943 r.): AAS 35 (1943), 206-230.
Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium,
n. 4, 7, 11, 12, 25, 30, 50; Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum, n. 8; dekret
Apostolicam actuositatem, n. 3, 4, 30; dekret Presbyterorum ordinis, n. 4, 9.
23 Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 4.
21
22
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tyczna Lumen gentium przedstawiając dary tego samego Ducha poprzez rozróżnienie darów hierarchicznych od charyzmatycznych,
podkreśla ich różnicę w jedności. Znaczące są także stwierdzenia
zawarte w numerze 12 Lumen gentium, a dotyczące rzeczywistości
charyzmatycznej w kontekście udziału Ludu Bożego w proroczej
funkcji Chrystusa. Uznano tu, że Duch Święty nie tylko «przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi Lud Boży i przyozdabia cnotami», ale «rozdziela między wiernych w każdym stanie także specjalne łaski, przez które czyni ich zdolnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą
skuteczną rozbudowę Kościoła».
Jest także mowa o ich wielorakości i opatrznościowym charakterze: «Ponieważ wszystkie te charyzmaty, zarówno niezwykłe, jak i te
bardziej zwyczajne szerzej rozpowszechnione, są bardzo stosowne
i potrzebne Kościołowi, dlatego trzeba przyjmować je z wdzięcznością
i radością»24. Podobne refleksje odnajdziemy także w soborowym
Dekrecie o apostolstwie świeckich25. Dokument ten stwierdza, że
darów tych nie można traktować jako fakultatywnych w życiu Kościoła, lecz «Wraz z przyjęciem tych charyzmatów, także zwyczajnych, każdy wierzący bierze na siebie prawo i obowiązek wykorzystania ich w Kościele w świecie dla dobra ludzi i budowania Kościoła,
w wolności Ducha Świętego»26. Zatem autentyczne charyzmaty należy postrzegać jako dary o niezbywalnym znaczeniu dla życia i misji
Kościoła. Stałym wreszcie elementem w nauczaniu soborowym jest
uznanie istotnej roli pasterzy w rozeznawaniu charyzmatów oraz ich
uregulowane wypełnianie w obrębie wspólnoty kościelnej27.

Tamże n. 12.
Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, dekret Apostolicam actuositatem, n. 3: «W celu
pełnienie tego apostolstwa Duch Święty, który dokonuje uświęcenia Ludu Bożego
przez posługę i sakramenty, udziela wiernym także szczególnych darów (1 Kor 12,7),
„udzielając każdemu tak, jak chce” (1 Kor 12,11), by, „Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał” (1 P 4,10) dla
budowania całego ciała w miłości (por. Ef 4,16)».
26 Tamże.
27 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium,
n. 12: «sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzeniu ich w czyn należy do
tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie są powołani, by nie gasić
Ducha, lecz by wszystko badać i zachowywać to, co dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19-21)».
Choć tu odnosi się to konkretnie do rozeznawania darów nadzwyczajnych, to analogicznie może być zastosowane do wszelkich charyzmatów w ogóle.
24

25
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Nauczanie posoborowe
10. W okresie po Soborze Watykańskim II wypowiedzi Magisterium poświęconych tej kwestii przybyło 28. Przyczyniła się do tego
rosnąca żywotność nowych ruchów, stowarzyszeń wiernych i wspólnot kościelnych, a także potrzeba doprecyzowania miejsca życia konsekrowanego w obrębie Kościoła29. Jan Paweł II w swoim nauczaniu
kładł szczególny nacisk na zasadę współistnienia tych darów: «Wielokrotnie już podkreślałem, że w Kościele nie istnieje kontrast ani
sprzeczność między wymiarem instytucjonalnym a wymiarem charyzmatycznym, którego ważnym przejawem są właśnie ruchy. Obydwa
te wymiary są równie istotnymi elementami Bożej konstytucji Kościoła założonego przez Chrystusa, ponieważ obydwa przyczyniają się
do uobecnienia w świecie tajemnicy Chrystusa i Jego zbawczego dzieła»30. Papież Benedykt XVI, poza podkreśleniem ich współistnienia,
rozwinął jeszcze myśl swego poprzednika, przypominając, że «Również główne instytucje w Kościele są charyzmatyczne, a z kolei charyzmaty muszą w taki czy inny sposób być zinstytucjonalizowane, by
była zapewniona ich spójność i ciągłość. W ten sposób oba wymiary,
pochodzące od tego samego Ducha Świętego i istniejące w tym
samym Ciele Chrystusa, razem przyczyniają się do uobecnienia
w świecie tajemnicy Chrystusa i Jego zbawczego dzieła» 31. Dary hierarchiczne i charyzmatyczne jawią się wobec tego jako wzajemnie ze
sobą powiązane od samego początku. Ojciec Święty Franciszek przy28 Por. PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (8 XII 1975 r.),
n. 58: AAS 68 (1976), 46-49; KONGREGACJA DS. ZAKONÓW I INSTYTUTÓW
ŚWIECKICH – KONGREGACJA DS. BISKUPÓW, Wytyczne Mutuae relationes (14 V
1978 r.): AAS 70 (1978), 473-506; JAN PAWEŁ Il, Adhortacja apostolska Christifideles
Laici (30 XII 1988 r.): AAS 81 (1989), 393-521; Adhortacja apostolska Vita consecrata
(25 III 1996 r.): AAS 88 (1996), 377-486.
29 Znamienne jest jedno ze stwierdzeń wyżej przywołanego dokumentu międzydykasterialnego Mutuae relationes, w którym przypomina się, że «byłoby poważnym
błędem uniezależniać, a jeszcze o wiele poważniejszym, przeciwstawiać życie zakonne
strukturom kościelnym, jak gdyby mogły istnieć osobno dwie rzeczywistości: jedna
charyzmatyczna, druga zaś instytucjonalna; obydwa bowiem składniki, tj. dary duchowe i struktury kościelne stanowią jedną choć złożoną rzeczywistość» (n. 34).
30 JAN PAWEŁ II, Przesłanie Jana Pawła II do uczestników Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych (27 V 1998 r.), n. 5: L’Osservatore Romano, wyd. pl.
8-9(205)/1998. s. 35 ; por. także tenże, Przesłanie do uczestników II Międzynarodowej
Konferencji Ruchów Kościelnych (2 III 1987 r.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X,
1 (1987), 476-479.
31 BENEDYKT XVI, Przemówienie do członków Ruchu Komunia i Wyzwolenie
(24 III 2007 r.): L’Osservatore Romano, wyd. pl 6(294)/2007, s. 35.
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pomina z kolei «harmonię», którą Duch Święty tworzy pomiędzy różnymi darami i wzywa ruchy charyzmatyczne do misyjnego otwarcia,
do koniecznego posłuszeństwa pasterzom i do trwania w Kościele 32,
ponieważ «to we wspólnocie rodzą się i rozkwitają dary, którymi napełnia nas Ojciec; i to w łonie wspólnoty uczymy się je rozpoznawać
jako znak Jego miłości do wszystkich dzieci» 33. W sumie można więc
uznać, że najnowsze Magisterium Kościoła w kwestii współistnienia
darów hierarchicznych i charyzmatycznych jest zbieżne. Przeciwstawianie ich sobie na zasadzie kontrapozycji, a nawet zestawianie ich
i rozpatrywanie rozłącznie, na zasadzie jukstapozycji, byłoby znakiem błędnego lub niedostatecznego zrozumienia działania Ducha
Świętego w życiu i misji Kościoła.
III. PODSTAWY TEOLOGICZNE RELACJI MIĘDZY DARAMI
HIERARCHICZNYMI A CHARYZMATYCZNYMI
Trynitarny i chrystologiczny horyzont darów Ducha Świętego
11. Aby można pojąć głębokie przesłanki relacji między darami
hierarchicznymi a charyzmatycznymi, należy przypomnieć ich podstawę teologiczną. Konieczność przezwyciężenia jałowego przeciwstawiania bądź rozłącznego traktowania poprzez zestawianie ze sobą
na zasadzie jukstapozycji darów hierarchicznych i charyzmatycznych
jest bowiem wymogiem samej ekonomii zbawienia, która obejmuje
wewnętrzną relację pomiędzy misją Słowa wcielonego a misją Ducha
Świętego. Tak naprawdę każdy dar Ojca pociąga za sobą odniesienie
do połączonego i zróżnicowanego działania misji Bożych – każdy dar
pochodzi od Ojca, za pośrednictwem Syna, w Duchu Świętym. Dar
Ducha Świętego w Kościele jest związany z misją Syna, która nieodwołalnie dokonała się w Jego misterium paschalnym. Sam Jezus
wiąże spełnienie swojej misji z zesłaniem Ducha na wspólnotę wierzących34. Dlatego też Duch Święty nie może w żaden sposób rozpo32 «Wspólne podążanie w Kościele, pod przewodnictwem pasterzy, obdarzonych
szczególnym charyzmatem i misją, jest znakiem działania Ducha Świętego. Kościelność jest podstawową cechą każdego chrześcijanina, każdej wspólnoty, każdego
ruchu»: FRANCISZEK, Homilia 2 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Msza św.
z udziałem członków ruchów kościelnych (19 V 2013 r.): L 'Osservatore Romano, wyd.
pl. 7(354)/2013, s. 20.
33 Tenże, Audiencja Generalna (1 X 2014 r.): L 'Osservatore Romano wyd. pl. 11
(367)/2014, s. 51.
34 Por. J 7,39; 14,26; 15,26; 20,22.
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cząć innej ekonomii niż ta, którą realizuje wcielony Logos Boży,
ukrzyżowany i zmartwychwstały 35. Cała bowiem ekonomia sakramentalna Kościoła jest duchowym wypełnieniem Wcielenia – dlatego
też Duch Święty uznawany jest przez Tradycję jako dusza Kościoła,
Ciała Chrystusowego. Działanie Boga w historii zawsze obejmuje
także relację między Synem a Duchem Świętym, których Ireneusz
z Lyonu nazywa sugestywnie «dwiema rękami Ojca» 36. W tym sensie
w każdy dar Ducha musi być wpisana relacja do Słowa, które stało
się ciałem37.
Pierwotny związek między darami hierarchicznymi, udzielanymi
poprzez sakramentalną łaskę święceń, a darami charyzmatycznymi,
rozdzielanymi przez Ducha Świętego według Jego uznania, ma zatem swoje najgłębsze korzenie w relacji między wcielonym Logos
Bożym a Duchem Świętym, który zawsze jest Duchem Ojca i Syna.
Właśnie, aby nie dopuścić do powstawania dwuznacznych wizji teologicznych, które postulowałyby «Kościół Ducha», jako odrębny i odmienny od Kościoła hierarchiczno-instytucjonalnego, należy podkreślić, że obie misje Boże nawzajem się implikują w każdym darze
udzielonym Kościołowi. Tak naprawdę misja Jezusa Chrystusa już
sama w sobie implikuje działanie Ducha Świętego. Jan Paweł II
w encyklice o Duchu Świętym, Dominum et vivificantem, wskazuje
na decydujące znaczenie działania Ducha w misji Syna 38. Benedykt
XVI rozwija tę myśl w Adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis, przypominając, że Paraklet, «działający już w stworzeniu (por.
Rdz 1,2), jest w pełni obecny w całej egzystencji Słowa wcielonego».
Jezus Chrystus «począł się z Dziewicy Maryi za sprawą Ducha Świętego (por. Mt 1,18; Łk 1,35); na początku swej publicznej misji, nad
brzegiem Jordanu Jezus widzi Go zstępującego Nań w postaci gołębicy (por. Mt 3,16 i par.); w tymże samym Duchu działa On, przemawia
i raduje się (por. Łk 10,21); w Nim może ofiarować samego siebie
(por. Hbr 9,14). W tak zwanej „mowie pożegnalnej” przekazanej
przez św. Jana, Jezus jasno ukazuje związek daru ze swego życia
w tajemnicy paschalnej z darem Ducha danym swoim uczniom
35 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja Dominus Iesus (6 VIII 2000 r.),
nn. 9-12: AAS 92 (2000), 749-754.
36 IRENEUSZ Z LYONU, Adversus haereses, IV, 7, 4: PG 7, 992-993; V, 1, 3: PG
7, 1123; V, 6, 1: PG 7, 1137; V, 28, 4: PG 7 1200.
37 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja Dominus Iesus, n. 12: AAS
92 (2000), 752-754.
38 Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika Dominum et vivificantem (18 V 1986 r.), n. 50:
AAS 78 (1986), 869-870; Katechizm Kościoła Katolickiego, nn. 727-730.
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(por. J 16,7). Po zmartwychwstaniu, nosząc na swoim ciele znaki
męki, Jezus może tchnąć Ducha Świętego (por. J 20,22) sprawiając,
że uczniowie uczestniczą w Jego misji (por. J 20,21). Później Duch
Święty poucza uczniów o wszystkim i przypomina im wszystko, co
Chrystus im powiedział (por. J 14,26), ponieważ to On, jako Duch
Prawdy (por. J 15,26) ma doprowadzić uczniów do całej prawdy (por.
J 16,13). W opisie podanym w Dziejach Apostolskich Duch Święty
zstępuje na Apostołów zebranych na modlitwie wraz z Maryją
w dzień Pięćdziesiątnicy (por. 2,1-4) i pobudza ich do misji głoszenia
wszystkim ludziom Dobrej Nowiny»39.
Działanie Ducha Świętego w darach hierarchicznych i charyzmatycznych
12. Dostrzeżenie trynitarnego i chrystologicznego horyzontu darów Bożych rzuca także światło na relację między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi. To bowiem w darach hierarchicznych, jako tych, które związane są z sakramentem kapłaństwa, wyłania się na pierwszy plan relacja ze zbawczym działaniem Chrystusa, jak na przykład w ustanowieniu Eucharystii (por. Łk 22,19 nn;
1 Kor 11,25), władzy odpuszczania grzechów (por. J 20,22 nn), nakazie działalności apostolskiej z zadaniem głoszenia Ewangelii i udzielania Chrztu (por. Mk 16,15 nn; Mt 28,18-20). Podobnie jasne jest, że
żaden sakrament nie może być udzielony bez działania Ducha Świętego40. Z drugiej strony dary charyzmatyczne, udzielane przez Ducha, «który wieje tam, gdzie chce» (J 3,8) i rozdziela je «tak, jak chce»
(1 Kor 12,11), są obiektywnie powiązane z nowym życiem w Chrystusie, ponieważ wszyscy, jako «poszczególne członki» (1 Kor 12,27), są
częścią Jego Ciała. Dlatego też właściwe zrozumienie darów charyzmatycznych możliwe jest wyłącznie poprzez odniesienie do obecności Chrystusa i Jego posługi. Jak stwierdza Jan Paweł II, «prawdziwe charyzmaty muszą dążyć do spotkania z Chrystusem w sakramentach»41. Dary hierarchiczne i charyzmatyczne jawią się zatem
jako połączone ze sobą poprzez odniesienie do wewnętrznej relacji
39 BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis (22 II 2007 r.),
n. 12: AAS 99 (2007), 114.
40 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nn. 1104-1107.
41 JAN PAWEŁ II, Przemówienie do członków Ruchów kościelnych i nowych
Wspólnot w wigilię Zesłania Ducha Świętego (30 V 1998 r.), n 7: L’Osservatore Romano, wyd. pl. 8-9(205)/1998, s. 39.
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między Jezusem Chrystusem a Duchem Świętym. Paraklet jest jednocześnie Tym, który skutecznie, poprzez sakramenty, rozdaje zbawczą łaskę ofiarowaną przez Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, a jednocześnie jest Tym, który udziela charyzmatów. W tradycji liturgicznej chrześcijan na Wschodzie, zwłaszcza w tradycji syryjskiej, rola Ducha Świętego, przedstawianego jako ogień, pomaga
w unaocznieniu tego w sposób bardzo wyraźny. Wielki teolog i poeta
Efrem Syryjczyk głosi: «ogień łaski zstępuje na chleb» 42, wskazując
na Jego przemieniające działanie, odnoszące się nie tylko do darów,
ale także do wierzących, którzy będą spożywać chleb eucharystyczny.
Wschodnia perspektywa, ze skutecznością swych obrazów, pomaga
nam zrozumieć, że – kiedy zbliżamy się do Eucharystii – Chrystus
obdarowuje nas Duchem. Ten sam Duch następnie, poprzez swoje
działanie w wierzących, wzmacnia w nich życie w Chrystusie, prowadząc ponownie do coraz głębszego życia sakramentalnego, przede
wszystkim w Eucharystii. W ten sposób wolne działanie Trójcy Przenajświętszej w historii dociera do wierzących z darem zbawienia,
a jednocześnie ożywia ich, aby w sposób wolny i pełny mogli nań
odpowiedzieć zaangażowaniem we własnym życiu.
IV. RELACJA MIĘDZY DARAMI HIERARCHICZNYMI
A CHARYZMATYCZNYMI W ŻYCIU I MISJI KOŚCIOŁA
W Kościele jako misterium komunii
13. Kościół ukazuje się jako «lud zjednoczony jednością Ojca
i Syna, i Ducha Świętego»43, w którym relacja między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi jawi się jako nakierowana na pełny
udział wiernych w komunii i misji ewangelizacyjnej. Do tego nowego
życia zostaliśmy bezinteresownie przeznaczeni w Chrystusie (por.
Rz 8,29-31; Ef 1,4-5). Duch Święty sprawił ową cudowną komunię
wiernych i tak głęboko jednoczy wszystkich w Chrystusie, że jest
zasadą jedności Kościoła»44. To właśnie w Kościele ludzie powołani są

EFREM SYRYJCZYK, Hymn o wierze, 10, 12: CSCO 154,50.
CYPRIAN Z KARTAGINY, O modlitwie Pańskiej, 23: PL 4, 553; por. SOBÓR
WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 4.
44 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, n. 2.
42
43
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do tego, by być członkami Chrystusa 45 i we wspólnocie Kościoła łączą
się z Chrystusem, jako członki jedni drugich. Komunia zawsze jest
«podwójnym życiowym uczestnictwem: włączeniem chrześcijan
w życie Chrystusa, a także przepływem samej miłości do wszystkich
wiernych, na tym świecie i na tamtym. Zjednoczeniem z Chrystusem
i w Chrystusie; a także zjednoczeniem między chrześcijanami,
w Kościele»46. W tym sensie misterium Kościoła jaśnieje w Chrystusie będącym „niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego»47. Tu wyłania się sakramentalne źródło Kościoła jako misterium
komunii: «Podstawowy sens odnosi się do zjednoczenia z Bogiem
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To zjednoczenie dokonuje
się w Słowie Bożym i sakramentach. Chrzest», w ścisłym powiązaniu
z Bierzmowaniem, «jest bramą i fundamentem komunii Kościoła;
Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego»48. Te sakramenty inicjacji mają konstytutywne znaczenie dla
życia chrześcijańskiego i na nich opierają się dary hierarchiczne
i charyzmatyczne. Życie komunii kościelnej, w ten sposób wewnętrznie uporządkowanej, stale religijnie wsłuchuje się w Słowo Boże
i karmione jest sakramentami. Samo Słowo Boże jawi się nam jako
głęboko powiązane z sakramentami, zwłaszcza z Eucharystią 49, wewnątrz jednego, wspólnego sakramentalnego horyzontu Objawienia.
Tradycja wschodnia postrzega Kościół – Ciało Chrystusa ożywiane
Duchem Świętym – jako uporządkowaną jedność, co wyraża się również na poziomie darów. Skuteczna obecność Ducha w sercach wierzących (por. Rz 5,5) jest źródłem tej jedności również poprzez to, jak
objawiają się charyzmaty50. Charyzmaty udzielone poszczególnym
osobom stanowią bowiem część tego samego Kościoła, a ich przezna45 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja Dominus Iesus, n. 16: AAS
92 (2000), 757: „pełnia tajemnicy zbawczej Chrystusa należy także do Kościoła,
nierozerwalnie złączonego ze swoim Panem”.
46 PAWEŁ VI, Audiencja środowa (8 VI 1966 r.): Insegnamenti di Paolo VI, IV
(1966), 794.
47 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 1.
48 II NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE SYNODU BISKUPÓW, Ecclesia sub
Verbo mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Relatio finalis (7 XII 1985 r.), II,
C, 1: Enchiridion Vaticanum, 9, 1800; por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, List
Communionis notio (28 V 1992 r.), n. 4-5: AAS 85 (1993), 839-841.
49 Por. BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (30 IX 2010 r.),
n. 54: AAS 102 (2010), 733-734; FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii
gaudium, n. 174: AAS 105 (2013), 1092-1093.
50 Por. BAZYLI Z CEZAREI, O Duchu Świętym, 26: PG 32, 181.
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czeniem jest uczynienie życia Kościoła bardziej intensywnym. Perspektywa taka wyłania się również z pism Johna Henry’ego Newmana: «Tak też i serce chrześcijanina winno stanowić miniaturę Kościoła powszechnego, bowiem jeden tylko Duch czyni cały Kościół,
a z każdego jego członka czyni swoją Świątynię» 51. Tym bardziej
oczywiste wydaje się, dlaczego nieuprawnione jest jakiekolwiek przeciwstawianie czy traktowanie rozłącznie darów hierarchicznych
i darów charyzmatycznych.
Podsumowując, relacja pomiędzy darami charyzmatycznymi
a kościelną strukturą sakramentalną potwierdza współistnienie
między darami hierarchicznymi – samymi przez się stabilnymi,
trwałymi i nieodwołalnymi – a darami charyzmatycznymi. I choć te
ostatnie w swych formach historycznych nie są zagwarantowane na
zawsze52, to wymiaru charyzmatycznego nigdy nie może zabraknąć
w życiu ani w misji Kościoła.
Tożsamość darów hierarchicznych
14. Jeśli chodzi o uświęcenie każdego członka Ludu Bożego i misję Kościoła w świecie, wśród różnych darów, «góruje łaska Apostołów, których władzy sam Duch poddaje również charyzmatyków» 53.
Sam Jezus Chrystus chciał istnienia darów hierarchicznych, aby
zapewnić współczesność Swemu jedynemu pośrednictwu zbawczemu:
«Apostołowie zostali ubogaceni przez Chrystusa specjalnym wylaniem Ducha Świętego zstępującego na nich (por. Dz 1,8, 2,4, J 20,2223), sami zaś przekazali dar duchowy swoim pomocnikom przez nałożenie rąk (por. 1 Tm 4,14, 2 Tm 1,6-7)54». Dlatego też przekazanie
darów hierarchicznych należy przede wszystkim odnieść do pełni
sakramentu kapłaństwa, udzielanej przez święcenia biskupie, które
«wraz z płynącą z nich misją uświęcania, przynoszą również funkcje
nauczania i kierowania, które jednak ze swojej natury mogą być wykonywane tylko w hierarchicznej komunii z głową kolegium i z jego

J.H. NEWMAN, Sermons Bearing on Subjects of the Day, London 1869, 132.
Por. paradygmatyczne stwierdzenia JANA PAWŁA II w odniesieniu do życia
konsekrowanego, Audiencja generalna (28 IX 1994 r.), n. 5: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVII, 2 (1994), 404-405.
53 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 7.
54 Tamże, pkt 21.
51

52
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członkami»55. Dlatego «w osobach biskupów, których pomocnikami są
prezbiterzy, obecny jest wśród wiernych Pan Jezus Chrystus […]; za
pośrednictwem ich zaszczytnego posługiwania głosi słowo Boże
wszystkim narodom, a wiernym udziela sakramentów wiary. Dzięki
ich ojcowskiej służbie (por. 1 Kor 4,15) wciela do swego Ciała nowe
członki przez odrodzenie przychodzące z góry, wreszcie mocą ich mądrości i roztropności prowadzi i kieruje lud Nowego Testamentu
w jego wędrówce do wiecznego szczęścia» 56. Wschodnia tradycja
chrześcijańska, tak żywo związana z Ojcami, odczytuje to wszystko
w perspektywie swego szczególnego pojmowania taxis. Według Bazylego Wielkiego oczywiste jest, że kapłaństwo Kościoła jest dziełem
Ducha Świętego, a sam porządek (taxis), w jakim święty Paweł wymienia charyzmaty (por. 1 Kor 12,28) «jest zgodny z tym, jak Duch
Święty rozdziela dary»57, podając jako pierwszy dar Apostołów. Wychodząc od konsekracji biskupiej, można zrozumieć również dary
hierarchiczne odniesione do pozostałych stopni święceń, a więc przede wszystkim dary prezbiterów, którzy «wyświęcani są, aby głosić
Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży»,
a «pod władzą biskupa uświęcają powierzoną sobie część trzody Pańskiej» i, sami stając się «żywymi przykładami dla stada powinni
przewodzić i służyć swej lokalnej wspólnocie» 58. W przypadku biskupów i prezbiterów, w sakramencie święceń namaszczenie kapłańskie
«upodobnia ich do Chrystusa Kapłana, tak, iż mogą działać w osobie
Chrystusa Głowy»59. Do nich należy jeszcze dodać dary udzielane
diakonom, «na których nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla
posługi»; a którzy «umocnieni łaską sakramentalną, służą Ludowi
Bożemu w posłudze liturgii, słowa i miłości w łączności z biskupem
i jego prezbiterami»60. Podsumowując, dary hierarchiczne właściwe
sakramentowi święceń, na jego poszczególnych stopniach, udzielane
są po to, by w Kościele jako komunii nie zabrakło nigdy żadnemu
wiernemu obiektywnej oferty łaski w sakramentach, normatywnym
głoszeniu Słowa Bożego i opiece duszpasterskiej.

Tamże.
Tamże.
57 BAZYLI Z CEZAREI, O Duchu Świętym, 16, 38: PG 32,137.
58 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 28.
59 Tenże, Dekret Presbyterorum ordinis, n. 2.
60 Tenże, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 29.
55
56
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Tożsamość darów charyzmatycznych
15. Jeśli poprzez korzystanie z darów hierarchicznych zapewniona jest na przestrzeni dziejów oferta łaski Chrystusowej na rzecz
całego Ludu Bożego, to wszyscy wierni wezwani są do jej przyjęcia
i udzielenia nań osobistej odpowiedzi w konkretnych uwarunkowaniach swojego życia. Dary charyzmatyczne są zatem w sposób dowolny rozdzielane przez Ducha Świętego, aby łaska sakramentalna
przynosiła owoce w życiu chrześcijańskim, w sposób zróżnicowany
i na wszystkich jego poziomach. Ponieważ charyzmaty te «są bardzo
stosowne i potrzebne Kościołowi»61, to poprzez ich wielorakie bogactwo Lud Boży może w pełni przeżywać misję ewangelizacyjną, dostrzegając znaki czasów i interpretując je w świetle Ewangelii 62. Dary charyzmatyczne pobudzają bowiem wiernych do odpowiedzi na
dar zbawienia, w pełnej wolności i w sposób dostosowany do czasów,
i uczynienia z siebie daru miłości dla innych oraz autentycznego
świadczenia o Ewangelii wobec wszystkich ludzi.
Współuczestnictwo w darach charyzmatycznych
16. W tym kontekście warto przypomnieć, jak bardzo mogą różnić się między sobą dary charyzmatyczne, nie tylko ze względu na
szczególny charakter każdego z nich, ale także na ich zasięg we
wspólnocie Kościoła. I choć dary charyzmatyczne «otrzymują poszczególne osoby, mogą uczestniczyć w nich także inni i w ten sposób
zachowuje się ich ciągłość w czasie jako cenne i żywe dziedzictwo,
tworzące pomiędzy ludźmi szczególne pokrewieństwo duchowe» 63.
Relacja między charakterem osobowym charyzmatu a możliwością
w nim uczestnictwa wyraża element decydujący o jego dynamice,
jako że dotyczy relacji, jaka we wspólnocie Kościoła łączy ze sobą
zawsze osobę i wspólnotę64. Dary charyzmatyczne, w ich praktykowaniu mogą rodzić bliskość, pokrewieństwo i więzi duchowe, poprzez
które w bogactwie charyzmatu – poczynając od osoby założyciela –
mogą uczestniczyć i które mogą pogłębiać inni, tworząc w ten sposób
Tamże, n. 12.
Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes,
n. 4, 11.
63 JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, n. 24: AAS 81
(1989), 434.
64 Por. tamże, n. 29: AAS 81 (1989), 443-446.
61

62
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prawdziwe rodziny duchowe. Zrzeszenia kościelne w swych rozmaitych formach ukazują się zatem jako dzielenie darów charyzmatycznych. Ruchy kościelne i nowe wspólnoty ukazują, jak pewien określony charyzmat oryginalny może skupiać wokół siebie wiernych
i pomagać im w pełnym przeżywaniu swojego powołania chrześcijańskiego i swego stanu życia w służbie misji kościelnej. Konkretne
i historyczne formy takiego współuczestnictwa mogą być zróżnicowane. Z tego powodu z jednego pierwotnego charyzmatu założycielskiego, jak świadczy o tym historia duchowości, mogą wyrastać różne
instytuty.
Uznanie przez władze Kościoła
17. Pośród darów charyzmatycznych, które Duch Święty rozdziela jak chce, jest bardzo wiele darów przyjmowanych i przeżywanych
przez ludzi w ramach wspólnoty chrześcijańskiej, które nie wymagają szczególnych uregulowań. Natomiast kiedy dar charyzmatyczny
pojawia się jako «charyzmat oryginalny» czy «założycielski», wówczas
musi być w odrębny sposób uznany, aby jego bogactwo mogło właściwie rozwinąć się we wspólnocie kościelnej i być wiernie przekazywane w czasie. Stąd pojawia się kluczowe zadanie rozeznania, które
spoczywa na władzy kościelnej65. Uznanie autentyczności charyzmatu nie zawsze jest zadaniem łatwym, ale jest to powinność, do której
zobowiązani są Pasterze. Wierni mają bowiem «prawo to tego, by
otrzymać od swoich Pasterzy zapewnienie o autentyczności charyzmatów i wiarygodności tych, którzy zostali nimi obdarzeni» 66.
W tym celu władze winny być świadome rzeczywistej nieprzewidywalności charyzmatów wzbudzanych przez Ducha Świętego i oceniać
ich znaczenie według reguły wiary, w perspektywie budowania Kościoła67. Jest to proces, który rozciąga się w czasie i wymaga odpowiednich etapów potwierdzenia, poprzez poważne rozeznanie, aż do
kościelnego uznania autentyczności charyzmatu. Zrzeszenie wierPor. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 12.
JAN PAWEŁ II, Audiencja generalna (9 III 1994 r.), n. 6: Insegnamenti
di Giovanni Paolo II. XVII, I (1994), 641.
67 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 799 i nn; KONGREGACJA DS.
ZAKONNIKÓW I INSTYTUTÓW ŚWIECKICH - KONGREGACJA DS. BISKUPÓW,
Wytyczne Mutuae relationes, n. 51: AAS 70 (1978), 499-500; JAN PAWEŁ II,
Adhortacja apostolska Vita consecrata, n. 48: AAS 88 (1996), 421-422; tenże,
Audiencja generalna (24 VI 1992r), n. 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo Il, XV,
I (1992), 1935-1936.
65
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nych, które rodzi się z charyzmatu, także musi mieć odpowiedni czas
na doświadczenie i okrzepnięcie, wykraczający poza entuzjazm początków, a pozwalający na uzyskanie trwałej konfiguracji. Na całej
drodze weryfikacji władze Kościoła winny życzliwie towarzyszyć nowo powstałemu zrzeszeniu. Chodzi o to, by nigdy nie zabrakło mu
towarzyszenia ze strony pasterzy, ponieważ w Kościele nigdy nie
powinno brakować ojcowskiego podejścia tych, którzy są namiestnikami Dobrego Pasterza, którego troskliwa miłość nigdy nie przestaje
towarzyszyć swej owczarni.
Kryteria rozeznawania darów charyzmatycznych
18. W tym kontekście można przywołać kilka kryteriów rozeznawania darów charyzmatycznych w odniesieniu do zrzeszeń kościelnych, na które w ostatnich latach zwróciło uwagę Magisterium
Kościoła. Kryteria te służą rozpoznaniu prawdziwie eklezjalnego
charakteru charyzmatów.
a) Prymat powołania każdego chrześcijanina do świętości.
Wszelka rzeczywistość, rodząca się z uczestnictwa w prawdziwym
charyzmacie, zawsze powinna być narzędziem służącym świętości
w Kościele, a zatem pomnażaniu miłości i prawdziwemu dążeniu do
doskonałości miłości68.
b) Zaangażowanie w misyjne głoszenie Ewangelii. Prawdziwe
charyzmaty są to «dary Ducha włączone w ciało Kościoła, skierowane
ku centrum, którym jest Chrystus, skąd się rozchodzą jako bodziec
dla ewangelizacji»69. W ten sposób powinny one urzeczywistniać
«zgodność z apostolskim celem Kościoła», ukazując wyraźnie «zaangażowanie misyjne stając się w coraz większym stopniu podmiotem
nowej ewangelizacji»70.

68 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, nn.
39-42; JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, n. 30: AAS 81
(1989), 446.
69 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, n. 130: AAS 105
(2013), 1074.
70 JAN PAWEŁ Il, Adhortacja apostolska Christifideles Laici, n.30: AAS 81
(1989), 447; por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii Nuntiandi, n. 58: AAS 68
(1976), 49.
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c) Wyznanie wiary katolickiej. Przeżywanie charyzmatu winno
być przestrzenią wychowania do wiary «wyrażającej się w tym, że
przyjęcie i przepowiadanie prawdy o Chrystusie, Kościele i człowieku
odbywa się zgodnie z jej autentyczną interpretacją Nauczycielskiego
Urzędu Kościoła»71; dlatego trzeba unikać wykraczania «poza
(proagon) naukę Kościoła i wspólnotę kościelną»; gdyż jeśli «nie
trwamy w nich, nie jesteśmy zjednoczeni z Bogiem Jezusa Chrystusa
(por. 2 J 9)»72.
d) Świadectwo rzeczywistej komunii z całym Kościołem. Wiąże
się z tym «synowskie odniesienie do papieża, który jest trwałym
i widzialnym źródłem jedności Kościoła powszechnego i do biskupa,
będącego „widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła
partykularnego”»73. Z tego zaś wynika okazywanie «lojalnej gotowości
do przyjmowania ich nauki i pasterskich zaleceń»74, jak również «gotowości uczestniczenia w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła
zarówno na szczeblu lokalnym, jak krajowym i międzynarodowym;
zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności
w wychowywaniu chrześcijan»75.
e) Uznanie i szacunek dla wzajemnej komplementarności innych
komponentów charyzmatycznych w Kościele. Z tego wypływa wzajemna gotowość do współpracy76. W istocie, «jasnym znakiem autentyczności jakiegoś charyzmatu jest jego eklezjalność, jego zdolność do
harmonijnego włączenia się w życie świętego Ludu Bożego dla dobra
wszystkich. Autentyczna nowość wzbudzona przez Ducha nie potrzebuje rzucać cienia na inne duchowości i dary, aby potwierdzić samą
siebie»77.
71 JAN PAWEŁ Il, Adhortacja apostolska Christifideles Laici, n. 30: AAS 81
(1989), 446-447.
72 FRANCISZEK, Homilia na Zesłania Ducha Świętego. Msza św. z udziałem
członków ruchów kościelnych (19 V 2013 r.): L’Osservatore Romano, wyd. pl.
7(354)/2013, s. 20.
73 JAN PAWEŁ Il, Adhortacja apostolska Christifideles Laici, n. 30: AAS 81
(1989), 447; por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii Nuntiandi, n. 58: AAS 68
(1976), 48.
74 JAN PAWEŁ Il, Adhortacja apostolska Christifideles Laici, n. 30: AAS 81
(1989), 447.
75 Tamże: AAS 81 (1989), 448.
76 Por. Tamże: AAS 81 (1989), 447.
77 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, n. 130: AAS 105
(2013), 1074-1075.
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f) Akceptacja czasu próby w rozpoznawaniu charyzmatów. Ze
względu na to, że dar charyzmatyczny może nieść ze sobą «pewien
ładunek nowości w duchowym życiu Kościoła, która na początku
może wydawać się niewygodna», kryterium jego autentyczności będzie objawiać się w postaci «pokory w znoszeniu przeciwności. Właściwe zaś porównywanie autentycznego charyzmatu z nowymi aspektami rzeczywistości i z utrapieniami ducha wnosi pewien stały,
historyczny związek charyzmatu z Krzyżem»78. Pojawienie się ewentualnych napięć wymaga od wszystkich postawy większej miłości, dla
dobra wspólnoty i coraz głębszej jedności eklezjalnej.
g) Obecność darów duchowych takich jak miłość, radość, pokój
i człowieczeństwo (por. Ga 5, 22); «gorliwe życie życiem Kościoła» 79,
większe żywe zaangażowanie w «słuchanie i rozważanie Słowa Bożego»80; «ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego; działalność na rzecz wzrostu powołań do
chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do
życia konsekrowanego»81.
h) Wymiar społeczny ewangelizacji. Należy zauważyć, że ożywiana miłością, «Kerygma posiada nieuchronnie treść społeczną:
w samym sercu Ewangelii znajduje się życie wspólnotowe i zaangażowanie się na rzecz innych»82. W tym kryterium rozeznawania, które nie odnosi się jedynie do świeckich form życia w Kościele, podkreśla się nie tylko konieczność bycia «żywym świadectwem uczestnictwa i solidarności» ale także sprzyjania «umacnianiu w nim zasad
sprawiedliwości i braterstwa»83. Ważne jest pod tym względem «pobudzenie do chrześcijańskiej obecności w różnych środowiskach spo78 KONGREGACJA ZAKONÓW I INSTYTUTÓW ŚWIECKICH - KONGREGACJA ds. BISKUPÓW Wytyczne Mutuae relationes, n. 12: AAS 70 (1978), 480-481; por.
JAN PAWEŁ Il, Przemówienie do członków Ruchów kościelnych i nowych Wspólnot
w wigilię Zesłania Ducha Świętego (30 V 1998 r.), n. 6: L’Osservatore Romano, wyd.
pl. 8-9(205)/1998, s. 38.
79 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii Nuntiandi, n. 58: AAS 68 (1976), 48.
80 Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, n. 174-175:
AAS 105 (2013), 1092-1093.
81 JAN PAWEŁ Il, Adhortacja apostolska Christifideles Laici, n. 30: AAS 81
(1989), 448.
82 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, n. 177: AAS 105
(2013), 1094.
83 JAN PAWEŁ Il, Adhortacja apostolska Christifideles Laici, n. 30: AAS
81 (1989), 448.
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łecznych i udział w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych,
kulturalnych i duchowych; duch wyrzeczenia i powrót do ewangelicznego ubóstwa jako do źródła wspaniałomyślnej miłości wszystkich
ludzi»84. Decydującą rolę ma tutaj odniesienie do społecznego nauczania Kościoła85. A w szczególności «z naszej wiary w Chrystusa,
który stał się ubogim, będąc zawsze blisko ubogich i wykluczonych,
wypływa troska o integralny rozwój osób najbardziej opuszczonych
przez społeczeństwo»86, której nie może zabraknąć w prawdziwej
wspólnocie kościelnej.
V. RELACJA POMIĘDZY DARAMI HIERARCHICZNYMI
A CHARYZMATYCZNYMI W PRAKTYCE KOŚCIOŁA
19. Na koniec należy omówić kilka elementów konkretnej praktyki kościelnej dotyczącej relacji pomiędzy darami hierarchicznymi
a darami charyzmatycznymi, które pojawiają się w formie zrzeszeń
charyzmatycznych w obrębie wspólnoty kościelnej.
Wzajemne odniesienie
20. Przede wszystkim praktyka dobrych relacji pomiędzy różnymi darami w Kościele wymaga skutecznego wprowadzenia zrzeszeń
charyzmatycznych w życie duszpasterskie Kościołów partykularnych. Wymaga to nade wszystko, aby różne zrzeszenia uznały władzę
pasterzy Kościoła jako część swojego życia chrześcijańskiego,
ze szczerym pragnieniem bycia przez tę władzę uznanymi, przyjętymi i, jeśli potrzeba, oczyszczonymi, oddając się na służbę misji eklezjalnej. Z drugiej zaś strony ci, którzy służą darami hierarchicznymi,
rozpoznając i towarzysząc charyzmatom, winni z serdeczną otwartością przyjąć to, co Duch budzi we wspólnocie kościelnej, uwzględniając to w działalności duszpasterskiej i podkreślając znaczenie charyzmatów jako rzeczywistego bogactwa dla dobra wszystkich ludzi.
Dary charyzmatyczne w Kościele powszechnym i partykularnym.
21. W związku z rozpowszechnianiem się i specyfiką zrzeszeń
charyzmatycznych należy mieć na uwadze kluczowy i fundamentalny
Tamże.
Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, n. 177: AAS
105 (2013), 1094.
86 Tamże, n. 186: AAS 105 (2013), 1098.
84

85

272

STOLICA APOSTOLSKA
stosunek pomiędzy Kościołem powszechnym a Kościołami partykularnymi. Trzeba tutaj podkreślić, że Kościół Chrystusowy, jak to wyznajemy w Symbolu Apostolskim, jest «Kościołem powszechnym,
który można nazwać powszechną wspólnotą uczniów Pana, uobecniającą się i działającą pośród różnych osób, grup, czasów i miejsc» 87.
Wymiar partykularny jest zatem wpisany w wymiar powszechny i na
odwrót. Pomiędzy Kościołem partykularnym a Kościołem powszechnym istnieje stosunek «wzajemnego przenikania się» 88. Dary hierarchiczne właściwe Następcy św. Piotra gwarantują i sprzyjają immanentnej obecności Kościoła powszechnego w Kościołach lokalnych;
podobnie też urząd apostolski każdego biskupa nie jest ograniczony
do jego diecezji, ale jego powołaniem jest służba w całym Kościele
poprzez serdeczną i rzeczywistą kolegialność, ale przede wszystkim
poprzez komunię z centrum unitatis Ecclesiae, którym jest Biskup
Rzymu. Jako «Następca Piotra, jest on trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno kolegium biskupów, jak
wszystkich wiernych. Poszczególni zaś biskupi są widzialnym źródłem i fundamentem jedności w Kościołach partykularnych, uformowanych na wzór Kościoła powszechnego, w których istnieje i z których się składa jeden i jedyny Kościół katolicki» 89. Z tego wynika, że
w każdym Kościele partykularnym «prawdziwie jest obecny i działa
jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusa»90. Dlatego
odniesienie do władzy Następcy św. Piotra – komunia cum Petro et
sub Petro – jest konstytutywnym elementem każdego Kościoła lokalnego91.
W ten sposób określone zostały podstawy wzajemnych relacji darów hierarchicznych i charyzmatycznych w ramach relacji pomiędzy
Kościołem powszechnym a Kościołem partykularnym. Dary charyzmatyczne są bowiem z jednej strony dane całemu Kościołowi; z drugiej strony, dynamika tych darów może być realizowana jedynie
w służbie konkretnej diecezji, która jest «częścią Ludu Bożego, powierzoną pasterskiej pieczy biskupa współpracującego z prezbite-

87 KONGREGACJA NAUKI WIARY, List Communionis notio, n. 7: AAS 85
(1993), 842.
88 Tamże, n. 9: n. 85 (1993), 843.
89 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 23.
90 Tamże, Dekret Christus Dominus, n. 11.
91 Por. tamże, n. 2; KONGREGACJA NAUKI WIARY, List Communionis notio,
nn. 13-14, 16: AAS 85 (1993), 846-848.
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rium»92. W tym kontekście warto przypomnieć miejsce życia konsekrowanego, które nie jest przecież formą zewnętrzną lub niezależną
od życia Kościoła lokalnego, ale stanowi jedyny w swoim rodzaju,
naznaczony ewangelicznym radykalizmem, sposób bogatej w szczególne dary obecności wewnątrz Kościoła. Tradycyjna instytucja egzempcji, odnosząca się do wielu instytutów życia konsekrowanego93,
nie oznacza przestrzeni jakiejś abstrakcyjnej nadterytorialności, ani
też źle rozumianej autonomii, a raczej głębszą interakcję pomiędzy
wymiarem powszechnym a partykularnym Kościoła94. Analogicznie,
nowe instytuty charyzmatyczne, jeśli posiadają charakter ponaddiecezjalny, nie powinny uważać siebie za całkowicie autonomiczne
w stosunku do Kościoła partykularnego, a raczej winny go ubogacać
i służyć mu swoim szczególnym charakterem wykraczającym poza
granicę jednej diecezji.
Dary charyzmatyczne i stany życia chrześcijańskiego
22. Dary charyzmatyczne udzielane przez Ducha Świętego można rozpatrywać w kontekście wszystkich szczebli wspólnoty kościelnej, tak w odniesieniu do Sakramentów, jak również do Słowa Bożego. Ze względu na swoje szczególne cechy umożliwiają bardziej owocną realizację zadań wynikających z Chrztu, Bierzmowania, Małżeństwa i Kapłaństwa, ale także pozwalają na lepsze duchowe pojmowanie Tradycji Apostolskiej, która poza studiowaniem i przepowiadaniem przez tych, którzy obdarzeni zostali charisma veritatis certum95, może być zgłębiana «dzięki głębokiemu pojmowaniu przeżywanych spraw duchowych»96. W tym ujęciu przydatne będzie przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z relacją pomiędzy
darami charyzmatycznymi i różnymi stanami życia, ze szczególnym
uwzględnieniem kapłaństwa powszechnego Ludu Bożego i kapłańSOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Christus Dominus, n. 11.
Por. Tamże, pkt 35; Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 591; Kodeks Kanonów
Kościołów Wschodnich, kan. 412, § 2; KONGREGACJA DS. ZAKONÓW I INSTYTUTÓW ŚWIECKICH – KONGREGACJA DS. BISKUPÓW, Wytyczne Mutuae relationes,
n. 22: AAS 70 (1978), 487.
94 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, List Communionis notio, n. 15: AAS 85
(1993), 847. 9' Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum,
n. 8; Katechizm Kościoła Katolickiego, nn. 888-892. 9' SOBÓR WATYKAŃSKI II,
Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum, n. 8.
95 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum, n. 8;
Katechizm Kościoła Katolickiego, nn. 888-892.
96 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum, n. 8.
92
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stwa służebnego, które «choć różnią się istotą a nie stopniem tylko,
są sobie jednak wzajemnie przyporządkowane, jedno i drugie bowiem
we właściwy sobie sposób uczestniczy w jednym kapłaństwie Chrystusowym»97. Chodzi bowiem o «dwa sposoby uczestnictwa w jedynym kapłaństwie Chrystusa, w którym istnieją dwa wymiary, łączące się w akcie najwyższej ofiary na Krzyżu»98.
a) Przede wszystkim trzeba uznać dobro rozmaitych charyzmatów, które pośród wiernych dają początek zrzeszeniom eklezjalnym,
powołanym do pomnażania owoców łaski sakramentalnej pod kierownictwem prawowitych pasterzy. Są one autentyczną możliwością
by przeżywać i rozwijać swoje powołanie chrześcijańskie 99. Te dary
charyzmatyczne pozwalają wiernym na przeżywanie w codziennej
egzystencji kapłaństwa powszechnego Ludu Bożego: jak «uczniowie
Chrystusa, trwając na modlitwie i chwaląc wspólnie Boga (por.
Dz 2,42-47), samych siebie mają składać jako ofiarę żywą, świętą,
miłą Bogu (por. Rz 12,1), na całej ziemi głosić świadectwo o Chrystusie, a tym którzy się tego domagają, uzasadniać nadzieję życia
wiecznego, która jest w nich (por. 1 P 3,15)» 100. W tym porządku mają
swoje miejsce również te zrzeszenia eklezjalne, których znaczenie
okazuje się szczególnie ważne dla życia chrześcijańskiego w małżeństwie, mogą one bowiem skutecznie umacniać „poprzez nauczanie
i działalność praktyczną… oraz formować do życia rodzinnego, społecznego i apostolskiego»101.
b) Również kapłani mogą znaleźć w uczestnictwie w instytucie
charyzmatycznym czy to odwołanie do znaczenia swojego Chrztu,
poprzez który stali się dziećmi Bożymi, jak i swego powołania i specyficznej misji. Wierny, który przyjął święcenia, może znaleźć w danym zrzeszeniu eklezjalnym siłę i pomoc, aby dogłębnie żyć tym,
czego od niego wymaga jego szczególna posługa czy to wobec całego
Ludu Bożego, a zwłaszcza tej jego części, która jest jemu powierzona,
ale także w odniesieniu do szczerego posłuszeństwa należnego sweTamże, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 10.
JAN PAWEŁ Il, Adhortacja apostolska Pastores gregis (16 X 2003 r.), n. 10:
AAS 96 (2004), 838.
99 Tamże, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 29: AAS 81 (1989), 443-446.
100 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 10.
101 Tamże, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, n. 52; por. JAN PAWEŁ
Il, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22 XI 1981 r.), n. 72: AAS 74 (1982),
169-170.
97

98
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mu ordynariuszowi102. Podobne podejście odnosi się również do kandydatów do kapłaństwa wywodzących się ze zrzeszeń eklezjalnych,
tak jak to zostało potwierdzone w Adhortacji posynodalnej Pastores
dabo vobis103. W tym przypadku stosunek powinien wyrażać się
w prawdziwym przyjęciu właściwej sobie formacji i wniesieniu doń
bogactwa płynącego z charyzmatu. Wreszcie, kapłan może zaoferować zrzeszeniu eklezjalnemu pomoc duszpasterską, zgodnie ze specyfiką ruchu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w komunii eklezjalnej kapłanów zgodnie z inkardynacją 104 i w posłuszeństwie własnemu ordynariuszowi105.
c) Wkład daru charyzmatycznego do kapłaństwa chrzcielnego
i kapłaństwa służebnego jest wyrażony wyraziście w życiu konsekrowanym – ono to bowiem, w swojej istocie, wpisuje się w wymiar
charyzmatyczny Kościoła106. Charyzmat ten – przez który dokonuje
się «szczególne upodobnienie do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego»107 w stałej i trwałej formie życia108 poprzez ślubowanie
praktykowania rad ewangelicznych – jest udzielany, aby «móc
otrzymać obfitsze owoce łaski chrztu»109. Duchowość instytutów życia
konsekrowanego może stać się tak dla wiernych świeckich, jak też
dla prezbiterów, ważnym źródłem treści służących realizacji swojego
własnego powołania. Nierzadko też członkowie instytutów życia konsekrowanego za konieczną zgodą swoich przełożonych 110 w relacjach
z nowymi zrzeszeniami mogą odnaleźć ważne wsparcie w realizacji
własnego szczególnego powołania oraz ofiarować im ze swojej strony

102 Por. JAN PAWEŁ Il, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25 III 1992 r.),
n 68: AAS 84 (1992), 777.
103 Por. tamże, pkt 31, 68: AAS 84 (1992), 708-709, 775-777.
104 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 265; Kodeks Kanonów Kościołów
Wschodnich, kan. 357, § 1.
105 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 273; Kodeks Kanonów Kościołów
Wschodnich, kan. 370.
106 Por. KONGREGACJA DS. ZAKONÓW I INSTYTUTÓW ŚWIECKICH –
KONGREGACJA DS. BISKUPÓW, Wytyczne Mutuae relationes, n. 19,34: AAS 70
(1978), 485-486, 493.
107 JAN PAWEŁ Il, Adhortacja apostolska Vita consecrata, n. 31: AAS 88 (1996),
404-405.
108 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja Dogmatyczna Lumen gentium, n. 43.
109 Tamże, n.
44; por. Dekret Perfectae caritatis, n. 5; JAN PAWEŁ Il,
Adhortacja apostolska Vita consecrata, n. 14, 30: AAS 88 (1996), 387-388, 403-404.
110 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 307, § 3; Kodeks Kanonów Kościołów
Wschodnich, kan. 578, § 3.
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«radosne, wierne i charyzmatyczne świadectwo życia konsekrowanego», przyczyniając się w ten sposób do «wzajemnego ubogacenia» 111.
d) Wreszcie znamienne jest to, że duch rad ewangelicznych jest
zalecany przez Magisterium także każdemu kapłanowi112. Również
celibat wymagany od prezbiterów w tradycji łacińskiej 113 pozostaje
wyraźnie w zgodzie z darem charyzmatycznym; jego podstawową
racją nie jest funkcjonalność, ale «wyraża on szczególne upodobnienie
stylu życia kapłana do samego Chrystusa» 114, w którym przejawia się
pełne oddanie siebie na służbę misji powierzonej w sakramencie
kapłaństwa115.
Formy uznawania przez Kościół
23. Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie miejsca
nowych zrzeszeń eklezjalnych w teologii i eklezjologii, poczynając od
stosunku pomiędzy darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi,
w celu ułatwienia konkretnego określenia stosownych zasad służących uznawaniu ich przez Kościół. Kodeks Prawa Kanonicznego
przewiduje wiele form prawnych uznawania nowych form eklezjalnych związanych z darami charyzmatycznymi. Formy te winny być
uważnie rozważone116, aby uniknąć sytuacji, w których nie będą na111 KONGREGACJA INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO, Instrukcja Ripartire da Cristo (19 V 2002 r.)
n. 30: Enchiridion Vaticanum, 21, 472.
112 Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, nn. 27-30:
AAS 84 (1992), 700-707.
113 Por. PAWEŁ VI, Encyklika Sacerdotalis caelibatus (24 VI 1967 r.): AAS 59
(1967), 657-697.
114 BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, n. 24: AAS
99 (2007), 124.
115 Por. JAN PAWEŁ Il, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, n. 29: AAS
84 (1992), 703-705; SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Presbyterorum ordinis, n.16.
116 Najprostszą formą prawną umożliwiającą uznanie zrzeszeń eklezjalnych
o charakterze charyzmatycznym wydaje się być obecnie prywatne stowarzyszenie
wiernych (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 321-326; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 573, § 2 – 583). Należy jednak dobrze przeanalizować również
inne formy prawne uwzględniając ich specyfikę, takie jak na przykład, publiczne
stowarzyszenia wiernych (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 312-320; Kodeks
Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 573, § I – 583), kleryckie stowarzyszenia wiernych (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 302), instytuty życia konsekrowanego
(por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 573-730; Kodeks Kanonów Kościołów
Wschodnich, kan. 410-571), stowarzyszenia życia apostolskiego (por. Kodeks Prawa
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leżycie uwzględniane podstawowe zasady prawa czy też rodzaj i specyfika ruchu charyzmatycznego.
Z punktu widzenia relacji pomiędzy darami hierarchicznymi
a charyzmatycznymi trzeba koniecznie zwrócić uwagę na dwa podstawowe kryteria, które powinny być traktowane łącznie: a) poszanowanie specyfiki charyzmatycznej poszczególnych zrzeszeń eklezjalnych, tak aby uniknąć ciasnych form prawnych mogących zaszkodzić tej nowości, którą dany ruch w sobie niesie. Dzięki temu
unikać się będzie traktowania różnych przecież charyzmatów w Kościele w sposób szablonowy. b) Poszanowanie podstawowych zasad
eklezjalnych, sprzyjając rzeczywistemu włączaniu darów charyzmatycznych do życia Kościoła powszechnego i partykularnego, unikając,
aby formy charyzmatyczne były pojmowane jako równoległe do życia
eklezjalnego, a nie jako te pozostające w uregulowanej relacji do darów hierarchicznych.
ZAKOŃCZENIE
24. Pierwsi uczniowie, oczekując na zesłanie Ducha Świętego,
trwali zgodnie na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa (por.
Dz 1,14). Potrafiła Ona doskonale przyjąć i wykorzystać wszystkie
łaski, którymi została nader obficie ubogacona przez Trójcę Przenajświętszą. Przede wszystkim łaską bycia Matką Boga. Wszystkie
dzieci Kościoła mogą podziwiać jej pełne posłuszeństwo Duchowi
Świętemu, posłuszeństwo w wierze bez skazy i w transparentnej
pokorze. Maryja daje zatem świadectwo posłusznego i wiernego przyjęcia każdego daru Ducha. Jak uczy Sobór Watykański II, Dziewica
Maryja «Dzięki macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi swego
Syna, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na niebezpieczeństwa
i trudy, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny» 117.
«Ona dała się prowadzić Duchowi na drodze wiary, ku przeznaczeniu
służby i płodności», dlatego i my «dzisiaj ku Niej kierujemy spojrzenie, by pomogła nam głosić wszystkim orędzie zbawienia, i aby nowi
uczniowie stawali się ewangelizatorami» 118. Z tego to powodu Maryja
uznawana jest za Matkę Kościoła i do Niej kierujemy się z ufnością,
Kanonicznego, kan. 731-746; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 572)
i prałatury personalne (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 294-297).
117 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 62.
118 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, n. 287: AAS 105
(2013), 1136.
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aby przy Jej skutecznej pomocy i za potężnym wstawiennictwem,
charyzmaty obficie rozdawane przez Ducha Świętego wśród wiernych
mogły być przez nich posłusznie przyjęte i wykorzystane dla życia
i misji Kościoła, oraz dla dobra świata.
Papież Franciszek, na Audiencji udzielonej w dniu 14 marca
2016 r. niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, zaakceptował powyższy List, przyjęty na Sesji Plenarnej
tejże Dykasterii, zarządzając jego publikację.
Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary,
15 maja 2016 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Gerhard Card. Müller
Prefekt
+ Luis F. Ladaria, S.I.
Arcybiskup tytularny Thibica
Sekretarz
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LIST OJCA ŚWIĘTEGO
DO JEGO EMINENCJI KSIĘDZA KARDYNAŁA PIETRO PAROLINA
NA UROCZYSTOŚCI,
KTÓRE BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE W GNIEŹNIE I W POZNANIU
W DNIACH 14–16 KWIETNIA,
Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Czcigodnemu Bratu Naszemu Piotrowi Parolin
Kardynałowi Świętego Kościoła Rzymskiego, Sekretarzowi Stanu
W tym Okresie Wielkanocnym w szczególny sposób
towarzyszymy modlitwami i naszą życzliwością zawsze wiernej
Polsce, gdy umiłowani synowie i córki tego szlachetnego Narodu
uroczyście obchodzą wdzięczne wspomnienie 1050. rocznicy Chrztu.
To daje także Nam dogodną sposobność do tego, aby wszystkim
Polakom z głębi Naszego serca wyrazić słowa wdzięczności, gratulacji
i zachęty, chcąc uczestniczyć w ich radości i ją wzbogacić.
Bóg bogaty w miłosierdzie znamienitą ziemię Polski uczynił
w ciągu wieków urodzajną tak, że zrodziła przeobfite duchowe owoce,
a tylu Polaków znakomicie wyróżniło się wyznawaniem i obroną
wiary, zachowaniem nadziei oraz praktykowaniem miłości. Oni
bowiem, rozważając życie i gorliwość świętych biskupów
i męczenników, Wojciecha i Stanisława, którzy w początkach
chrześcijaństwa na tej ziemi złożyli najwyższe świadectwo, nie tylko
okazali wierność wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
i Następców Piotra, lecz także przysłużyli się bardzo do rozwoju
kultury na ziemi polskiej.
Chrzest, który w roku 966 przyjął książę Mieszko I wraz ze
swoimi najbliższymi, oznaczał także początek Państwa Polskiego.
Z tego powodu wspomnienie tej rocznicy nie tylko chrześcijanom, lecz
wszystkim Polakom daje szczególną sposobność do uroczystego
świętowania, radowania się oraz ufnego patrzenia w przyszłość.
Kościół bowiem w Polsce zawsze ukazywał szczególną więź z całym
Narodem, a także usiłował cieszyć się z cieszącymi i płakać
z płaczącymi (Rz 12,15). W najtrudniejszych czasach wojen, powstań
i zesłań biskupi i kapłani, konsekrowani mężczyźni i niewiasty
prawdziwie wraz z ludem cierpieli, żarliwie przynosząc pocieszenie
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wszystkim braciom i siostrom swojej Ojczyzny oraz mądrze
pokazując drogę do wolności.
Kościół wyniósł do godności ołtarza licznych synów i córki
polskiej ziemi, którzy w różnych okresach ukazywali chrześcijańskie
cnoty lub zostali ozdobieni palmą męczeństwa. Z bardzo długiej listy
pragniemy imiennie wspomnieć tych, którzy żyli w naszych czasach
i są czczeni w całym świecie: mianowicie św. Maksymiliana Marię
Kolbe, franciszkańskiego kapłana i męczennika, który swą służbę
okazał w całopalnej ofierze miłości; św. Marię Faustynę Kowalską,
dziewicę, która bardzo troszczyła się o objawienie tajemnicy Bożego
Miłosierdzia, oraz św. Jana Pawła II, papieża, który ukazywał
niestrudzenie wszystkim narodom Zbawiciela człowieka.
Ukazując ich przykład, Pasterze Polski zaproponowali
wszystkim ludziom dobrej woli, z okazji wspomnianego jubileuszu,
liczne inicjatywy, aby wszyscy mogli zrozumiale podziwiać hojność
Pana w wieloletniej historii Narodu i sami mogli jej doświadczać
w nowych okolicznościach.
Stąd Czcigodny Brat Stanisław Gądecki, Arcybiskup
Metropolita Poznański oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski, bardzo uprzejmie Nas prosił, abyśmy wysłali dostojnego
męża, który by Nas reprezentował w czasie głównych uroczystości
i okazałby Naszą miłość wszystkim Polakom. Do Ciebie zatem,
Czcigodny Nasz Bracie, który gorliwie sprawujesz urząd Sekretarza
Stanu, kierujemy Naszą myśl i tymże Listem mianujemy Ciebie
NASZYM LEGATEM na uroczystości, które odbędą się od 14 do 16
dnia tego miesiąca kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu, we wspomnienie
1050. rocznicy Chrztu Polski.
Będziesz przewodniczył uroczystej Eucharystii oraz w Naszym
imieniu pozdrowisz wspomnianego Arcybiskupa Metropolitę i innych
czcigodnych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice,
wszystkich chrześcijan tam obecnych. Pragniemy, abyś przekazał
słowa Naszej życzliwości władzom świeckim tam zgromadzonym,
zarówno Polski, jak i innych Narodów.
Wszystkich obecnych zachęcisz swoimi słowami do wytrwałego
kroczenia odnowioną drogą w świetle Chrystusa, do obrony życia
ludzkiego i rodziny, do kształtowania sprawiedliwości społecznej
według Ewangelii, do zabiegania w codziennym życiu o prawdziwą
wolność. Trzeba bowiem, aby wierni w Polsce także dzisiaj, w nowych
warunkach, dali całemu światu wspaniały przykład życia według
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Ewangelii, cnót chrześcijańskich oraz prawdziwego duchowego
rozwoju.
My zaś Tobie, Czcigodny Nasz Bracie, towarzyszymy
modlitwami w pełnieniu twej wielkiej wagi misji, a także za
wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej, Królowej
Polski, wypraszamy dla Ciebie konieczne dary od Boga
wszechmogącego. Z radością także udzielamy Tobie Naszego
Apostolskiego Błogosławieństwa, które jest znakiem Naszej
względem Ciebie życzliwości i poręczeniem darów niebieskich, które
przekażesz wszystkim uczestnikom uroczystości i całemu tak bardzo
umiłowanemu Narodowi.
Z Watykanu, dnia 4 miesiąca kwietnia, w uroczystość Zwiastowania
Pańskiego, w roku 2016, w czasie Jubileuszu Miłosierdzia,
w czwartym roku Naszego Pontyfikatu.
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI O POSŁUDZE
CHARYTATYWNEJ W ROKU MIŁOSIERDZIA
MIŁOSIERNI CZYNEM
Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich
będzie Baranek (Ap 7,16-17).
[Drugie czytanie z IV Niedzieli Wielkanocy]
Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia,
przeżywamy Rok Miłosierdzia, którego jednym z celów jest ożywienie posługi charytatywnej w Kościele. Papież Franciszek w bulli
Misericordiae Vultus skierował do wiernych Kościoła gorący apel:
„O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć
i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są
daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas” (MV 5). Obowiązkiem Kościoła
nie jest wyręczenie państwa z opieki socjalnej nad ludźmi potrzebującymi pomocy. Jednak ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji
Kościół stara się nieść balsam miłosierdzia. Czyni to poprzez głoszenie Ewangelii miłosierdzia, wprowadzanie w doświadczenie Bożej
miłości na drodze posługi sakramentalnej, ale także poprzez adekwatne do potrzeb uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego.
1. W Polsce wciąż są ludzie ubodzy
Trwająca już ćwierć wieku transformacja społeczno-ustrojowa
i gospodarcza w Polsce nie wszystkim obywatelom przyniosła poprawę bytu. Owszem, niektórym z nich udało się osiągnąć awans cywilizacyjny i podnieść niekiedy nawet znacznie swoją stopę życiową.
Należy jednak pamiętać, iż w porównaniu z państwami Europy
Zachodniej wciąż jesteśmy społeczeństwem ludzi ubogich.
Miarą wartości systemu społeczno-politycznego państwa jest troska o najsłabsze ogniwo w społeczeństwie. Dojrzałe społeczeństwo dba
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o wszystkich swoich członków, wspiera słabych i stwarza dla nich
szanse rozwojowe. Pomoc ludziom potrzebującym jest zadaniem nie
tylko władz państwowych i samorządowych, lecz także organizacji
„non-profit”, które są wiarygodnym miernikiem rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w poszczególnych krajach. Zakres ubóstwa w Polsce
jest również dużym wyzwaniem dla Kościoła, który poprzez swoje
instytucje, zwłaszcza parafie, zakony, Caritas, Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz inne stowarzyszenia i fundacje, ale także przez bezpośrednie
działanie swoich wyznawców spieszy z pomocą ludziom potrzebującym. Skala ubóstwa w społeczeństwie polskim pokazuje, jak wciąż
bardzo potrzebne jest zaangażowanie charytatywne Kościoła.
Głównym celem misji Kościoła jest wprowadzenie wiernych do
wspólnoty Bosko-ludzkiej miłości oraz stałe ich wspieranie, by w tej
wspólnocie wytrwali aż do śmierci i przejścia do krainy wiecznej miłości, gdzie „nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo
paść ich będzie Baranek” (Ap 7,16-17). Przechodząc więc w tym roku
Jubileuszu Miłosierdzia przez drzwi kościołów stacyjnych, modlimy
się nie tylko o zyskanie odpustu zupełnego dla zgładzenia zaciągniętych przez nas win i kar, ale także o to, by brama roku jubileuszowego okazała się dla nas bramą miłosierdzia. Żeby tak się stało, należy
pełnić miłosierdzie nie tylko słowem i modlitwą, lecz przede wszystkim czynem, bo jak zapewnia nas sam Zbawiciel: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
2. Chrześcijańska caritas
Papież Benedykt XVI w Encyklice Caritas in veritate oddał istotę caritas chrześcijańskiej w następujących słowach: „Caritas to miłość przyjęta i darowana. Jest ona «łaską». Jej źródłem jest krynicznie czysta miłość Ojca do Syna, w Duchu Świętym. To miłość, którą
Syn wylewa na nas. To miłość stwórcza, dzięki której istniejemy; to
miłość odkupieńcza, dzięki której jesteśmy nowym stworzeniem.
Miłość objawiona i urzeczywistniona przez Chrystusa (por. J 13,1)
oraz «rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego» (Rz 5,5).
Powołanie do miłości każdego chrześcijanina ma zatem swą podstawę we wszystko ogarniającej miłości Boga do ludzi, którzy są zobowiązani na tę miłość odpowiedzieć i rozszerzać ją w świecie. Najlepszym świadectwem o miłości Bożej w życiu doczesnym jest miłość
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bliźniego (por. 1 J 4,20), a jej szczególnym przejawem jest posługa
charytatywna, którą Kościół od początku uważał za swoje prawo
i niezbywalny obowiązek (por. DA 8)”.
Kościół w Polsce, wierny miłości, jaką Bóg rozlał w naszych sercach przed tysiącem lat w momencie Chrztu, podejmuje wyzwanie
wynikające z wielorakich przejawów biedy materialnej, społecznej
i duchowej. Dzieli się miłością, która ma swoje źródło w Bogu
i przyjmuje różne formy miłości bliźniego, pomocy charytatywnej,
obejmującej nie tylko swoich wiernych, ale także potrzebujących braci i siostry w innych krajach, nie pomijając także wyznawców innych
wyznań i religii. Kościół w Polsce stara się rozwijać spontaniczne
i zorganizowane formy pomocy potrzebującym, pamiętając przy tym,
że największą biedą człowieka jest brak wiary w Boga, który „jest
miłością” (1 J 4,8).
W posłudze charytatywnej Kościół stara się być dla świata znakiem tej miłości, którą jest żywy Chrystus. Dlatego postrzega cel tej
działalności nie tylko we wspomaganiu człowieka w biedzie doczesnej, lecz we wskazywaniu mu nadprzyrodzonego źródła miłości.
Posługa miłości w Kościele ma na uwadze obronę wolności i godności
człowieka. Polega na przywracaniu wolności utraconej na skutek
zgubnych nałogów lub złych decyzji człowieka. Kościół przez posługę
miłości stara się także chronić zagrożoną godność człowieka w podeszłym wieku, chorego, niepełnosprawnego, samotnego, uzależnionego
lub wykluczonego społecznie, a także tego jeszcze nienarodzonego.
3. Wiara wyraża się w czynach
W ponad tysiącletniej historii naszego narodu Kościół zapoczątkował bezinteresowną pomoc bliźniemu i mimo zmieniających się
warunków kontynuuje dzieła miłosierdzia. W Polsce Kościół prowadzi obecnie ponad 800 charytatywnych instytucji, które realizują
ponad 5 tysięcy różnego rodzaju dzieł charytatywnych. Dzieła te
prowadzą diecezje, żeńskie i męskie zakony, parafie jak również katolicy świeccy w formie różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń.
Te dzieła powstają dzięki zaangażowaniu i pracy konkretnych ludzi
Kościoła, którzy nieraz całe swoje życie poświęcają posłudze charytatywnej. W dzieła miłosierdzia jest zaangażowanych ponad 30 tys.
pracowników instytucji charytatywnych. Wśród nich są księża, osoby
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konsekrowane i świeccy, którzy razem z ponad 80 tysiącami wolontariuszy pracują w kościelnych hospicjach, noclegowniach, wydają posiłki, opiekują się dziećmi, osobami starszymi, uzależnionymi oraz
niepełnosprawnymi. Poprzez wsparcie finansowe w ich miłosiernej
posłudze uczestniczy cały Kościół i obejmuje pomocą 3 miliony potrzebujących.
Na szczególną uwagę zasługuje miłosierdzie świadczone tym,
których mamy wokół siebie. Dlatego tak cenne są wszelkie inicjatywy
pomocowe podejmowane w naszych parafiach, takie jak roznoszenie
Komunii św. chorym, odwiedzanie i pomoc pielęgnacyjna chorym,
przygotowywanie paczek dla ubogich rodzin, wydawanie posiłków,
odzieży, butów, itp. Dzięki ponad 60 tysiącom organizacji działającym w parafiach pomoc charytatywna dociera do ponad pół miliona
osób. W tych wspólnotach ludzie potrzebujący znajdują duchowe
i moralne wsparcie.
Budowanie Kościoła jako wspólnoty miłości braterskiej i wzajemnej solidarności to wielkie zadanie uczniów Chrystusa. Realizacja
tego zadania wymaga od wszystkich ludzi Kościoła – jak uczył przed
laty św. Jan Paweł II – otwartości na dar Bożej miłości oraz poszerzenia swojej „wyobraźni miłosierdzia, której przejawem będzie nie
tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla
cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo
braterskiej wspólnoty dóbr” (Novo Millennio Ineunte, 50). Papież
Franciszek dopowiada dziś, iż miłosierdzie stanowi istotę Ewangelii,
a przez to także naszej wiary, ponieważ miłosierdzie jest „siłą, która
zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem” (Misericordia Vultus 6).
Instytucjom i wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne, pracownikom i wolontariuszom oraz wszystkim ludziom dobrej
woli udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 372. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
w Poznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r.
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POZDROWIENIE KARD. PIETRO PAROLINA
PODCZAS ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Eminencje, Ekscelencje,
Drodzy Bracia w biskupstwie,
Pozdrawiam Poloniae Episcoporum coetus, obecny na tym Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbywa się
w Poznaniu podczas tej wyjątkowej okoliczności 1050-lecia Chrztu
Polski.
Jestem szczęśliwy, że mogę być wśród was jako Legat Ojca
Świętego Franciszka. Powierzając Sekretarzowi Stanu to wyjątkowe
zadanie, podkreślił swoją szczególną sympatię dla Polski, którą odwiedzi osobiście w lipcu z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży.
Zlecił mi zanieść jego braterskie pozdrowienie przewodniczącemu
Konferencji Episkopatu Polski J. E. Abp. Stanisławowi Gądeckiemu
i wszystkim jej członkom oraz kapłanom, zakonnikom i siostrom
zakonnym, wszystkich wiernym świeckim, i zapewnił o swojej modlitwie. Odczuwamy z nim głęboką jedność, efektywną i afektywną.
Podczas waszej ostatniej wizyty ad limina, niemalże w przeddzień
kanonizacji Jana Pawła II, papież Franciszek przypominał o duchowym i duszpasterskim znaczeniu jedności między pasterzami Kościoła. Jedności pasterzy – między sobą oraz z Następcą Piotra i Pasterzem Kościoła powszechnego – w wierze, w miłości, w nauczaniu
i trosce o dobro wspólne wiernych jest punktem odniesienia dla całej
wspólnoty kościelnej i dla każdego, kto szuka pewnej orientacji
w codziennym podążaniu drogami Pana (7 II 2014).
Jesteście Pasterzami w Kraju, który przez wieki zasłużył sobie
na tytuł Polonia semper fidelis.
Wierność względem Boga, Ewangelii i Stolicy Apostolskiej,
wzbudziła szacunek i uznanie u innych narodów, czyniąc Kościół
w Polsce bastionem wiary i chrześcijańskiego miłosierdzia, oraz
światłem w ciemnościach, które niejednokrotnie ogarniały Europę.
Niewątpliwie Polska pozostawała semper Fidelis dzięki zakorzenionemu sensus fidei Narodu polskiego, przyjętego i wspieranego
289

EPISKOPAT POLSKI
przez pasterzy, którzy budowali solidną duchowość ewangeliczną,
pod patronatem Maryi, Królowej Polski.
Było to szczególnie widoczne, gdy Sługa Boży Prymas Stefan
Wyszyński, prowadził Kościół pewną ręką przez burzliwe czasy ateistycznego komunizmu oraz gdy papież Jan Paweł II, swoją działalnością i świadectwem, ożywiał bezcenny depozyt wiary kształtowany
przez wieki.
Drodzy Bracia, jesteście wezwani do kontynuowania i rozwijania
tego cennego dziedzictwa, tego nieocenionego daru, otrzymanego od
minionych pokoleń. Dzieje się to w zmienionym kontekście politycznym i społecznym, w nowym klimacie kulturowym, w warunkach,
które – w pewnym stopniu – są radykalnie inne, niż w przeszłości,
które wzywają was do odczytywania „znaków czasów” i do szukania
coraz to nowych form obecności i świadectwa Kościoła oraz działalności duszpasterskiej. Trzeba umieć czerpać ze skarbca Kościoła nova
et vetera i dostosowywać je do potrzeb ewangelizacji, podejmując
i odpowiadając na wyzwania dzisiejszego świata, i pamiętając jednocześnie, co powiedział Sobór Watykański II, że „wszelka odnowa
Kościoła w istocie polega na wzrastaniu w wierności jego powołaniu”
(UR n. 6).
Papież Franciszek podsumował te wymagania w Adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium przez wyrażenie: „Kościół wyjścia”: Zażyłość Kościoła z Jezusem jest zażyłością „w drodze”, a komunia
„w samej swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej”. Jest
sprawą żywotną, aby Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw. Radość
Ewangelii jest dla całego ludu, nie może z udziału w niej wykluczać
nikogo (n. 23); Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób
na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy
w takim stanie, w jakim są. Obecnie nie potrzeba nam „zwyczajnego
administrowania”. Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w „permanentnym stanie misji” (n. 25). Marzę o „opcji misyjnej”, zdolnej
przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język
i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej
dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu
rzeczy (n. 27).

290

EPISKOPAT POLSKI
Nigdy, tak jak dzisiaj, Kościół w Polsce jest świadom nowych
prądów, które nieustannie domagają się znalezienia odpowiednich
sposobów na to, aby być „solą i światłem” tej ziemi, aby być ogniem,
który rozgrzewa serca i pociąga ludzi do orędzia zbawienia.
„Kościół wyjścia” – jak ciągle i wyraziście przypomina nam
Papież – charakteryzuje się troską o ubogich. Koniecznie trzeba
zwracać uwagę, żeby być blisko nowych form ubóstwa i słabości,
w których powinniśmy rozpoznać cierpiącego Chrystusa, nawet jeśli
pozornie nie przynosi to nam żadnych namacalnych i natychmiastowych korzyści (n. 210). Także w Polsce, pomimo aktualnego rozwoju
gospodarczego kraju, jest wielu potrzebujących, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, opuszczonych, a także wiele rodzin – zwłaszcza
wielodzietnych – bez wystarczających środków do życia i wychowywania dzieci. Bądźcie blisko nich! Wiem jak dużo czyni w tej dziedzinie Kościół w Polsce, okazując wielką hojność nie tylko w ojczyźnie,
ale także winnych krajach świata (7 II 2014). W ten sposób Ojciec
Święty wyraził się we wspomnianym przemówieniu podczas waszej
wizyty ad limina. Diecezje, parafie, wspólnoty kościelne, stowarzyszenia katolickie, jednostki i grupy, angażują się w realizację małych
i wielkich programów solidarnościowych, zarówno w dziedzinie materialnej, jak i duchowej, na polu edukacji i formacji, i nie oszczędzają swojej energii i poświęcenia, aby pomagać najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym. Zachęcam was gorąco do kontynuowania tej
drogi!
Powoli kończąc, nie mogę pominąć rodziny, podstawowej komórki społeczeństwa, miejsca, gdzie człowiek uczy się współżycia w różnorodności i przynależności do innych oraz gdzie rodzice przekazują
dzieciom wiarę, rzeczywistości, na której Papież skierował waszą
uwagę podczas wizyty ad limina (7 lutego 2014). Dobrą okazję stwarza też niedawna publikacja posynodalnej Adhortacji apostolskiej
Amoris laetitia, która zbiera owoce dwóch ostatnich synodów o rodzinie, dołączając inne rozważania, które by mogły ukierunkować refleksję, dialog czy działanie duszpasterskie, a jednocześnie dawałyby
tchnienie, bodziec i pomoc rodzinom w ich poświęceniu i w ich trudnościach (n. 4). Jestem świadomy, ile rodzin w Polsce stara się budować swoje życie na konstruktywnych wartościach, inspirowanych
słowem Bożym, słuchanym przede wszystkim w niedzielnej Mszy św.
Są również inne rodziny, w których życie nie realizuje się w pełni czy
też nie toczy się w pokoju i radości. Lektura i pogłębiona analiza
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dokumentu, przekazanego przez papieża Franciszka, ma pomóc nam,
jako Kościołowi, wspierać pierwszą grupę w podtrzymywaniu i wzrastaniu silnej miłości, obfitującej w takie wartości, jak hojność, zaangażowanie, wierność i cierpliwość, a w stosunku do drugiej grupy,
w byciu znakiem miłosierdzia i bliskości.
Drodzy Bracia w biskupstwie! Chrzest Polski, którego rocznicę
obchodzimy w tych dniach, zakorzenił was w Chrystusie i w Jego
Ciele, jakim jest Kościół powszechny.
Także wasza tożsamość jako Narodu jest związana z tym zakorzenieniem. Dlatego też miłość i służba Ojczyźnie, budują się i przejawiają nie w relacji do elementów zewnętrznych lub politycznych,
ale znajdują swoje źródło w tamtym zakorzenieniu. Wasze zwycięstwo nie jest doczesne, ziemskie, ale jest zwycięstwem Zmartwychwstania.
Kieruję to wezwanie szczególnie do was, biskupów i kapłanów,
ponieważ jako pasterze, jesteście powołani jako pierwsi do życia tą
rzeczywistością i do tego, aby sprawiać, by wspólnota chrześcijańska
podążała za wami tą drogą do Chrystusa i tylko do Chrystusa.
Pomaga nam w tym propozycja papieża Franciszka, który –
jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires – zwykł mawiać, że biskup, jak
każdy chrześcijanin, musi kierować wydarzeniami w oparciu o rozeznanie, czyli o światło Boga, bo jedynie On zna skutki i owoce.
Jest to wewnętrzna postawa, która prowadzi nas do otwarcia się
na dialog, spotkanie z każdym, bez żadnych wyjątków, aby znajdować Boga, gdziekolwiek się objawi, nie tylko w naszych kręgach. Jest
to wewnętrzna postawa, która nie boi się wieloznaczności, sprzeczności, napięć w życiu społecznym, ale podejmuje je z odwagą i transparencją.
Drodzy bracia, życzę wam, abyście szli z pokorą i radością nie
tylko przed swoim ludem, ale również wchodząc między lud i idąc za
nim, aby pokazać serdeczność Boga, zwłaszcza względem tych, którzy
z różnych powodów zostają z tyłu lub się oddalają.
Niech Najświętsza Dziewica, Królowa Apostołów i Matka pasterzy, oraz patroni Polski, napełniają was pocieszeniem i radością
w waszej służbie owczarni, która została wam powierzona!
Poznań, 15 kwietnia 2016 r.
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ORĘDZIE ANDRZEJA DUDY,
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
WYGŁOSZONE PODCZAS

UROCZYSTEGO ZGROMADZENIA NARODOWEGO
Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Szanowny Panie Marszałku Sejmu,
Szanowny Panie Marszałku Senatu,
Szanowna Pani Premier,
Eminencjo Księże Kardynale Legacie,
Eminencjo Księże Prymasie,
Szanowni Państwo Premierzy,
Panie i Panowie Ministrowie,
Szanowne Posłanki i Szanowni Posłowie,
Panie i Panowie Senatorowie,
Szanowni Przedstawiciele Parlamentów Europejskich,
Ekscelencjo Księże Arcybiskupie Nuncjuszu,
Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Czcigodni Kapłani,
Szanowni Przedstawiciele Kościołów i Wspólnot Religijnych,
Ekscelencje, Panie i Panowie Ambasadorowie,
Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych,
Drodzy Gospodarze i Goście tego spotkania,
Szanowni Państwo!
Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem
w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Nie był, lecz jest – bo
decyzja naszego pierwszego historycznego władcy zdecydowała
o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo aż po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i każdego z nas,
Polaków. To właśnie miał na myśli Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy
mówił, że „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski”.
Zgodnie z tradycją, chrzest władcy Polan odbył się najpewniej
w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. I to wtedy też narodziła się
Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie,
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jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu
w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: „my, Polacy”.
Powiedzieliśmy wtedy „tak” wolności i samostanowieniu. Pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi budować naród i dbające o jego dobrobyt
własne państwo. Tworzyć je, bronić i za nie ginąć. Nie było przesądzone, że się uda, że powstanie wspólnota. Ale udało się. Udało się ją
zbudować na fundamencie wiary, która od tego czasu wrosła na stałe
w naszą tożsamość, stając się w procesie dziejów często najważniejszą i ostatnią tarczą wolności i solidarności. Przyjmując chrzest nasi
przodkowie wyznaczyli rdzeń, wokół którego kształtował się wspaniały polski naród. I gdy było wyjątkowo źle, gdy nasi wrogowie próbowali niszczyć Kościół, aby rozsadzić fundamenty naszej tożsamości, to naród przeciwnie, zapełniał świątynie, tam szukając wspólnoty. Udowadniając ponadczasową mądrość decyzji przodków.
Rok 966 to zatem najważniejsza cezura w naszych dziejach.
A obecne uroczystości są świętowaniem 1050. „urodzin” naszego
narodu i Ojczyzny. Poczytuję sobie za zaszczyt i bardzo się cieszę, że
możemy dzisiaj tu, w Poznaniu, siedzibie pierwszego biskupstwa na
ziemiach polskich, wszyscy razem – w gronie najwyższych władz
Rzeczypospolitej, episkopatu i duchowieństwa Kościoła katolickiego
i innych wspólnot chrześcijańskich i religijnych wraz z przedstawicielami wielu zaprzyjaźnionych państw Europy i świata – zainaugurować obchody tego czcigodnego jubileuszu. Wszystkim dostojnym
i miłym gościom serdecznie dziękuję za przybycie.
To wielkie święto polskości, która jest źródłem naszej dumy
i radości, będziemy kontynuować przez kolejne miesiące w całym
kraju. Jego kulminacją stanie się zaś pierwsza wizyta w Polsce
papieża Franciszka oraz Światowe Dni Młodzieży. Ufam, że dzięki
ogromnym wysiłkom organizatorów, dzięki zaangażowaniu tysięcy
wolontariuszy, będzie to dla nas czas wspaniałych przeżyć duchowych i radości budowania wielkiej wspólnoty.
Rozpoczynając te obchody jubileuszowe, kierujemy nasze myśli
ku uroczystościom poprzednim – milenium chrztu Polski w roku
1966. Były one niezwykłym doświadczeniem dla całej naszej wspólnoty i jedynym tego rodzaju fenomenem w Europie Środkowej
i Wschodniej tamtych czasów.
My, Polacy, od 27 lat znajdowaliśmy się wówczas pod narzuconą
władzą: najpierw niemieckich okupantów, a po wojnie – komunistów.
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I pierwsi, i drudzy dążyli do osłabienia i zerwania więzi naszego
narodu z Kościołem. Wiedzieli, że w ten sposób uderzają w same
podstawy naszej wspólnoty; że naród pozbawiony duchowego oparcia
łatwo będzie przemienić w zniewoloną masę. Hitlerowcy stosowali
w tym celu krwawy terror. Rządzący po wojnie komuniści zabiegali
o to, by Polacy odwrócili się od chrześcijaństwa. Propagowali
ateistyczną ideologię, szykanowali, a czasem i mordowali kapłanów
i wiernych. Nie cofnęli się nawet przed uwięzieniem Prymasa Polski.
I właśnie w tym okresie kardynał Stefan Wyszyński powziął
myśl, by ochronić polską i chrześcijańską tożsamość narodu przed
indoktrynacją i represjami. Ochronić je poprzez wielkie narodowe
rekolekcje. Zapoczątkowały je Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
z 1956 roku, wprost nawiązujące do ślubów lwowskich króla Jana
Kazimierza sprzed 300 lat. Następnie podjęta została dziewięcioletnia nowenna, przygotowująca Polaków do obchodów milenijnych.
Przed 50 laty, w kwietniu 1966 roku, rozpoczęły się obchody milenium chrztu Polski. W dniu 3 maja na błoniach jasnogórskich
uczestniczyło w nich 250 tys. wiernych. Uroczystości trwały cały rok,
gromadząc niezliczone tłumy Polaków. Jubileusz uczciło także ponad
50 tys. rodaków na emigracji: w Londynie i Chicago, Rzymie i Paryżu, a nawet w Australii i Nowej Zelandii.
Śmiało można powiedzieć, że dzięki inicjatywie Prymasa Tysiąclecia cały naród polski umocnił więź łączącą go z chrześcijańskim
dziedzictwem. Stało się tak pomimo przeszkód ze strony władz komunistycznych, które „aresztowały” wędrującą po kraju kopię ikony
jasnogórskiej, prowokowały starcia wiernych z milicją, utrudniały
dojazd na uroczystości milenijne i zakłócały ich przebieg, wreszcie
zaś urządziły konkurencyjne obchody tysiąclecia państwa polskiego,
do udziału w których zmuszano wtedy całe załogi fabryk i instytucji.
Obchody milenijne z 1966 roku i szczególna w nich rola Prymasa
Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego ujawniły ponadczasowe znaczenie
chrztu Mieszkowego i jednoczącą siłę chrześcijaństwa dla naszej
wspólnoty. Naród odrzucił fałszywe hasło „Polska Ludowa ukoronowaniem tysiąclecia naszego państwa”. Polaków nie przekonała również − propagandowa w zamierzeniu władz − akcja budowy tysiąca
szkół na tysiąclecie, mimo że przyniosła ona ważne i dobre rezultaty
dla rozwoju edukacji i poprawy warunków kształcenia.
Polacy wybrali wierność Kościołowi, autentyczną miłość Ojczyzny i nadzieję na odzyskanie wolności. Umocnił się autorytet bisku295
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pów i kapłanów. Dzieło prymasa Wyszyńskiego otworzyło drogę do
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II i do pokojowej rewolucji
„Solidarności”.
Szanowni Państwo!
Milenium dało nam, Polakom, poczucie suwerenności w wymiarze najbardziej podstawowym – jako wolnym ludziom i obywatelom.
Liczne wystąpienia parafian w obronie swoich księży i kościołów
przez cały okres PRL, pełne zaangażowanie wiernych w nielegalną
budowę świątyń wbrew sprzeciwom władz, spontaniczna samoorganizacja i masowy udział w uroczystościach z lat 1956-1966 – wszystko to dowiodło, że drzemie w nas olbrzymia moc, której źródłem jest
właśnie wspólna tożsamość – narodowa i chrześcijańska. Moc, która
kilkakroć w ostatnich stuleciach ujawniała się w naszej historii; która pomogła nam przetrwać najgorsze doświadczenia: utratę wolności
obywatelskich i niepodległego państwa, próby wynarodowienia i dechrystianizacji. Moc, dzięki której w konfrontacji z nieprzyjaciółmi,
zaborcami, okupantami potrafiliśmy zwyciężyć i wyjść z tych doświadczeń jeszcze silniejsi i bardziej zjednoczeni.
Z tego niezłomnego ducha narodowego byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy dumni. Z tego wielkiego bogactwa możemy i chcemy
nadal czerpać. Jest to też dla nas lekcja na przyszłość: że my, Polacy,
potrafimy dokonać wielkich, ważnych rzeczy, jeśli tylko będziemy
działać razem i zgodnie z łączącymi nas wartościami. Wartościami,
których źródłem jest nierozerwalny związek polskości z jej chrześcijańskimi korzeniami.
Tysiąc pięćdziesiąt lat temu Polska przystąpiła do ówczesnej
chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej. Dobrowolnie. Ze świadomością korzyści, jakie niósł ze sobą ten akt. Także korzyści politycznych. Dzięki dalekowzrocznej decyzji księcia Mieszka chrystianizacja
dała Polsce potężny impuls rozwojowy. Państwo zyskało mocniejsze
podstawy bezpieczeństwa i suwerenności. Z biegiem lat stawało się
coraz nowocześniejsze, sprawniej rządzone, spójne wewnętrznie.
Głosiciele Dobrej Nowiny otworzyli przed Polakami olbrzymi
skarbiec duchowych bogactw, krzewili w naszej kulturze chrześcijańską wizję człowieka. Od schyłku X wieku Dekalog i Ewangelia coraz
głębiej wnikały w miliony serc nad Wartą i Wisłą, nad Odrą i Bugiem, Niemnem i Dnieprem. Motywowały do budowania lepszego,
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bardziej ludzkiego świata. Dlatego wejście w krąg cywilizacji chrześcijańskiej – w jej odmianie łacińskiej – było dla nas prawdziwym
przełomem.
Trzy filary tej cywilizacji stały się też filarami polskiej tożsamości i kultury. Pierwszym z nich była i jest grecka filozofia, czyli umiłowanie mądrości. A więc prymat obiektywnej prawdy. Precyzyjne
narzędzia poznawania i analizowania rzeczywistości. Niewzruszone
do dzisiaj podwaliny rozwoju wszelkich nauk.
Drugim filarem była i jest rzymska myśl prawna i ustrojowa.
Idea rządów prawa. Koncepcja republiki, czyli państwa, które jest
dobrem wspólnym rządzących nim obywateli. To także etos obywatelski – etos przywilejów, z którymi wiążą się też powinności.
To doskonalone i wypróbowane przez setki lat zasady, na których w znacznej mierze opiera się także nowoczesne prawo cywilne,
karne, procesowe i państwowe.
Trzecim filarem był i jest rdzeń myśli chrześcijańskiej: Stary
i Nowy Testament, Dekalog i Ewangelia. To nowa, rewolucyjna wizja
ludzkości jako rodziny, jako wspólnoty braci i sióstr równych wobec
Ojca oraz Jego moralnego prawa. To również wezwanie do pokoju, do
żalu za popełnione zło i do wybaczania doznanych krzywd. Nakaz
przedkładania osoby ludzkiej ponad rzeczy, ponad przyziemne korzyści i chęć posiadania. Ochrona słabszych, wezwanie do solidarnej
pomocy potrzebującym i genialna zasada pomocniczości. To uznanie
godności kobiet i zróżnicowanego wkładu, jaki wnoszą w życie społeczeństw. Idea władzy i przełożeństwa jako służby oraz przekonanie,
że również władcy podlegają osądowi moralnemu. Chrześcijaństwo to
także unikalna koncepcja rozdziału sacrum i profanum, tego, co boskie, i tego, co cesarskie. Idea autonomii, ale i współpracy władzy
świeckiej i władzy duchownej. To także instytucje uniwersytetu
i szkoły ludowej, szpitala i sierocińca. To nowa wizja etyki wojskowej,
medycznej, gospodarczej. A wreszcie – wyżyny kunsztu i geniuszu,
na które wznieśli się zainspirowani chrześcijaństwem artyści: plastycy, architekci, muzycy i poeci.
Zatem nikogo nie powinien dziwić fakt, że jedynie w obrębie tej
cywilizacji pojawiły się też idee i zjawiska takie, jak koncepcja praw
człowieka – przyrodzonych i niezbywalnych, konstytucjonalizm, demokratyczne państwo prawa, powszechne prawo międzynarodowe,
ruch robotniczy i emancypacyjny, nowoczesny etos debaty publicznej.
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Wszystkie one korzeniami tkwią głęboko w dziedzictwie chrześcijańskim.
Dzisiaj ów cywilizacyjny krąg wyznaczają nie tylko Ateny, Rzym
i Jerozolima. Dzięki wysiłkom 30 pokoleń Polaków na mapie Christianitatis przybyły inne ważne ośrodki.
To na przykład Gniezno, w którym spoczywają relikwie św.
Wojciecha – krzewiącego wiarę nie mieczem, a słowem.
To Warszawa – stolica państwa bez stosów i wojen religijnych.
Miasto, w którym Sejm Rzeczypospolitej uchwalił konfederację warszawską – pierwszy w świecie akt prawny gwarantujący powszechną
tolerancję religijną. To Warszawa – siedziba króla Jana III Sobieskiego, zwycięzcy spod Wiednia, oraz miasto, na przedpolach którego
w roku 1920 powstrzymana została inwazja komunistycznego barbarzyństwa na Europę.
To Toruń i Frombork – miasta związane z Mikołajem Kopernikiem, kanclerzem kapituły warmińskiej, sprawcą jednego z największych przełomów w dziejach myśli ludzkiej.
To Kraków – miasto św. biskupa Stanisława ze Szczepanowa,
mężnego głosiciela moralnych powinności władz publicznych, miasto
Akademii Krakowskiej i księdza Pawła Włodkowica – jednego z najwybitniejszych teoretyków tolerancji religijnej. To Kraków Karola
Wojtyły – świętego papieża Jana Pawła II, który w całym znaczeniu
tego wyrażenia wprowadził polski Kościół w drugie tysiąclecie.
To Poznań – stolica biskupia Wawrzyńca Goślickiego, XVIwiecznego autora oryginalnych koncepcji ustrojowych, którymi inspirowali się twórcy amerykańskiej Konstytucji oraz wielu innych przeciwników monarszej samowoli.
To Brześć Litewski – miejsce zawarcia unii kościelnej, będącej
jednym z największych wysiłków na rzecz pojednania chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu.
To Częstochowa – miasto, które trzeba odwiedzić, aby zrozumieć
szczególną pozycję i szacunek, jakimi cieszą się w Polsce kobiety.
Miasto, w którym u stóp największego w Polsce obiektu kultu, przed
ikoną Jasnogórskiej Pani, rozbrzmiewa wciąż Bogurodzica – pieśń
uważana za pierwszy polski hymn państwowy.
To setki miejscowości, szczególnie na dawnych Kresach, w których mniejszości etniczne i religijne żyły obok siebie w pokoju.
To wreszcie miejscowości, z którymi wiążą się życie i twórczość
wielu naszych rodaków – światowej sławy artystów, literatów, uczo298
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nych i wynalazców. Ludzi, którzy w imponujący sposób spłacili dług
wdzięczności wobec kultury, która ich ukształtowała.
Cywilizacja chrześcijańska – od 1050 lat współtworzona i ofiarnie broniona przez Polaków – jest wynikiem tytanicznej pracy i walki
milionów ludzi. Efektem wielu dociekań i eksperymentów, historycznych prób i błędów. Jest tworem dojrzałym, uniwersalnym, wywierającym przemożny wpływ na całą ludzkość.
Nie jest skamieliną. Wciąż organicznie się rozwija. Swoich młodych liści i pędów potrzebuje tak samo, jak ukrytych korzeni. Potrzebuje też pośredniczącego między nimi pnia, czyli naturalnej syntezy
starego i nowego.
Drzewo można ściąć. Można zatruć jego korzenie i patrzeć, jak
usycha. Nie wymaga to wielkiego wysiłku i nie zajmuje wiele czasu.
Jednak zasadzenie drzewa nowego, oczekiwanie na jego wzrost
i owoce – to proces długotrwały.
Dlatego niszczenie podstaw naszej cywilizacji oraz próby zastępowania ich innymi, niespójnymi, luźno naszkicowanymi koncepcjami – zawsze było i zawsze będzie okupione ogromem cierpień i zniszczeń. Najdobitniej dowiódł tego wiek XX i dwa straszliwe w skutkach
projekty ideologiczne: komunizm i nazizm.
Wiek XXI szybko postawił nas wobec nowych, trudnych wyzwań.
W warunkach globalnej wioski naturalna rywalizacja odmiennych
modeli cywilizacyjnych osiągnęła niespotykaną dotąd intensywność.
W Polsce i w Europie toczą się debaty dotyczące tego, jak odnieść się do tych nowych wyzwań. Osobiście uważam, że w tej sytuacji warto przede wszystkim zaufać sile naszej tożsamości. Sięgnąć do
bogatego skarbca myśli, doświadczeń i rozwiązań wypracowanych
w połączonym nurcie dwóch wielkich tradycji: grecko-rzymskiej
i judeochrześcijańskiej. To one powinny być podstawą naszych
działań.
Owszem, podstawowym obowiązkiem Prezydenta, Senatu,
Sejmu i Rządu Rzeczypospolitej jest troska o naszą teraźniejszość.
O Polskę i Europę, w których godność, prawa i aspiracje wszystkich
obywateli są szanowane i chronione. O Polskę i Europę, w których
nad rywalizacją i grą interesów powinna górować solidarność, poczucie wspólnoty. Jednak równie ważnym zadaniem jest dla nas troska
o jutro. O zachowanie i dalszy wzrost naszego dziedzictwa tolerancji
i otwartości, naszej wolności, naszej materialnej i duchowej siły.
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Szanowni Państwo!
Jesteśmy tu dzisiaj razem. W piastowskim Poznaniu – kolebce
naszego państwa i narodu, kolebce naszej wspólnoty – w 1050. rocznicę chrztu Mieszka. Jesteśmy tu, ponieważ rozumiemy ciążącą na
nas odpowiedzialność. Odpowiedzialność zarówno wobec historii, jak
i wobec przyszłych pokoleń Polaków.
W przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej papież
Jan Paweł II wskazywał, że jest to dla naszego narodu wielka szansa
na duchowe ubogacenie Zachodu – tego samego Zachodu, który niegdyś przekazał nam wiarę chrześcijańską. Europa potrzebuje Polski,
a Polska potrzebuje Europy – mówił Ojciec Święty. Dlatego też –
oddając hołd naszym dalekowzrocznym poprzednikom sprzed 1050
lat – pragnę dzisiaj z całą mocą wyrazić przekonanie, że idąc za
wskazaniem naszego wielkiego rodaka, Polska jest i pozostanie
wierna swojemu chrześcijańskiemu dziedzictwu. W nim mamy
bowiem wypróbowany, mocny fundament dla przyszłości.
Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!
Nie jesteśmy tutaj na zawsze, tak jak nie był na zawsze Mieszko, polscy królowie, wielcy przywódcy naszego narodu, jak nie był
z nami na zawsze nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. Nie jesteśmy
tutaj na zawsze, ale mamy wielki obowiązek strzeżenia fundamentów naszej tradycji i naszej kultury, mamy obowiązek budowania
silnego państwa, także jako wielkiej wspólnoty naszego narodu, opierając się na tym, na czym wyrośliśmy, na czym nas wychowano – na
naszej wielkiej tradycji wzajemnego szacunku, uczciwości, rzetelności, a jak trzeba także bohaterstwa w obronie ojczyzny.
Wychowano nas w tradycji budowania silnej Polski, nie tylko dla
nas i dla naszych bliskich, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Głęboko wierzę w to, że sprostamy temu zadaniu.
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Poznań, 15 kwietnia 2016 r.
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HOMILIA WYGŁOSZONA PRZEZ LEGATA PAPIESKIEGO
KARDYNAŁA PIETRO PAROLINA
PODCZAS UROCZYSTOŚCI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Eminencje,
Ekscelencjo Księże Arcybiskupie Stanisławie Gądecki, metropolito
poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
Drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie,
Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,
Szanowni Przedstawiciele władz,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
„Misericordias Domini in aeternum cantabo”. Na wieki będę
opiewał miłosierdzie Pana... (por. Ps 89[88],2).
Cieszę się, że jestem tutaj z wami jako legat papieski z okazji
1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Ojciec Święty Franciszek – który
bardzo oczekuje na osobiste przybycie do waszego kraju w lipcu
bieżącego roku z okazji XXXI Światowego Dnia Młodzieży – poprzez
swojego specjalnego przedstawiciela pragnie uczestniczyć w radości
tych obchodów, wzmocnić tę radość, okazać wam swoją miłość,
zapewnić was o swojej modlitwie, przekazać swoje błogosławieństwo
i wyrazić wam słowo wdzięczności, gratulacji i zachęty.
W Jego imieniu pozdrawiam arcybiskupa metropolitę
poznańskiego
jego
ekscelencję
Stanisława
Gądeckiego,
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, i dziękuję mu za
uprzejme zaproszenie. Pozdrawiam również Ich Eminencje
Kardynałów, innych obecnych Biskupów, Nuncjusza Apostolskiego,
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Przedstawicieli władz cywilnych
i wojskowych, księży, zakonników i zakonnice, każdego z was.
„Misericordias Domini in aeternum cantabo”. Na wieki będę
opiewał miłosierdzie Pana... (por. Ps 89[88],2). Te słowa przychodzą
mi dziś na myśl, gdy podziwiam ten stadion wypełniony wiernymi
zgromadzonymi wokół Słowa i ołtarza Pańskiego.
Wasza tak liczna i gorliwa obecność ukazuje, że Pan żyje
i działa, że Chrzest Polski, który miał miejsce 1050 lat temu, nadal
wydaje swoje niezliczone owoce łaski. Historia waszego szlachetnego
narodu, z jego dramatami i jego wspaniałym odrodzeniem świadczy,
że Jezus zmartwychwstał i nie opuszcza swych wiernych uczniów
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oraz, że Maryja, Jego Matka, nieustannie wstawia się za Polską.
Mówią o tym całe dzieje waszej ojczyzny.
Chrzest, jak ma to miejsce w przypadku każdej duszy, która go
przyjmuje, tak i dla narodu polskiego oznaczał radykalny przełom
mentalności i kultury, i dał początek nowej drodze rozjaśnionej
światłem Chrystusa i nauczaniem Kościoła, która prowadzi do
Chrystusa serca poszczególnych osób i losy narodów.
Tak mówił błogosławiony Paweł VI z okazji Tysiąclecia Chrztu
Polski: „Wiara chrześcijańska, język i alfabet łaciński, sumienie
obywatelskie świata zachodniego wspólnie dały początek całości
nowej kultury narodu polskiego, która nieprzerwanie miała dawać
później poprzez swoje instytucje polityczne, religijne, edukacyjne
i artystyczne świadectwo swojej niewzruszonej żywotności moralnej,
swojej charakterystycznej spójności z cywilizacją europejską i swojej
wyjątkowej oryginalności etnicznej, przez tysiąc lat burzliwej
i chwalebnej historii” (15 maja 1966).
Chcielibyśmy także zacytować słowa wypowiedziane przez św.
Jana Pawła II, gdy przyjmował pielgrzymów polskich podczas
Jubileuszu Roku 2000 w Rzymie. Przy tej okazji, odnosząc się do
obchodów tysiąclecia chrztu Mieszka I, powiedział: „Od tamtego
polskiego milenium utrwaliła się w nas świadomość Ludu Bożego,
który z pokolenia na pokolenie pielgrzymuje poprzez ten świat do
domu Ojca. Tę właśnie, tak ukształtowaną świadomość przynosimy
dzisiaj do bramy Wielkiego Jubileuszu, poprzez którą przechodzą
w pielgrzymce ludy i narody całej ziemi”(6 lipca 2000).
Cała Europa, rozważając szczerze i bez uprzedzeń swoją
historię, odnajduje swoje głębokie korzenie w kulturze, która
wypływa z chrześcijaństwa. Polska może to jednak stwierdzić
z podwójnego tytułu, ponieważ sama jej tożsamość jako narodu i jako
podmiotu państwowego jest ściśle związana z jej wiarą katolicką. Nie
można zanurzyć się w historii, sztuce, literaturze, w wydarzeniach
społecznych i politycznych Polski, nie uznając, że na wszystkie te
dziedziny głęboki wpływ wywarła i ukształtowała je wasza mocna
wiara, która przezwyciężyła wiele przeciwności i prób, a która jak
dom dobrze zbudowany na skale, nie zawaliła się pomimo,
że wezbrały potoki i zerwały się wichry. Papież Franciszek, w liście
w którym mianował mnie swoim legatem napisał: „Kościół w Polsce
zawsze utrzymywał szczególną więź z narodem i starał się weselić
z tymi, którzy się weselą i płakać z tymi, którzy płaczą” (por. Rz 12,15).
302

EPISKOPAT POLSKI
Wydarzenia tych 1050 lat, jakie upłynęły od początków
chrześcijaństwa w Polsce, świadczą przed światem o waszej
wierności względem otrzymanego przez was chrztu, nawet
w najsmutniejszych i najciemniejszych chwilach. Te długie wieki
wszechstronnie udowodniły, że to, co przed chwilą usłyszeliśmy we
fragmencie Ewangelii św. Mateusza odpowiada prawdzie: „Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20b).
Wasza silna wiara umocniła nadzieję i moc ducha, broniąc was
i zachowując oraz dając zdolność bycia cierpliwymi i wytrwałymi,
w ufnym oczekiwaniu Bożej interwencji, która za wstawiennictwem
Matki Bożej Częstochowskiej zawsze przybywała na czas.
Jesteśmy tu dzisiaj, aby przypomnieć i dziękować Panu za dar
wiary i przezwyciężenie wielu trudnych chwil. Jesteśmy wezwani,
aby uczcić tę radosną rocznicę, która pozwala nam spojrzeć na
korzenie, wypływającą z nich życiową moc, która sprawiła wasz
wzrost.
Równocześnie zachęcam was, abyście nigdy nie traktowali
niczego jako osiągnięte raz na zawsze, tak jakby, na przykład,
poświęcenie, wiara i odwaga minionych pokoleń wystarczyły, żeby iść
dalej pewnie i uchronić się od wszelkich niebezpieczeństw.
Każde pokolenie jest wezwane do przyswojenia sobie w sposób
autentyczny i oryginalny tradycji i wartości, jakie zostały jemu
przekazane, sprawiając, aby otrzymany dar zaowocował na nowo
w jego epoce i w nowych okolicznościach. Każdy, poprzez codzienne
pójście za Chrystusem, musi sobie przyswoić skarby prawdy i łaski,
które są jemu proponowane i przekazywane przez dziedzictwo
przeszłości.
Jest to urzekające zadanie, które zakłada odpowiedzialność
i zaangażowanie każdego, aby osobiście i wspólnotowo pogłębić
relację z Panem Bogiem i przekazywać innym radość Ewangelii.
„Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od miejsca
i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już dzisiaj swoje osobiste
spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być
gotowymi na spotkanie z Nim, na szukanie Go nieustannie każdego
dnia” (EG n. 3) – zdaje się nas wzywać osobiście w tej uroczystej
chwili Papież Franciszek.
I w tym miejscu od razu przechodzi do zaangażowania
misyjnego: „Zażyłość Kościoła z Jezusem jest zażyłością «w drodze»,
a komunia «w samej swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej».
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Jest sprawą żywotną, aby Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza,
wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym
miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw.
Radość Ewangelii jest dla całego ludu, nie może z udziału w niej
wykluczać nikogo. Tak ogłasza ją pasterzom betlejemskim anioł: «Nie
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem
całego narodu» (Łk 2,10). Apokalipsa mówi o «ogłoszeniu odwiecznej
Dobrej Nowiny wśród tych, którzy osiedli na ziemi, wśród każdego
narodu, szczepu, języka i ludu» (Ap 14,6)” (n. 23).
Gdybyśmy chcieli użyć obrazu dla dokonania syntezy tych
dwóch podstawowych wymiarów – przede wszystkim więzi miłości
z Jezusem, autentycznej komunii z Nim, która otwiera nas na
doświadczenie, w którym, że tak powiem, namacalnie dotykamy
mocy zmartwychwstania, zdolności do przemieniania i oświecenia
wszystkich relacji i sytuacji, a następnie obdarzania tą naszą
radością osób, które spotykamy na naszej drodze, a także
wypełnienia nakazu misyjnego, by nieść innym orędzie zbawienia –
możemy uciec się do wizerunku uczniów-misjonarzy: „Na mocy
otrzymanego chrztu każdy członek Ludu Bożego stał się uczniemmisjonarzem (por. Mt 28,19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej
funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym
podmiotem ewangelizacji” (n. 120).
Chciałbym i modlę się o to, aby najpiękniejszym owocem
obecnych obchodów 1050-tej rocznicy Chrztu Polski było
zakorzenienie się coraz silniejszego przekonania, że każdy z nas
musi być uczniem-misjonarzem i że cały Kościół, w każdej z jego
części składowych i jako całość, musi jaśnieć rysami Kościoła uczniamisjonarza.
Jeśli się tak nie stanie, to czyha na nas niebezpieczeństwo, że
narody, które w obliczu ogromnych tragedii dały dowody wierności
i odwagi, świadcząc o swojej wierze i przezwyciężając prześladowania
i przemoc, w chwilach mniej dramatycznych i na pewno pod
pewnymi względami spokojniejszych i lepszych zatracają albo
osłabiają radość przynależności do owczarni Chrystusa.
Jest to zjawisko dobrze znane w wielu społeczeństwach o dawnej
tradycji chrześcijańskiej, a wyjaśnia się pokusą wyobrażania sobie,
że szczęście można znaleźć poprzez nabycie dóbr materialnych lub
określonego stylu życia. Jest to pokusa uważania siebie za
samowystarczalnych, nie potrzebujących szczególnie obecności
304

EPISKOPAT POLSKI
i pomocy Pana. Papież Franciszek przestrzega: „Wielkim
niebezpieczeństwem współczesnego świata, z jego wieloraką
i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się
w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący
chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz
wyizolowanemu sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we
własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się
ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się
słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra. To
niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża również wierzącym.
Ulega mu wielu ludzi i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi,
bez chęci do życia. Nie jest to wybór życia godnego i pełnego; nie jest to
pragnienie, jakie Bóg żywi względem nas; nie jest to życie w Duchu
rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa” (n. 2).
Drodzy przyjaciele, nie przestawajcie dziękować za to Bogu
dzień po dniu. On działa w każdym z was i w waszym kraju.
Dziękujcie Mu za cenny dar wiary, którą dziś celebrujemy
z okazji 1050-tej rocznicy chrztu księcia Mieszka I z dynastii
Piastów, wydarzenia, które było jak drzwi szeroko otwarte, aby
zrodził się wasz naród, a które pozwoliło wam poznać, umiłować
Chrystusa i służyć Mu.
Dziękujcie Mu za dar pokoju i stabilności granic waszego kraju,
tak często doświadczanego konfliktami i rozbiorami.
Dziękujcie Mu za wiele owoców duchowych, jakie ta ziemia,
którą Bóg uczynił płodną, potrafiła wydać na przestrzeni wieków,
a przed wszystkim za świętych, począwszy od świętych biskupów
i męczenników Wojciecha i Stanisława, aż po tych, którzy żyli
w czasach nam bliższych, jak święty Maksymilian Maria Kolbe
i święta Faustyna Kowalska. Jakże w bardzo szczególny sposób nie
wspomnieć świętego Jana Pawła II, z jego niestrudzoną pracą
ewangelizacyjną i z jego odwagą, z jego siłą, z jaką świadczył o swej
wierze i wniósł zasadniczy wkład w przywrócenie wolności religijnej
i obywatelskiej w wielu krajach świata, broniąc aż do końca praw
najsłabszych, godności osoby ludzkiej i sprawy pokoju?
Dziękczynienie jest ważne, ponieważ przypomina nam, jak
bardzo kocha nas Bóg i jak bardzo jesteśmy od Niego zależni,
pozwala nam natychmiast zrozumieć zagrożenia, które dzięki Niemu
zostały przezwyciężone i czyni nas bardziej realistycznymi, mniej
zatroskanymi i bardziej optymistycznymi w odniesieniu do
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zagadnień współczesności. Pozwala nam zobaczyć problemy we
właściwym świetle, nie lekceważąc ich, bez przesady czy irytacji.
Nie możemy wreszcie zapomnieć, drodzy bracia i siostry, że
jubileusz narodzin Polski do nowego życia, jej chrztu, zbiega się
z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia ogłoszonym przez Ojca
Świętego Franciszka.
Wszystko to jest wspaniałym czasem łaski – rok święty,
w którym należy upamiętniać otrzymane dary i być dla bliźniego
znakiem
tego
miłosierdzia,
które
Ojciec
jako
pierwszy
bezinteresownie okazuje każdemu z nas. Niech ten Rok
Jubileuszowy będzie okazją – okazją, której nie wolno zmarnować –
aby zanieść innym, a zwłaszcza najbardziej potrzebującym
i najbardziej przygnębionym konkretny znak tego miłosierdzia, jakie
każdego dnia Pan dla nas ma.
Wiara umacnia się poprzez dawanie jej innym, a solidarność
z ubogimi, z migrantami i prześladowanymi, z ostatnimi zyskuje
nam życzliwość Pana, który będąc bogatym, zechciał stać się ubogim,
aby nas ubogacić i zbawić (por. 2 Kor 8,9).
Drodzy bracia i siostry, podczas tego jubileuszowego spotkania
niech staną się naszymi słowa młodzieży Ruchu Lednickiego: „Panie
Jezu Chryste, Ciebie wybieram jako mojego Pana i za apostołem
Piotrem powtarzam: Ty jesteś Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel! Tobie
oddaję moją przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość oraz całą moją
wieczność. TY jesteś moją Prawdą, TY jesteś moją Drogą, moim
Życiem i moją Miłością. Teraz i na wieki” (Akt wyboru Jezusa, Ruch
Lednicki).
Niech Najświętsza Maryja Panna, która z Jasnogórskiego
wzgórza czuwa nad Polską oraz wasi święci patronowie pomagają
wam w odkrywaniu piękna Chrztu i sprawiają, aby owocował on
w życiu poszczególnych osób, rodzin i całego polskiego społeczeństwa.
Niech Jubileusz będzie okazją do ponownego odkrycia korzeni wiary
i jej umocnienia poprzez dawanie jej innym, aby być w świecie
znakami miłosierdzia i świadkami zmartwychwstania Chrystusa.
Niech się tak stanie!
Poznań, 16 kwietnia 2016 r.
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KOMUNIKAT Z 372. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI
GNIEZNO-POZNAŃ, 14-16 KWIETNIA 2016 R.
W dniach 14-16 kwietnia 2016 r. biskupi zgromadzili się
w Gnieźnie i w Poznaniu na 372. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski. Wśród gości honorowych byli: kard. Pietro
Parolin, Sekretarz Stanu i Legat Papieski; kard. Zenon
Grocholewski, były Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej;
kard. Péter Erdő, Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów
Europy i Prymas Węgier; abp Celestino Migliore, Nuncjusz
Apostolski w Polsce oraz inni zaproszeni goście z kraju i zagranicy.
1. „Gdzie chrzest, tam nadzieja” – pod takim hasłem przebiegały
obchody 1050-lecia Chrztu Polski połączone z zebraniem plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi obradowali na temat
aktualnych spraw Kościoła w Polsce i na świecie. W ramach
jubileuszowego świętowania legat papieża Franciszka – kard. Pietro
Parolin przewodniczył Eucharystii w katedrze w Gnieźnie i Poznaniu
oraz na stadionie miejskim w Poznaniu. W Gnieźnie kard. Parolin
pobłogosławił i wręczył Krzyże Misyjne 37 misjonarkom
i misjonarzom. Tego samego dnia, na Ostrowie Lednickim, miała
miejsce wspólna modlitwa z przedstawicielami Polskiej Rady
Ekumenicznej. W piątek 15 kwietnia w Poznaniu odbyło się
Zgromadzenie
Narodowe,
podczas
którego
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłosił orędzie. Po południu
ulicami miasta przeszła – podobnie jak przed pięćdziesięciu laty –
procesja z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który peregrynuje
po Polsce. Głównym wydarzeniem trzeciego dnia zebrania
plenarnego była Eucharystia na stadionie w Poznaniu.
2. Konferencja Episkopatu Polski składa podziękowanie Ojcu
Świętemu Franciszkowi za łączność duchową z uczestniczącymi
w obchodach Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Wyraża
wdzięczność legatowi papieskiemu kard. Pietro Parolinowi za
przewodniczenie uroczystościom, wygłoszoną homilię i słowa
przekazane w imieniu Papieża. Biskupi dziękują wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie obchodów Jubileuszu, szczególnie
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zaś władzom naszej Ojczyzny, które zdecydowały, aby obchody 1050lecia Chrztu Polski i polskiej państwowości miały wymiar kościelny
i państwowy. Pasterze Kościoła w Polsce są wdzięczni wszystkim
wiernym biorącym udział w uroczystościach i łączącym się
w modlitwie poprzez środki społecznego przekazu.
3. Chrzest Polski wpłynął na tożsamość naszego narodu. Dlatego
– jak powiedział św. Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny – „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski”
(Warszawa, 2.06.1979). Jubileusz był okazją do dziękczynienia Bogu
za 1050 lat dziedzictwa wiary, nadziei i miłości oraz za to, że Polacy
nie tylko przyjęli chrześcijaństwo, ale je tworzyli i tworzą. Zwracając
się ku przyszłości, biskupi podkreślili potrzebę dowartościowania
inicjacji
chrześcijańskiej
(formacji
katechumenalnej)
oraz
wychodzenia ku człowiekowi w myśl słów papieża Franciszka:
„Kościół w Polsce zawsze utrzymywał szczególną więź z narodem
i starał się weselić z tymi, którzy się weselą i płakać z tymi, którzy
płaczą (Rz 12,15)” (List papieża Franciszka do kard. Pietro Parolina
na 1050. rocznicę Chrztu Polski).
4. Po zapoznaniu się z aktualnym stanem przygotowań do XXXI
Światowych Dni Młodzieży, biskupi wyrażają uznanie instytucjom
kościelnym, państwowym i samorządowym, które współpracują, aby
zapewnić młodzieży godne i bezpieczne przyjęcie. Zachęcają także
polską młodzież do licznego uczestnictwa w spotkaniu z Papieżem.
Będzie to wielkie święto młodych. Kraków i Polska przygotowuje się
do przyjęcia młodzieży z całego świata, która zgłasza się, by przybyć
do kraju św. Jana Pawła II i do Stolicy Miłosierdzia.
5. W związku z dyskusją o ochronie życia ludzkiego Konferencja
Episkopatu Polski podkreśla, że życie każdego człowieka jest
wartością podstawową i nienaruszalną. Jego obrona stanowi
obowiązek wszystkich, niezależnie od światopoglądu. Biskupi
zwracają się do ludzi dobrej woli, do matek i ojców, lekarzy
i położnych oraz do stanowiących prawo, aby zgodnie z sumieniem
stawali na straży ludzkiego życia. Dziękując świeckim angażującym
się w ruchy, stowarzyszenia i federacje pro-life, pasterze Kościoła
w Polsce proszą o solidarną współpracę w tej ważnej sprawie.
Równocześnie oświadczają, że nie popierają karania kobiet, które
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dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie
pojednania, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i normami
etyczno-moralnymi. Uwarunkowania kobiety decydującej się na
aborcję są złożone i zróżnicowane (por. Jan Paweł II, Evangelium Vitae,
59). Należy dołożyć wszelkich starań, by wobec zamiaru przerwania
ciąży, każda kobieta była otoczona wszechstronną i życzliwą opieką
oraz pomocą medyczną, materialną, psychologiczną i prawną.
6. Konferencja Episkopatu wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu
Franciszkowi za adhortację apostolską Amoris Laetitia oraz za stałą
troskę o rodziny. Jej wyrazem są dwa synody, jak i papieskie
nauczanie na ten temat.
7. Pasterze Kościoła w Polsce dziękują Ojcu Świętemu za
ogłoszenie zbiórki na potrzeby mieszkańców Ukrainy, która odbędzie
się w całej Europie. W odpowiedzi na apel Papieża, biskupi proszą
o to, aby wesprzeć duchowo i materialnie sąsiadów zza wschodniej
granicy. Zachęcają też do modlitwy o pokój na Ukrainie.
8. Wobec kryzysu uchodźczego w Europie biskupi przypominają,
że uchodźcy powinni być traktowani w duchu ewangelicznej
otwartości, solidarności, odpowiedzialności i poszanowania godności
osoby. Główna inicjatywa i odpowiedzialność za proces przyjęcia
szukających azylu spoczywa na władzy świeckiej, w której gestii leży
zagwarantowanie uchodźcom bezpieczeństwa i podstawowych
świadczeń. Wobec tego wyzwania strona kościelna wyraża gotowość
współpracy w ramach Caritas Polska. Biskupi proszą wiernych
o modlitwę w intencji pokoju, bez którego nie ustaną główne
przyczyny fali uchodźców na świecie.
9. Konferencja Episkopatu Polski podczas obrad zatwierdziła
treść „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla
i Pana”. Zostanie on uroczyście odczytany w sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sobotę przed uroczystością
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Może być też wykorzystany
duszpastersko w diecezjach i parafiach. Biskupi dziękują
przedstawicielom poszczególnych ruchów intronizacyjnych za
aktywny udział w pracach związanych z przygotowaniem tekstu.
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10. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski trwa. Podobnie jak
obchody milenijne świętowane pod przewodnictwem Prymasa
Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, tegoroczny jubileusz jest
okazją do odnowy ducha naszego narodu. Bogu w Trójcy Jedynemu
i Matce Bożej biskupi powierzają losy Ojczyzny oraz Polaków w kraju
i za granicą. Proszą, aby nasza Matka i Królowa Polski pomagała
dochować wierności zobowiązaniom chrzcielnym.
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Gniezno-Poznań, 16 kwietnia 2016 r.

JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA
ZA KRÓLA I PANA
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże
i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski,
w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy,
stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi
i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu,
zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem
Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym
Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą
i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku –
Króluj nam Chryste!
W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
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Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste
nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się
od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady,
nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego
spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne
i narodowe według Twego prawa:
Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską
chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym
narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec
jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały
rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

311

EPISKOPAT POLSKI
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu
wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu,
którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć
mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody
świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego
krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana
i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia
i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu
świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla
zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe
Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście
uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
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KOMUNIKAT Z SESJI RADY BISKUPÓW DIECEZJALNYCH
Zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych odbyło się na Jasnej Górze w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
1. Za niecałe trzy miesiące w Krakowie, a wcześniej we wszystkich diecezjach polskich, rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży. Na
to wielkie święto wiary Kościoła młodych zapraszamy wszystkich
młodych Polaków. Już dziś dziękujemy polskiej młodzieży za niezwykłe oddanie i zapał w przygotowaniach do ŚDM, za to, że z entuzjazmem podejmuje odpowiedzialność za to dzieło. Dziękujemy tym
młodym, którzy współtworzą to dzieło poprzez modlitwę, formację
serca, zaangażowanie w parafiach, ale także poprzez rejestrację swojego udziału w spotkaniu. Drodzy Młodzi, to wy jesteście gospodarzami i uczestnikami tego wydarzenia. Bez was dobre przygotowanie
Światowych Dni Młodzieży nie jest możliwe.
Dziś zwracamy się także do tych młodych ludzi, którzy z różnych
powodów nie zarejestrowali się na Światowe Dni Młodzieży. Was również nie może zabraknąć! Bądźcie obecni na Campus Misericordiae,
podczas spotkania z Jezusem Miłosiernym we wspólnocie młodych,
której przewodnikiem będzie papież Franciszek. Podzielcie się z waszymi rówieśnikami z całego świata świadectwem żywej wiary, radości
i miłosierdzia, przyjaźni i pokoju. Krakowskie Błonia i Pole Miłosierdzia są otwarte dla wszystkich, również dla tych, którzy nie dopełnią
rejestracji. Drodzy rodzice, duszpasterze, wspólnoty parafialne: pomóżcie swojej młodzieży dotrzeć do Krakowa! Niech ostatnie miesiące
przygotowań do Światowych Dni Młodzieży staną się dla nas wszystkich czasem ogromnej mobilizacji, intensywnej modlitwy i radości
oczekiwania na nowy powiew Ducha w polskim Kościele.
2. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu, że w ramach Światowych
Dni Młodzieży nawiedzi Jasną Górę w dniu 28 lipca br., aby na Eucharystii dziękować za 1050-lecie dziedzictwa chrztu naszego Narodu. Papież Franciszek – za przykładem św. Jana Pawła II – potwierdzi tym samym maryjną drogę zawierzenia Bogu. Zapraszamy
wspólnoty rodzinne i kościelne, aby wraz z Papieżem przez wsta313
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wiennictwo Maryi zaufać Bogu bogatemu w miłosierdzie na kolejne
tysiąclecie.
3. Papież Franciszek w dniu 29 lipca br. będzie w niemieckim
nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady AuschwitzBirkenau. Ojciec Święty wraz z zaproszonymi osobami odda hołd
ofiarom z narodu żydowskiego, polskiego, rosyjskiego, Sinti i Romów
oraz ze wszystkich innych narodów. Papież także będzie modlił się
w celi śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Ta wizyta papieska
niech będzie okazją do modlitwy i pamięci o tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej.
4. W bibliotece jasnogórskiej podpisaliśmy „Akt Zawierzenia
Matce Bożej z Okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski”. Akt ten, proklamowany 3 maja br., jest kontynuacją „Aktu Oddania Polski
w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła, za Wolność Kościoła
Chrystusowego” z 3 maja 1966 r., który był jednym z najważniejszych momentów podczas obchodów Milenium Chrztu Polski, a obecnie jest ponownym zawierzeniem Maryi na przyszłość.
5. „Akt zawierzenia Matce Bożej” ogłoszony w samą uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest zarazem naszym
dziękczynieniem za minione 1050 lat jej żywej i przedziwnej obecności
w dziejach naszego narodu. Dzięki Kościołowi, którego Ona jest Matką, uczyliśmy się patriotyzmu oznaczającego – jak nam przekazał
św. Jan Paweł II – „umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii,
tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która
obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu” (Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 71-71). W sposób oczywisty patriotyzm różni
się więc zasadniczo od kosmopolityzmu, który lekceważy wartość ojczyzny, jak i od nacjonalizmu, który „uznaje tylko dobro własnego narodu, (…) nie licząc się z prawami innych” (tamże, s. 73).
Z Jasnej Góry, od Matki Bożej, Królowej Polski udzielamy umiłowanej Ojczyźnie i naszym rodakom pasterskiego błogosławieństwa.
Ogarniamy nim Polaków w kraju i za granicą życząc odkrywania
daru i wyzwania jakim jest Chrzest Święty.
Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze
Wigilia Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
2 maja 2016 r.
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HOMILIA ABPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO,
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PODCZAS MSZY ŚW. ODPUSTOWEJ Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
I DZIĘKCZYNNEJ Z RACJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
NA JASNEJ GÓRZE
Wielka Boga-Człowieka Matko!
Bogarodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Królowo Polski!
Pragniemy dzisiaj ponowić milenijny Akt oddania Polski
w macierzyńską niewolę miłości Maryi za wolność Kościoła w Polsce
i w świecie (z dnia 3 maja 1966 roku). Przed 50 laty – głosem całego
Episkopatu zgromadzonego na Jasnej Górze – wypowiedział ten Akt
prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.
1. ŚLUBY JASNOGÓRSKIE I AKT ODDANIA W NIEWOLĘ
MARYI
Zanim do tego doszło, powstały Śluby Jasnogórskie. Śluby –
z dnia 26 sierpnia 1956 roku, opracowane przez Księdza Kardynała
Wyszyńskiego podczas swojego internowania – były w gruncie rzeczy
odnowieniem i aktualizacją przyrzeczeń lwowskich króla Jana
Kazimierza. Ksiądz Prymas pisał, że ta inicjatywa zrodziła się
podczas jego więzienia w Prudniku Śląskim. W trakcie lektury
sienkiewiczowskiego „Potopu” Ksiądz Kardynał uświadomił sobie, że
trzeba koniecznie pomyśleć o upamiętnieniu ślubów królewskich
sprzed 300 lat. Skądinąd Prudnik Śląski leży blisko miejsca, gdzie
kiedyś król Jan Kazimierz i prymas Andrzej Leszczyński
zastanawiali się nad tym, jak uwolnić Naród z podwójnej niewoli:
z okupacji szwedzkiej i niedoli społecznej.
W swoich zapiskach Ksiądz Prymas zanotował, że z Prudnika do
Komańczy – czyli do kolejnego miejsca internowania – jechał z tą
myślą, że „musi powstać nowy akt ślubowań odnowionych! I powstał
właśnie tam, na południowym wschodzie, pośród gór. Tam został
napisany i stamtąd przekazany na Jasną Górę. Zapewne okoliczności
były nieco odmienne, ale myśli te same. Jest to dalszy ciąg dziejów
315

EPISKOPAT POLSKI
Narodu, który wspina się nieustannie wzwyż i nie da się pogrążyć
w odmętach” (por. Ks. Kard. S. Wyszyński, Wszystko postawiłem
na Maryję, Paryż 1980, s. 143).
Bez wątpienia, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego stanowiły
akt religijno-moralny o wymiarze narodowym. Stały się one
podstawą
ogólnopolskiego
programu
duszpasterskiego,
przygotowującego Polaków do zbliżającego się jubileuszu Tysiąclecia
Chrztu Polski (1966). Sytuacja Kościoła katolickiego w tamtym
czasie przynaglała do poważnej odnowy duchowej i do obrony
chrześcijańskiej tradycji wobec narzuconego Narodowi ateizmu
politycznego. Wobec zagrożenia porównywalnego do tego, jakie legło
u genezy ślubów lwowskich w okresie szwedzkiego potopu, Ksiądz
Prymas dostrzegł – w podjętych na nowo przyrzeczeniach – szansę
na duchowe podźwignięcie Narodu.
Sama treść roty jasnogórskich ślubowań zawiera w sobie
program nowego ładu społeczno-moralnego, opartego na
respektowaniu wartości chrześcijańskich. Zasadniczo kładzie on
nacisk na dochowanie wierności Bogu, Ewangelii, Kościołowi i jego
pasterzom; na trwanie w łasce uświęcającej; obecność zasad
Ewangelii w życiu rodzinnym; poszanowanie życia ludzkiego
i nierozerwalności małżeństwa, na godność kobiety; obronę młodzieży
przed niewiarą i zepsuciem moralnym; na sprawiedliwość i miłość
w życiu społecznym; na przezwyciężanie wad narodowych oraz
rozwój cnót społecznych.
Ślubowania jasnogórskie stały się – by tak rzec – „polską kartą
praw człowieka”. Jako pierwsze i podstawowe z tych praw ukazują
one prawo człowieka do życia od pierwszej chwili jego istnienia. „Dar
życia – przyrzekały śluby jasnogórskie – uważać będziemy za
największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb
Narodu”. Tam bowiem, gdzie nie szanuje się każdego życia ludzkiego,
zawieszony jest cały system podstawowych praw człowieka. Dzisiaj
trzeba szczególnie podziękować Maryi za wszystkie inicjatywy
obywatelskie zmierzające do pełnej ochrony życia nienarodzonych.
„Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa,
bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby
przy nim życie Polaków było bezpieczne”.
„Przyrzekamy Ci […] wychowywać młode pokolenie w wierności
Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć
czujną opieką rodzicielską”. Chrystusa bowiem nie można wyłączać
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z dziejów człowieka w żadnym miejscu na ziemi. Bez Chrystusa
człowiek nie może do końca zrozumieć siebie samego. Dziś wiemy, że
– zważywszy na stan obecny wychowania religijnego w rodzinie –
oprócz katechezy szkolnej, która preferuje wiedzę, niezbędna jest
ponadto katecheza przyparafialna, skoncentrowana na liturgii.
„Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności,
pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego
poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej”. W nowych
warunkach wymienione cnoty są potrzebne na nowy sposób.
Potwierdziły to ideały pierwszej „Solidarności”, która stała się polską
szkołą odchodzenia od totalitaryzmu marksistowskiego i tworzenia
zrębów demokracji. Ideały te dowiodły, że Polacy mają prawo być
w Europie, rozwijając się w niej według własnej tożsamości,
wyrastającej z trudnego doświadczenia naszych dziejów.
Niespełna miesiąc po uroczystym ślubowaniu Narodu uwięziony
w Komańczy Ksiądz Prymas napisał, że na Jasnej Górze: „stało się coś
więcej, niż zamierzaliśmy. Zdaje nam się, że w dniu 26 sierpnia 1956
roku uwierzyliśmy na nowo w potęgę Jasnej Góry” (S. Wyszyński,
Wszystko postawiłem na Maryję, Warszawa 1998, s. 133). Był to rok
znamienny, rok „poznańskiego czerwca” a następnie „polskiego
października”.
Naturalną konsekwencją ślubów jasnogórskich stała się Wielka
Nowenna Tysiąclecia, uwieńczona milenijnym „Aktem oddania
Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi za wolność Kościoła
w Polsce i w świecie” z dnia 3 maja 1966 roku. Istnieje niewola
polityczna, niewola nacisku ateistycznej moralności, niewola
społeczna i ekonomiczna, a wreszcie niewola osobistych grzechów
i nałogów a sposobem na wydobycie się z niej ma być „niewola”, tzn.
jarzmo, więzy, brzemię, krzyż, ciężar konsekwentnego życia
chrześcijańskiego. Stolica Apostolska przyrównała ten Akt
zawierzenia do chrztu Mieszka I, który dał początek chrześcijaństwu
w Polsce.
2. 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI
A dzisiaj? Dzisiaj dziękujemy Bogu, za to, że 1050 lat temu na
polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak Jego
zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, znak życia wiecznego. To
najważniejsze wydarzenie w dziejach naszej Ojczyzny. W tym
momencie książę Mieszko wprowadził swoich pobratymców w świat
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kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów
chrześcijańskich a jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się
narodu. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyrażał
się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne.
Doświadczenie wiary przełożyło się na postawy moralne, widoczne
także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne
konsekwencje Chrztu Polski objawiły się później, poczynając od
rodziny po naród a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi
dla nas Europa (por. List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz
1050-lecia Chrztu Polski).
Dzisiaj – w roku 1050. rocznicy Chrztu Polski - wypada nam
wrócić do tamtego milenijnego Aktu z 1966 roku i ponowić nasze
całkowite oddanie się Maryi, ponieważ zmieniła się zasadniczo nasza
sytuacja społeczna i polityczna i powstały w międzyczasie poważne
problemy z naszą wolnością. Można powiedzieć, że dzisiaj mamy
wręcz do czynienia z wypaczonym pojęciem wolności. Dla wielu nam
współczesnych wolność stała się wręcz religią. Tam, gdzie wywyższa
się człowieka kosztem Boga, tam liczy się tylko niczym
nieskrępowana wolność poszczególnych jednostek. W ten sposób
podstawowy problem, z jakim dzisiaj musimy się zmierzyć, to
problem odpowiedzialnego korzystania z wolności, zarówno
w wymiarze osobistym, jak społecznym. Wolność bowiem to nie jest
po prostu brak tyrańskiej władzy i ucisku, nie oznacza też swobody
czynienia wszystkiego, na co ma się ochotę. Wolność ma swoją
wewnętrzną „logikę”, która ją określa i uszlachetnia; jest
podporządkowana prawdzie i urzeczywistnia się w poszukiwaniu
prawdy. Oderwana od prawdy o człowieku, wolność wyradza się
w życiu indywidualnym w samowolę a w życiu politycznym
w przemoc silniejszego i w arogancję władzy (por. Jan Paweł II,
Przemówienia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, 5.10.1995). Ilekroć
człowiek pragnie wyzwolić się od prawa moralnego i uniezależnić się
od Boga, tylekroć nie zdobywa wolności, ale ją niszczy. W miarę
oddalania się od prawdy staje się łupem samowoli; stosunki
braterskie między ludźmi ulegają zniszczeniu, ustępując miejsca
terrorowi, nienawiści i lękowi (por. Instrukcja o chrześcijańskiej
wolności i wyzwoleniu).
Problemem drugim jest dzisiaj także nasze odniesienie do
Prawa Bożego. Inaczej zachowywali się nasi przodkowie – autorzy
Konstytucji 3 maja – którzy wyraźnie dali wyraz swojemu
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przeświadczeniu, że Konstytucja, jako dzieło ludzkie, musi być
odniesiona do Boga. On jest najważniejszą, najwyższą Prawdą
i Sprawiedliwością. Trzeba, aby prawo stanowione przez człowieka,
przez ludzki autorytet ustawodawczy, odzwierciedlało w sobie
odwieczną Prawdę i odwieczną Sprawiedliwość, którą jest On sam –
Bóg nieskończonego majestatu: Ojciec, Syn i Duch Święty. Nasi
przodkowie przed ponad dwustu laty dali temu swój wyraz, odnosząc
tekst Konstytucji do Boga w Trójcy Jedynego. A my jesteśmy dzisiaj
zobowiązani – w ich miejsce – przenieść w naszą epokę tę samą
troskę, która nurtowała twórców 3-majowej Konstytucji. Tę samą
troskę o dobro wspólne Rzeczypospolitej, tę samą odpowiedzialność.
Dlatego nasze dziękczynienie za tamtą Konstytucję przechodzi
w żarliwe błaganie: „Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteśmy
Polakami. Świadomi grzechów i wad naszych, prosimy Cię: daj nam
uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha i tak jak
cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez „Morze Czerwone”,
naucz nas być wolnymi (Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone
w czasie nabożeństwa dziękczynnego z okazji 200. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Warszawa – 8 czerwca
1991 r.).
Gdy dzisiaj przystępuje się do prac nad nową Konstytucją warto
pamiętać o tym, że niezawodnym sprawdzianem każdego programu
prawnego jest to, na ile człowiek staje się przez niego lepszy, na ile
małżeństwa są bardziej zespolone, na ile rodzina bardziej spełnia
swoją funkcję wychowawczą. Kard. Karol Wojtyła uczył: „jeśli na
gruncie jakiegoś programu człowiek dewaluuje się, demoralizuje,
jeśli rozpadają się małżeństwa, jeśli rodziny przestają być
podstawowym ludzkim środowiskiem wychowawczym, to taki
program jest błędny! Trzeba go zrewidować! Jeśli na gruncie jakiegoś
programu […] młodzież traci ideały, wszystko widzi w nastawieniu
konsumpcyjnym na użycie, to taki program jest błędny! To nie jest
program życia Narodu!”. (Kard. K. Wojtyła, Oto Matka twoja.
Homilie i przemówienia związane z Matką Bożą Jasnogórską...,
Jasna Góra – Rzym 1979, s. 308-314).
Trzeba powrócić do Aktu zawierzenia także wtedy, gby
patriotyzm bywa błędnie przez nas rozumiany. Autentyczny
patriotyzm nie zna nienawiści do nikogo. Autentyczny patriotyzm
oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,
języka czy nawet samego krajobrazu ojczystego. „Jest to miłość,
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która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą
dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest
ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich
ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”.
Oczywiście, trzeba bezwzględnie unikać ryzyka tego, ażeby ta
niezbywalna funkcja narodu nie wyrodziła się w nacjonalizm. XX
stulecie dostarczyło nam pod tym względem doświadczeń skrajnie
wymownych, również w świetle ich dramatycznych konsekwencji.
W jaki sposób można wyzwolić się od tego zagrożenia? Myślę – mówi
Jan Paweł II w Pamięć i tożsamość – że właściwym sposobem na to
jest patriotyzm. Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to,
że uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie
licząc się z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako miłość
ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak
własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej
(por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, 73).
Wreszcie powrót do Aktu zawierzenia Maryi jest nam również
potrzebny dlatego, bo w międzyczasie zmianie uległo miejsce
chrześcijaństwa w Europie. Chrześcijaństwo, czyli prawda o Bogu
i człowieku, o zbiorowości ludzkiej, o świecie i ich wzajemnych
relacjach, zajmowała do niedawna kluczową pozycję w całym
organizmie kultury europejskiej, nadawała tej kulturze sens
i spoistość.
Odejście od chrześcijaństwa, odejście od prawdy, musiało
doprowadzić do dezintegracji Europy. W ostatnich dziesięcioleciach
usiłowano zapobiec katastrofie; usiłowano przywrócić straconą
jedność Europy przez umieszczenie w centrum jej duchowego
organizmu jakiejś nowej prawdy, jakiegoś laickiego dogmatu. Ale
prawda jest tylko jedna. Może się ona rozrastać, można ją pogłębiać,
ale nie można jej zmieniać. Całkowicie nowe prawdy zwykle nie
bywają prawdami.
Droga do powrotu jest tylko jedna – powrót do chrześcijaństwa,
powrót do świata ewangelijnych wartości. Jeśli ma na świecie
zapanować jakiś nowy ład, jeśli ten ład ma zapanować między
narodami, między warstwami społecznymi, między poszczególnymi
ludźmi, to – zarówno w swojej ustrojowo-instytucyjnej formie, jak
i w całej treści, którą stanowi kultura – będzie to możliwe tylko
w oparciu o prawdziwą znajomość człowieka, jego natury i sensu jego
istnienia. Otóż pełnej prawdy o człowieku nie ma poza Kościołem.
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Jedynym ośrodkiem, wokół którego może odrodzić się organizm
duchowy Europy, jest prawda katolicka, czyli powszechna, czyli
powrót do życia według Ewangelii (por. Jerzy Turowicz, „Tygodnik
Powszechny”,11[1945]).
ZAKOŃCZENIE
Na koniec, w nowym położeniu naszej Ojczyzny – po 1050 latach
od Chrztu Polski – potrzebujemy nowego Aktu zawierzenia naszych
losów Maryi. Nasza historia potwierdziła wielokrotnie, że Polacy są
zdolni do zawierzenia, czyli do dojścia do takiego przeświadczenia, że
dobro ostatecznie zwycięży. Do wewnętrznego otwarcia na to, co nas
ostatecznie przekracza. I właśnie z takim wyposażeniem przyszliśmy
dzisiaj na Jasną Górę, aby zawierzyć Maryi nowy etap polskiego
życia indywidualnego i zbiorowego. Amen.
Jasna Góra, 3 maja 2016 r.
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AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Z OKAZJI 1050 ROCZNICY
CHRZTU POLSKI
Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów
i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii,
o wierność Kościołowi i jego pasterzom, o wierność naszemu
chrześcijańskiemu dziedzictwu.
Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła – jako
umocnienie dla nas – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski.
Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce
wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie
w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt
życia wiecznego.
W tym ważnym momencie historii zbawienia uświadamiamy
sobie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie,
w którym nasi Bracia i Siostry w wierze przyczyniają się do
budowania lepszego świata, ale również cierpią i oddają życie za
Chrystusa, odczuwamy naglącą potrzebę ponownego zawierzenia się
Bożemu Synowi przez Twoje wstawiennictwo, o Niepokalana
Dziewico, Królowo Polski. Tym samym mamy świadomość, że
program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w Jasnogórskich
Ślubach Narodu i milenijnym Akcie oddania w niewolę miłości,
pozostaje nadal aktualny.
2. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim
zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym
Franciszkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego
Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego
Narodu – duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych
świeckich, w łączności z całą Polonią – oddajemy dzisiaj w Twoją
wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże
ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność
Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się
Królestwa Chrystusowego na ziemi.
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Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza Matko, jesteśmy
pewni, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą
chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy przekonani
– podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla
każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej
wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.
3. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu
osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją
i Twojego Syna, która jest samą miłością.
Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego
życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu
i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka.
Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w nauczanie wielkich
Pasterzy – świętego papieża Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała
Stefana Wyszyńskiego – ponawiamy dziś przymierze z Tobą.
Pragniemy, aby duch papieskiego „Totus Tuus” i prymasowskiego
„Wszystko postawiłem na Maryję” stale w nas wzrastał.
4. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz
bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście i w całym Ludzie Bożym
przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło
wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego słowa i owocuje
świadectwem życia.
Przyrzekamy, jak uczył święty Jan Paweł II, kształtować
dojrzałe wspólnoty kościelne, nasze rodziny, stowarzyszenia
i parafie, „w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia jako
przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie
i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości
i służby”.
Pragniemy
głosić
Ewangelię
przez
przykład
życia
zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez
zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie
obowiązków rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.
Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł podziały,
wprowadzając pokój i pojednanie „przez krzyż, w sobie zadawszy
śmierć wrogości” (Ef 2,16), tak i my – poprzez przebaczenie naszym
winowajcom – chcemy stać się budowniczymi pokoju w Ojczyźnie
i świecie.
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Królowo świata, chcemy pamiętać o tym, że Bóg, jako Ojciec
i Stwórca, powierzył nam troskę nie tylko o siebie nawzajem, ale
i o cały stworzony świat. Dlatego wypełniając najpierw obowiązek
miłości wobec bliźniego, chcemy także troszczyć się o środowisko,
w którym żyjemy, które Bóg nam powierzył dla naszego dobra.
5. Matko Miłosierdzia, abyśmy mogli wprowadzić w życie te
postanowienia, pragniemy oprzeć naszą wiarę na Twojej wierze, aby
w codzienności rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego zbawcze
wezwanie, aby nasze serca były ciągle otwarte na dary Bożego
miłosierdzia.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia
i oddania, którym pragniemy zabezpieczyć Kościół święty w nowym
tysiącleciu, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym
pokoleniom. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość
do naszego Narodu. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo
odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei. Amen.
Jasna Góra, 3 maja 2016 r.
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
PRZED KANONIZACJĄ OJCA STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
OJCIEC STANISŁAW PAPCZYŃSKI
– ORĘDOWNIK GODNOŚCI I ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
Drogie Siostry i Drodzy Bracia,
w dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy na początku modlitwę
króla Salomona, w której prosi on, aby wszystkie narody poznały jedynego Boga. Dzięki stałej bliskości z Bogiem Salomon był powszechnie znany ze swej mądrości, a Izrael doświadczał pokoju i dobrobytu.
W Ewangelii natomiast Chrystus stawia nam jako wzór setnika, który
znając swoją słabość i grzeszność, jednocześnie głęboko wierzy w Jezusa i Jego moc uzdrawiania. To za setnikiem prosimy Chrystusa
w każdej Mszy św. o nasze uzdrowienie: Panie, nie jestem godzien,
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo […]. Święty Paweł
przypomina nam, że nie ma innej Ewangelii niż ta, że Jezus umarł za
nasze grzechy, a po trzech dniach zmartwychwstał.
Bóg wzbudza nieustannie nowych świadków, którzy w konkretnym miejscu i czasie pomagają ludziom przyjąć Ewangelię i żyć nią na
co dzień. Niektórych z nich Kościół uznaje i ogłasza świętymi. Za kilka
dni, 5 czerwca w Rzymie, papież Franciszek ogłosi dwoje nowych świętych, a wśród nich Polaka – Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów od Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przez kanonizację Kościół ogłasza, że nowi święci są autentycznymi wzorami życia i orędownikami
u Boga, oraz że ich przesłanie ma istotne znaczenie dla Kościoła
i świata naszych czasów.
Ojciec Papczyński urodził się w 1631 r. w Podegrodziu, niedaleko
Starego Sącza. W młodości kilka razy otarł się o śmierć. Często zmieniał szkoły – najpierw z powodu trudności w nauce, a później z powodu wojen i epidemii. Gdy miał 23 lata, wstąpił do zakonu pijarów, a po
święceniach kapłańskich okazał się wybitnym kaznodzieją, mistrzem
życia duchowego, wykładowcą retoryki i pisarzem. Mając ponad 40 lat,
założył pierwszy polski zakon męski – Zgromadzenie Księży Marianów, które dzisiaj posługuje w Polsce i na wszystkich kontynentach.
Ojciec Papczyński, przeżywszy 70 lat, umarł w opinii świętości
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w Górze Kalwarii i tam został pochowany. W ramach przygotowań do
obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski kard. Stefan Wyszyński w 1964 r.
powiedział: Ojciec Papczyński znał swój Naród i wiedział, co jest jego
mocą i siłą. Dlatego dał Narodowi takie rady, które i dzisiaj są na czasie. Jego życie i postać są nadal aktualne; […] musimy go naśladować.
1. Stworzeni na obraz Miłosiernego Boga i powołani do
świętości
Ojciec Papczyński zachwycał się pięknem życia i widział w nim
dar Trójcy Świętej. Pisał: Wiedz, że zostałeś stworzony z niczego, […]
dzięki mądrości Boskiego Artysty zostałeś uczyniony tak piękny, że
oprócz niebian wyglądem zewnętrznym przewyższasz wszystkie
stworzenia. Bóg okazuje ci życzliwość z czystej, bezinteresownej miłości
do ciebie. Z niej to pochodzi, że Bóg chce się z nami pojednać, dobrze
nam czynić i okazywać nam miłosierdzie. Nowy Święty wzywa również
dzisiaj: Kontempluj miłosierdzie Boże! Głoś, że serce Boga jest dla
wszystkich otwarte i zapewniaj, że przed żadnym grzesznikiem, dopóki
gotów jest pokutować, nie jest zamknięta droga do zbawienia. Dziś, jak
przed trzema wiekami, Ojciec Papczyński zapewnia nas: Za ciebie twój
Zbawiciel, najlepszy Pasterz, oddał swoje życie. Jesteś pełen grzechów?
Jezus przyszedł zbawiać grzeszników. Oddaj się cały Jezusowi, a cały
Jezus będzie twój. Naprawdę jest wielkim szczęściem posiąść Ducha
Świętego, jeszcze większym działać według Ducha Świętego,
a największym – dopełnić swych dni w Duchu Świętym.
Pragnąc wszystkich prowadzić do świętości, Ojciec Papczyński
napisał swego rodzaju podręcznik życia duchowego dla świeckich
i duchownych. Rozpoczął go stwierdzeniem, że człowiek stworzony
przez Boga i przez sakrament chrztu Jemu poświęcony jest Jego
mistyczną świątynią. Dalej zaś zapisał: Jak wielka jest wasza chwała!
Jakaż godność! Pierwszym poświęceniem naszej świątyni jest,
zdaniem Ojca Papczyńskiego, sakrament chrztu, w którym Duch
Święty konsekruje nas dla siebie. Dlatego nasz Święty zachęca
wszystkich do radosnego celebrowania rocznicy swego chrztu i do
wdzięczności za to wydarzenie każdego dnia. Jakże cenne jest to
wezwanie w 1050. rocznicę Chrztu Polski!
2. Niepokalane Poczęcie Maryi
Kard. Tarcisio Bertone podczas Mszy beatyfikacyjnej w Licheniu
w 2007 r. tak scharakteryzował Ojca Papczyńskiego: Przez całe życie
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kierowała nim Maryja. W tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia nowy
Błogosławiony podziwiał moc Chrystusowego Odkupienia. W Niepokalanej dostrzegał piękno nowego człowieka, całkowicie oddanego Chrystusowi i Kościołowi. Zachwycił się tą prawdą wiary tak bardzo, że
gotów był oddać życie w jej obronie. Wiedział, że Maryja, arcydzieło
Bożego stworzenia, jest potwierdzeniem godności każdego człowieka,
umiłowanego przez Boga i przeznaczonego do życia wiecznego w niebie.
Pod koniec ubiegłego wieku święty Jan Paweł II dogmat o Niepokalanym Poczęciu nazwał syntezą wiary chrześcijańskiej, a zwracając
się do Maryi, wołał: Przez Twoje Niepokalane Poczęcie została nam
dana nadzieja zwycięstwa. Jakże podobnie brzmi, często powtarzane
przez Ojca Papczyńskiego, zawołanie: Niepokalane Poczęcie Maryi
Dziewicy niech nam będzie zbawieniem i obroną. Bóg zapewnia nas
przez to misterium, że – tak jak Maryja – zostaliśmy przez Niego ukochani przed wiekami i powołani do życia wiecznego w niebie. Jego
miłość jest zawsze pierwsza i zawsze większa od naszych grzechów.
Dlatego Ojciec Papczyński woła: Ty, człowieku, pojawiłeś się jako
rezultat Boskiego zamysłu. Ciebie sama Najświętsza Trójca wzniosła
sobie na świątynię. O, jak bardzo powinieneś podziwiać i śledzić
tę troskliwość o ciebie Najlepszego Boga Ojca, która wyprzedziła jeszcze
twoje narodzenie! Jaką gorliwością powinieneś Mu się odwzajemniać!
Obyś usilnie współpracował zarówno ze swoim powołaniem, jak też
z każdą łaską Bożą!
3. Modlitwa za zmarłych
Za czasów Ojca Papczyńskiego przez Rzeczpospolitą przetaczały
się nieustanne wojny, panowały głód i choroby. Z tego powodu umierało wielu ludzi, często nieprzygotowanych na spotkanie z Bogiem.
Dla swego zakonu więc, jako drugi cel po szerzeniu czci Niepokalanego
Poczęcia Maryi, Ojciec Papczyński ustanowił modlitwę i ofiarę za
zmarłych. Miewał wizje czyśćca i poległych żołnierzy, którzy prosili go
o wstawiennictwo u Boga. Dlatego często nawoływał: Módlcie się za
przebywających w czyśćcu, bo nieznośnie cierpią. W Jubileuszowym
Roku Miłosierdzia słowa Założyciela Księży Marianów brzmią jeszcze
mocniej niż zwykle: Jakie może być większe miłosierdzie niż okazane
zmarłym, od których nie oczekujesz żadnej nagrody, żadnej wdzięczności i żadnej pochwały. Ci, którzy to czynią, na pewno przygotowują
sobie nieśmiertelne życie.
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4. Umiłowanie człowieka i Ojczyzny
Ojciec Papczyński powtarzał, że pragnąc Bożego miłosierdzia,
mamy je świadczyć wobec drugiego człowieka. Pisał: Miłość jest duszą,
światłem, życiem zakonów oraz każdej ludzkiej społeczności. Sam nie
pozwolił żadnemu potrzebującemu odejść bez wsparcia. Troszczył się
o ubogich, chorych i umierających, wspierał przytułki i szpitale, pocieszał strapionych, upominał się o odrzuconych i traktowanych niesprawiedliwie. Świadom rosnącej wówczas plagi alkoholizmu, słowem
i własnym przykładem uczył trzeźwości i wskazywał drogę do wewnętrznej wolności. Wszelkie dzieła miłosierdzia podejmował z miłości
do Boga i człowieka, ale też z miłości do Ojczyzny. Pisał, że przez
Rzeczpospolitą należy rozumieć coś, czemu warto całkowicie się oddać
i poświęcić. Jego miłość do Polski była na tyle znana, że Sejm Koronacyjny Rzeczypospolitej z 1764 r. zwrócił się do Stolicy Apostolskiej
z prośbą o beatyfikację cudami słynącego Polaka Stanisława Papczyńskiego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. uznał go za godny
naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. Ojciec Stanisław wzywa nas dziś tak samo, jak ponad trzysta lat temu: Prawdziwa wolność polega na przestrzeganiu praw, i to bardziej praw Boskich
niż ludzkich. Narodziliśmy się nie dla samych siebie, lecz dla Ojczyzny.
[…] Prawdziwych mężczyzn nam potrzeba, a nie nicponi, nie mętów
społecznych. Dajcie Ojczyźnie Polaków, nie pachołków, to jest dajcie
ludzi silnych, odważnych, zdolnych do wielkich wysiłków, zaprawionych do walki, przygotowanych do brania udziału w naradach. Tego,
abyś i ty był taki, oczekuje i domaga się Ojczyzna.
Umiłowani w Chrystusie Panu,
zbliżająca się kanonizacja błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego jest zaproszeniem, abyśmy na nowo przyjęli miłosierdzie
Boga i odnowili łaskę naszego chrztu, abyśmy na darmową miłość
Boga odpowiedzieli miłością wobec Niego i miłosierdziem wobec żyjących i umarłych. Niepokalane Poczęcie Maryi niech będzie umocnieniem naszej nadziei!
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 372. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Gnieźnie i Poznaniu
w dniu 15 kwietnia 2016 r.
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KOMUNIKAT Z 373. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI
W dniach 7 i 8 czerwca br. w Warszawie odbyło się 373. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp
Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
W zebraniu wziął udział abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski
w Polsce.
1. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła wdzięczność Nuncjuszowi Apostolskiemu abp. Celestino Migliore za jego posługę w Polsce. Podczas Mszy św. w Parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny
w Warszawie Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław
Gądecki w imieniu biskupów podkreślił oddanie i rozwagę w wypełnianiu przez niego zadań nuncjusza w naszym kraju. Życzył również
darów Ducha Świętego w dalszej służbie Stolicy Apostolskiej. Abp
Celestino Migliore podziękował za czas spędzony w Polsce i życzliwość ze strony Polaków.
2. Już tylko tygodnie dzielą nas od Światowych Dni Młodzieży.
Ufając, że okażą się one wielką łaską dla nas i całego świata, Biskupi
jeszcze raz serdecznie zapraszają na spotkania z Ojcem Świętym
w Krakowie, na Jasnej Górze i w Auschwitz-Birkenau. Pasterze Kościoła zwracają się do wiernych w naszej Ojczyźnie, aby okazali się
wspólnotą zjednoczoną wokół Następcy Piotra, w modlitwie za Niego
i w ufnym posłuszeństwie Jego nauczaniu. Zachęcają, by jak najlepiej przyjąć młodzież i gości z całego świata.
3. W Roku Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski biskupi
proszą o wzajemny szacunek w życiu społecznym i publicznym
w naszym kraju. Mają nadzieję, że różnice poglądów doprowadzą
do dialogu, który przyczyni się do wzajemnego zrozumienia.
4. Konferencja Episkopatu Polski zajęła się ponownie tragiczną
sytuacją uchodźców, którzy z powodu konfliktów zbrojnych i prześladowań zostali zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych domów
i pozbawieni niezbędnych środków do godziwego życia. Kościół
w Polsce będzie w dalszym ciągu udzielał wsparcia tym osobom.
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Wśród wielu form pomocy należy podkreślić działalność Caritas Polska, która troszczy się zarówno o osoby żyjące w rejonach objętych
wojną, jak również wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi szukających
schronienia w Polsce.
5. Biskupi jednomyślnie poparli obywatelski projekt ustawy
zgłoszony przez NSZZ Solidarność w sprawie ograniczenia handlu
w niedzielę. Jest to – wzorem innych państw europejskich – głos
sprzeciwu wobec nadużyć w kwestii wykorzystywania pracowników,
a także próba podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli.
Biskupi wyrazili nadzieję, że społeczeństwo przyjmie tę inicjatywę –
bez względu na światopogląd – jako wartość religijną, kulturową
i rodzinną. Zaprosili również wiernych – szczególnie przedstawicieli
ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych – do włączenia się
w dzieło zbierania podpisów popierających tę inicjatywę.
6. Ważnym zagadnieniem podjętym w czasie obrad był sposób
wykorzystania w posłudze pastoralnej treści i zaleceń adhortacji
apostolskiej Amoris laetitia Papieża Franciszka. Podkreślono,
że duszpasterstwo rodzin powinno odbywać się przede wszystkim
w parafii, która jest „rodziną rodzin”. Podmiotem tego duszpasterstwa są duchowni, osoby konsekrowane i świeccy, a przede wszystkim same małżeństwa i rodziny, które oprócz przekazu wiedzy i doświadczenia są świadkami tego, w jaki sposób we współczesnym
świecie przemieniać rodzinę w Kościół domowy. Związki niesakramentalne wymagają z kolei roztropnego towarzyszenia i wsparcia
duszpasterskiego tak, by nikt nie poczuł się odrzucony, ale raczej
zachęcony do otwarcia na Bożą Miłość. Konferencja Episkopatu Polski zwróciła także uwagę na konieczność wypracowania całościowego
programu, który będzie scalał i kierunkował różne inicjatywy pastoralne związane z troską o małżeństwo i rodzinę.
7. Biskupi zachęcili do promowania i świadectwa trzeźwości.
Przypomnieli, że abstynencja jest darem miłości, ponieważ wielu
uzależnionym pomaga wyzwolić się z nałogu, a innych utwierdza
w dobrych postanowieniach.
8. W związku z zakończeniem roku szkolnego i katechetycznego
biskupi dziękują nauczycielom, katechetom, wychowawcom i wszyst330

EPISKOPAT POLSKI
kim innym pracownikom oświaty za trud włożony w edukację
i wychowanie młodego pokolenia. Zapraszają jednocześnie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli na Jasną Górę 1 i 2 lipca br., aby
zawierzyć Matce Bożej sprawy polskiej szkoły.
Biskupi błogosławią rodakom w kraju i poza jego granicami.
Życzą owocnego przygotowania i przeżycia Światowych Dni Młodzieży i spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w Polsce. Życzą również, by czas wakacji stał się okazją do wypoczynku i pogłębienia
więzi rodzinnych.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Warszawa, 8 czerwca 2016 r.

331

EPISKOPAT POLSKI
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY
SKIEROWANE PRZEZ BISKUPÓW
DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY

Drodzy Młodzi Przyjaciele,
„Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). Tak mówi
Ewangelia o spotkaniu Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak samo
Jezus patrzy dziś na każdego z Was. Patrzy na Was z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłości.
Drodzy Młodzi, zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, to zaproszenie, do tego by poczuć na sobie pełne miłości spojrzenie Jezusa
i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć
udział w spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary
i miłości do Pana Jezusa, Jego Ewangelii i Jego Kościoła.
Inicjator Światowych Dni Młodzieży, Ojciec Święty Jan Paweł
II, mówił, że „rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących
za Krzyżem Roku Świętego, stanie się (…) żywą ikoną Kościoła
pielgrzymującego po drogach świata”. Drodzy Młodzi, każdy z Was
jest dziś obrazem współczesnego Kościoła. Tak patrzy na Was Jezus,
tak patrzy na Was Polska, tak patrzą na Was wasi rówieśnicy, którzy już w lipcu przyjadą do Polski z całego świata. Także i Wy nie
bójcie się spojrzeć w ten sposób na siebie samych.
Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski, wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski, zawierzyliśmy Matce Bożej nasz Naród i każdego z Was, Waszą wiarę
i drogę do zbawienia, Waszą przyszłość, dokonywane wybory i nadzieje, a także Wasz udział w XXXI Światowych Dniach Młodzieży.
Ponawiamy serdeczne zaproszenie do udziału we wszystkich
spotkaniach w ramach Światowych Dni Młodzieży. Towarzyszymy
Wam teraz, na etapie przygotowań. Będziemy z Wami podczas spotkań w naszych diecezjach. Wspólnie będziemy modlić się także
w Krakowie. Zachęcamy, by wspólny udział w Światowych Dniach
Młodzieży był także wyrazem naszego szacunku i wdzięczności wobec
Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił do młodych: „Szukałem
Was”.
Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieży, aby mogła wziąć udział w tym niepowtarzalnym spotkaniu.
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Do wszystkich kierujemy słowa Św. Jana Pawła II, który mówił do
nas: „Nie lękajcie się”.
Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 373. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie, w dniu 8 czerwca 2016 r.

INFORMACJA BIURA PRAWNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Czcigodny Księże Kanclerzu,
w związku z pojawiającymi się próbami wprowadzenia w błąd
duszpasterzy odnośnie do tożsamości osoby i jej stanu cywilnego,
wskazane jest, aby weryfikacja tych danych odbywała się na podstawie odpisu zupełnego aktu urodzenia. W szczególności dotyczy to
nupturientów przed zawarciem małżeństwa kanonicznego oraz osób,
które ukończyły 14. rok życia i wyrażają wolę przyjęcia chrztu lub
przyjęcia do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim.
Proszę o przekazanie niniejszej informacji Księżom pracującym
w duszpasterstwie.
Z wyrazami szacunku
s. Katarzyna Więcek
Biuro Prawne SKEP
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PRZESŁANIE KOŚCIOŁÓW W POLSCE W SPRAWIE UCHODŹCÓW
„Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie
wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie […] o uciskanych, skoro
sami również w ciele jesteście” (Hbr 13,2-3).
Narody Europy i Kościoły stoją przed ogromnym wyzwaniem,
którym jest kryzys migracyjny. Około trzech milionów ludzi z krajów
Afryki i Azji przekroczyło granicę Unii Europejskiej. Jedni z nich
uciekają z powodu wojny i prześladowań religijnych, inni w poszukiwaniu lepszego życia.
Obecna sytuacja wystawiła na próbę koncepcję współpracy państw w ramach Unii Europejskiej. Dała się zauważyć polaryzacja stanowisk w kwestii skutecznych sposobów radzenia sobie z kryzysem
migracyjnym. Przed tym wyzwaniem stanęła także Polska.
Obowiązki chrześcijan w tym zakresie wynikają z Objawienia
Bożego i Tradycji Kościołów. W Księdze Rodzaju czytamy, że gdy
nastał głód w kraju, w którym mieszkał Abraham, udał się on do
Egiptu i tam osiedlił się jako cudzoziemiec (por. Rdz 12,10). Również
patriarcha Jakub na polecenie Boże przeniósł się z całą rodziną
i dobytkiem do Egiptu i tam znalazł ratunek przed śmiercią głodową
(por. Rdz 42,1-6; 46,1-7). Losu uchodźcy doświadczył także nasz Pan,
Jezus Chrystus oraz Jego Rodzina, gdy musieli uciekać przed gniewem Heroda (por. Mt 2,13-15). Zadaniem Kościołów jest wychowywanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą cierpiącym, tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Tego rodzaju stosunek chrześcijan do innych ludzi
od początku istnienia Kościoła był ich znakiem szczególnym.
Nasz kraj wiele razy stawał się schronieniem dla tych, którzy
musieli uciekać przed prześladowaniami. W czasach Jagiellonów
nasze ziemie zasłynęły z gościnności. Po upadku niepodległości także
Polacy mogli jej doświadczyć w innych krajach. W latach 80. ubiegłego stulecia pomocy udzieliły nam kraje Europy Zachodniej. Dekadę
później polskiej gościnności mogli doświadczyć Białorusini, Ukraińcy
i Czeczeni. Jej podtrzymywanie i wychowywanie do niej powinno być
wyrazem chrześcijańskiej wrażliwości i narodowej tradycji.
Nie ulega wątpliwości, że rozwiązanie problemu migracyjnego
w Polsce i w Europie wymaga współpracy ludzi dobrej woli na wielu
płaszczyznach. Potrzebna jest hojność i roztropność, otwarcie serca
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i ustanowienie praw gwarantujących poszanowanie godności własnych obywateli i tych, którzy proszą o pomoc.
Chrześcijanie powinni dążyć do współpracy z odpowiednimi organami władzy państwowej i organizacji społecznych. Tylko szeroko
zakrojona akcja humanitarna i uwzględnienie politycznych i ekonomicznych przyczyn istniejących trudności może doprowadzić do rzeczywistej poprawy sytuacji. Niech będzie ona również impulsem dla
rozwoju wolontariatu, także na poziomie naszych parafii, aby skutecznie i odpowiedzialnie zaradzić rodzącym się problemom.
Nie powinniśmy tracić z oczu głównej przyczyny aktualnego
kryzysu migracyjnego, czyli wojen toczonych na Bliskim Wschodzie
i w Afryce. Z tego wynika konieczność modlitwy o pokój, wszelkich
zabiegów mediacyjnych i nieustannego apelowania do sumień rządzących. Wiele osób pozostało w swoich krajach i oczekuje, że nasza
pomoc będzie kierowana bezpośrednio do poszkodowanych regionów.
Jednocześnie musimy otoczyć opieką tych, którzy zdecydowali się
opuścić ziemię swoich ojców. Wzywamy wiernych naszych Kościołów,
aby trwali w modlitwie i świadczyli pomoc potrzebującym. Nie ustawajmy w dążeniu do przezwyciężenia zaistniałego kryzysu.
Ufamy, że Bóg da nam światłe oczy serca, abyśmy z ewangeliczną miłością sprostali wezwaniu Chrystusa: „Byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie” (Mt 25,35).
Warszawa, 30 czerwca 2016 r.
w imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
i Konferencji Episkopatu Polski
pastor Leszek Wakuła
Prezbiter Okręgu Centralnego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
ks. bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ks. bp Andrzej Malicki
Superintendent Naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP
ks. bp Marek Izdebski
Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
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ks. bp Wiktor Wysoczański
Biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP
ks. bp Marek M. Karol Babi
Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP
Metropolita Sawa
Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski
ks. abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
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Zamość, 6 kwietnia 2016 r.
L.dz. 119/Gł/16

DEKRET DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA
PROGRAMU NAUCZANIA RELIGII I PODRĘCZNIKÓW
W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
Podstawa prawna:
1. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 96.
2. § 1 Regulaminu zatwierdzania programów nauczania i podręczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży
uchwalonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 20 IX 2001 roku.
§1.
W przedszkolach i szkołach na terenie diecezji zamojskolubaczowskiej obowiązuje Program nauczania religii autorstwa
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 9 czerwca 2010 roku.
§ 2.
Wybór podręczników do nauczania religii pozostawia się nauczycielom religii. Katecheci mogą wybrać podręczniki spośród podręczników do nauczania religii, które zostały zatwierdzone do użytku
szkolnego na lekcjach religii na terenie całej Polski, otrzymały numer i zostały wpisane do wykazu podręczników przez Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Zaleca się, aby w danej szkole na tym samym etapie edukacyjnym obowiązywały te same podręczniki.
§ 3.
Dekret wchodzi w życie od początku roku szkolnego 2016/17.
† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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ŚWIĘCENIA DIAKONATU
Zamość, 20 kwietnia 2016 r.
L.dz. 143/Gł/16
Przewielebny
Ks. dr Jarosław Przytuła
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w Lublinie

W myśl przepisów kan. 1024-1029 KPK, motu proprio papieża
Pawła VI „Ad pascendum” z dn. 15 sierpnia 1972 r. oraz instrukcji
Episkopatu Polski z dn. 4 maja 1982 r., zostają dopuszczeni do
święceń diakonatu, w dniu 7 maja 2016 r., następujący alumni
Wyższego
Seminarium
Duchownego
Diecezji
ZamojskoLubaczowskiej:
1. Michał Adam Efner, s. Andrzeja i Barbary
2. Daniel Sylwester Koper, s. Waldemara i Doroty
3. Marcin Lewczuk, s. Henryka i Haliny
4. Piotr Mazur, s. Krzysztofa i Anny
5. Dominik Osuchowski, s. Romana i Haliny
6. Artur Prażak, s. Piotra i Bożeny
7. Tomasz Żurawel, s. Jana i Grażyny
Upoważniam Księdza Rektora do przyjęcia od wymienionych
kandydatów do diakonatu przepisanego prawem wyznania wiary.
† Marian Rojek
BISKUP DIECEZJALNY
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
Wyżej wymienionym alumnom udzieliłem święceń diakonatu w sobotę,
7 maja 2016 r. w Katedrze Zamojskiej.
Wobec mnie:
† Mariusz Leszczyński
BISKUP POMOCNICZY
Ks. Jarosław Przytuła
REKTOR WSD
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ŚWIĘCENIA PREZBITERATU
Zamość, 25 maja 2016 r.
L.dz. 175/Gł/16
Przewielebny
Ks. dr Jarosław Przytuła
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w Lublinie

W myśl przepisów kan. 1024–1029 KPK, motu proprio papieża
Pawła VI „Ad pascendum” z dn. 15 sierpnia 1972 r., oraz instrukcji
Episkopatu Polski z dn. 4 maja 1982 r., zostają dopuszczeni do
święceń prezbiteratu w dniu 4 czerwca 2016 r., następujący
diakoni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji ZamojskoLubaczowskiej:
1. Andrzej Michał Janczura, s. Michała i Janiny
2. Mateusz Jarosław Kicka, s. Leszka i Danuty
3. Sebastian Tomasz Koper, s. Waldemara i Doroty
4. Mateusz Krzysztof Krzaczkowski, s. Józefa i Haliny
Upoważniam Ks. Rektora dra Jarosława Przytułę do przyjęcia od
kandydatów do prezbiteratu przepisanego prawem wyznania wiary.
Zgodnie z kan. 1031 KPK diakoni: Mateusz Jarosław Kicka,
ur. 10.08.1991 r., Sebastian Tomasz Koper, ur. 14.12.1991 r.
i Mateusz Krzysztof Krzaczkowski, ur. 13.10.1991 r. otrzymują
dyspensę od przepisanego wieku.
† Marian Rojek
BISKUP DIECEZJALNY
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
Wyżej wymienionym diakonom udzieliłem święceń prezbiteratu
dnia 4 czerwca 2016 r. w Katedrze w Zamościu.
Wobec mnie:
† Marian Rojek
BISKUP DIECEZJALNY
Ks. Jarosław Przytuła
REKTOR WSD
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LIST GRATULACYJNY Z RACJI 50. ROCZNICY ŚWIĘCEŃ
BISKUPICH J. E. KSIĘDZA ARCYBISKUPA BOLESŁAWA PYLAKA
Zamość, 28 maja 2016 r.
WIELCE CZCIGODNY KSIĘŻE ARCYBISKUPIE – DOSTOJNY JUBILACIE,
Nie mogąc, z powodu wcześniej zaplanowanych ważnych posług
duszpasterskich w Diecezji, osobiście uczestniczyć w Uroczystościach
z racji PIĘĆDZIESIĄTEJ ROCZNICY ŚWIĘCEŃ BISKUPICH Waszej Ekscelencji, przekazuję niniejszym najserdeczniejsze gratulacje oraz
życzenia.
Życzę wytrwałości na drodze biskupiej posługi, która już zaznaczyła się tak wielką gorliwością i mądrością, płynącą z otwarcia się
na natchnienia Ducha Świętego, a w kolejnych jej latach stanie się
niewątpliwie jeszcze owocniejsza poprzez doświadczenie życiowe
i ofiarowany przez Księdza Arcybiskupa w intencji Kościoła Lubelskiego, jak też Kościoła Powszechnego trud codzienności.
Zapewniając o modlitewnej pamięci (w dniu dzisiejszym właśnie
przed obliczem Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim
oraz w przyszłości) wyrażam jednocześnie głęboką wdzięczność za
wszelkie dobro wyświadczone przez Księdza Arcybiskupa dla Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, które owocuje zwłaszcza poprzez posługę kapłańską i świętość życia wielu prezbiterów, przygotowanych do
kapłaństwa i wyświęconych przez Waszą Ekscelencję, a dziś pracujących na niwie Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego.
Niech Chrystus – Najwyższy i Wieczny Kapłan błogosławi każdy
krok i każde poczynanie Księdza Arcybiskupa, a Maryja – Dobra
Matka niech wyprasza Księdzu Arcybiskupowi potrzebne siły i łaski.
Z braterskim pozdrowieniem w Chrystusie
† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

Jego Ekscelencja
Czcigodny Ksiądz Arcybiskup Senior Bolesław Pylak
Archidiecezja Lubelska
ul. Bernardyńska 7d/6
20-109 Lublin

342

BISKUP DIECEZJALNY
AKT ZAWIERZENIA
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU
Boże miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność
(por. Wj 34, 6),
Poruszeni Twoją dobrocią, którą tak hojnie nas obdarowujesz
w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia i w każdym innym czasie, miesiącu, dniu i w każdej godzinie naszego życia, gromadzimy się
w łagiewnickim sanktuarium Twojego Miłosierdzia jako Wspólnota
Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego, aby oddać Ci hołd uwielbienia
i wdzięczności.
Przybyliśmy licznie z wielu miejsc naszej diecezji, aby stanąć
tu osobiście oraz reprezentować tych naszych braci i siostry, którzy
łączą się z nami duchowo w modlitwie jubileuszowej. Spójrz, Jezu
Miłosierny, na wiernych świeckich realizujących swoje powołanie do
życia w rodzinie, będących ojcami, matkami, spójrz na osoby samotne, które pragną otwierać swoje serca w służbie bliźnim, spójrz na
utrudzonych wiekiem, chorobą i różnorakim cierpieniem, na młodzież i dzieci, popatrz z miłością na osoby życia konsekrowanego –
braci i siostry świadczące o Królestwie Bożym pośród świata,
na przygotowujących się do służby kapłańskiej i do złożenia ślubów
zakonnych, ogarnij swoim spojrzeniem wszystkich kapłanów oraz
biskupów – biskupa seniora Jana, biskupa pomocniczego Mariusza,
biskupa Wacława, który pasterzował w naszym kościele diecezjalnym przez 6 lat i mnie, niegodnego sługę Twego, któremu teraz powierzyłeś odpowiedzialność za całą rodzinę diecezjalną.
W Twoim spojrzeniu, pełnym miłości, dostrzegamy troskę o każdego i każdą z nas. Odczuwamy, że zapraszasz nas do przyjaźni
z Tobą, do całkowitego zaufania Twojemu Miłosierdziu i do rozwijania w sobie łaski wiary otrzymanej w sakramencie Chrztu Świętego,
za którą, w wymiarze indywidualnym oraz wspólnotowym, jako dzieci Narodu polskiego, dziękujemy.
Nasza diecezja wchodzi już powoli w srebrny jubileusz swojego
istnienia, dlatego ta dzisiejsza modlitwa niech będzie wyrazem
wdzięczności za wszelkie dobro duchowe, jakie dokonało się z Twojego natchnienia w życiu wiernych w tym czasie.
Dziękujemy najpierw za drogich naszemu sercu zmarłych,
zwłaszcza naszych dobrodziejów, nauczycieli wiary i świadków Two343
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jego Miłosierdzia, którym winni jesteśmy pamięć i modlitwę. Oddajemy ich w Twoje miłosierne ręce. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie! A światłość wiekuista niechaj im świeci!
Dziękujemy za ważne wydarzenia religijne, a wśród nich szczególnie za obecność Namiestnika Chrystusowego, św. Jana Pawła II
w Lubaczowie w 1991 r. (tuż przed powstaniem Diecezji ZamojskoLubaczowskiej) i w Zamościu w 1999 r. Dziękujemy za peregrynację
kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 2004 r.
i symboli Światowych Dni Młodzieży w 2015 r. Dziękujemy za koronację obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z Tomaszowa Lubelskiego
w 1994 r., koronację Obrazu Matki Bożej Opieki – Łaskawej, zwanej
Odwachowską z katedry zamojskiej w 2000 r. i za obchody 50-lecia
koronacji Obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej w głównym sanktuarium diecezji, przeżywane w 2015 r. oraz za pierwszą w diecezji bazylikę mniejszą w sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy, ogłoszoną
także w ubiegłym roku.
Dziękujemy również za dzieło Pierwszego Synodu Diecezjalnego
przeprowadzonego w latach 1996-2001, za rozwijającą się Caritas
diecezjalną z dziełem Wolontariatu, za Katolickie Radio Zamość, za
liczne ruchy, stowarzyszenia, grupy modlitewne, tętniące na co dzień
życiem w naszych parafiach, za ministrantów, Liturgiczną Służbę
Ołtarza i wszystkie osoby angażujące się w życie liturgiczne i modlitewne, za Oazę – Domowy Kościół, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, za podjęty wysiłek nowej ewangelizacji i szereg innych dzieł,
instytucji, przedsięwzięć oraz inicjatyw o charakterze ewangelizacyjnym, gospodarczym czy koordynacyjnym.
Niech w każdym dobrym dziele uwielbione będzie Twoje Miłosierdzie.
Świadomi naszych słabości z pokorą przyznajemy się też do błędów, zaniedbań i niewypełnionych zobowiązań. Okazujemy skruchę
z powodu grzechów, zwłaszcza popełnionych przez kapłanów i osoby
konsekrowane, powodujących największe zgorszenie i osłabienie wiary, ale też za małoduszność, brak gorliwości w pielęgnowaniu wiary
i przekazywaniu jej młodemu pokoleniu przez rodziców, nauczycieli,
wychowawców, za niewystarczające świadectwo wiary, za ociężałość
w zdobywaniu wiedzy religijnej i podejmowaniu systematycznej,
głębokiej formacji do życia chrześcijańskiego. Przepraszamy za grzechy przeciwko życiu, za nieuszanowanie świętości i nierozerwalności
małżeństwa, za osłabienie rodziny i braterskiej więzi we wspólnotach
parafialnych, za każdą formę egoizmu, niszczącego naszą jedność
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w ojczyźnianym domu i niweczącego wysiłek solidarnej troski o dobro
wspólne.
Niech każde nasze zło, nazwane szczerze, odrzucone w sumieniu, okupione żalem i naprawione zadośćuczynieniem, utonie
w ogromie Twojego Miłosierdzia.
Na dalszą drogę naszego życia, budowanego na fundamencie
wiary, nadziei i miłości, pragniemy dziś zawierzyć się na nowo i całkowicie Twojemu Miłosierdziu. Polecamy Ci samych siebie, wszystkich, których nam dałeś, dzisiaj ofiarujesz i powierzysz w przyszłości
na drogach naszej codzienności. Oddajemy Ci wszystkie nasze sprawy napełniające nas radością i pokojem, ale także te rodzące w nas
lęk, obawę i niepewność. Polecamy Ci zwłaszcza dzieło Światowych
Dni Młodzieży w naszej diecezji i w całym Kościele – niech zaowocuje
entuzjazmem żywej wiary w sercach wszystkich młodych ludzi, niech
odkryje Kościół silny Duchem Świętym, odważny, pokorny i czysty.
Z ufnością w Twoją niewyczerpaną Miłość chcemy wspólnie:
duchowni, osoby zakonne i świeccy, młodzi i starsi wiekiem, ubodzy
i zasobni w dobra, jako powołani i posłani do pracy w Twojej winnicy,
z całym bogactwem talentów, uzdolnień i umiejętności, podjąć radosny wysiłek budowania Królestwa Bożego w naszych sercach
i w otaczającym nas świecie, „aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki
i chwalili Miłosiernego Ojca, który jest w niebie” (por. Mt 5,16).
Pobłogosław nam, Boże miłosierny!
Dla bolesnej męki i śmierci Twojego Umiłowanego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przez przyczynę Matki Odkupiciela
i Matki Miłosierdzia – Najświętszej Maryi Panny, Patronki Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej oraz przez orędownictwo naszych świętych
patronów: św. Brata Alberta, bł. Matki Bernardyny, bł. Stanisława
Starowieyskiego i bł. ks. Zygmunta Pisarskiego – miej Miłosierdzie
dla nas i dla całego świata. AMEN
† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
Kraków – Łagiewniki, 18 czerwca 2016 r.,
podczas Diecezjalnej Pielgrzymki
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia
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Zamość, 25 czerwca 2016 r.
L. dz. 262/Gł/16

DEKRET POWOŁUJĄCY DO ISTNIENIA
ZAMOJSKĄ SZKOŁĘ EWANGELIZACJI
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA KOSTKI STAROWIEYSKIEGO
Dostrzegając potrzebę wykorzystywania nowych form, środków
i sposobów w misji głoszenia zawsze aktualnej i zawierającej w sobie
„prawdziwą nowość” Chrystusowej Ewangelii, odpowiadając na zalecenia płynące z nauczania Kościoła w sprawie nowej ewangelizacji,
a zwłaszcza wezwanie ostatnich Papieży, jak też wychodząc naprzeciw inicjatywie środowiska ewangelizacyjnego, rozwijającego się na
terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, niniejszym powołuje do
istnienia
ZAMOJSKĄ SZKOŁĘ EWANGELIZACJI
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA KOSTKI STAROWIEYSKIEGO
I USTANAWIAM JEJ DYREKTOREM KS. DRA PIOTRA SPYRĘ.
Ksiądz Dyrektor, jak też inne osoby zaangażowane w nowe dzieło, będą realizować swoje zadania we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu.
Zasady funkcjonowania Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji reguluje zatwierdzony przeze mnie statut Szkoły.
Zapleczem organizacyjno-lokalowym w początkowym etapie
działalności ZSE będzie budynek Kurii Diecezjalnej w Zamościu.
Wyrażając radość z powstania tak ważnego dzieła w służbie
ewangelizacji oraz wdzięczność wobec jego inicjatorów, ogarniam
Zamojską Szkołę Ewangelizacji serdeczną modlitwą, życzę Księdzu
Dyrektorowi oraz wszystkim osobom duchownym i świeckim, które
już uczestniczą i w przyszłości zaangażują się w działalność Szkoły,
obfitości darów Ducha Świętego i polecam opiece Matki Odkupiciela
– Patronki Diecezji oraz bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego.
† Marian Rojek
BISKUP

Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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STATUT
ZAMOJSKIEJ SZKOŁY EWANGELIZACJI
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA KOSTKI STAROWIEYSKIEGO
Zamojska Szkoła Ewangelizacji im. Stanisława Kostki Starowieyskiego (dalej: ZSE), jest katolicką szkołą kerygmatyczną o zasięgu diecezjalnym, podległą Biskupowi Zamojsko-Lubaczowskiemu.
ZSE została powołana do istnienia dekretem Biskupa ZamojskoLubaczowskiego Mariana Rojka z dnia 25 czerwca 2016 r. (L.dz.
262/Gł/16). Powstała z inicjatywy środowiska ewangelizacyjnego
działającego początkowo pod patronatem Pallotyńskiej Szkoły Nowej
Ewangelizacji w Lublinie. ZSE realizuje projekty ewangelizacyjne
zgodne ze statutem ZSE, współpracując z innymi szkołami ewangelizacji w Polsce.
Patronem ZSE jest bł. Stanisław Kostka Starowieyski.
I.

CEL
1. Celem ZSE jest ewangelizacja (Mt 28,19; Mk 16,15) realizowana poprzez pomnażanie szkół ewangelizacji, które
formują ewangelizatorów tak, aby każdy katolik potrafił
przekazać Słowo w formie prostej, doświadczalnej i praktycznej.
2. ZSE chce służyć wszystkim wspólnotom w Kościele, formując je do czynnego i praktycznego podjęcia misji ewangelizacyjnej.

II.

WIZJA
ZSE podobnie jak jej Patron pragnie, aby wszyscy członkowie Kościoła odpowiedzieli na misyjny nakaz Jezusa Chrystusa, czyniąc uczniów ze wszystkich narodów poprzez:
- głoszenie kerygmatu: Jezusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego – Zbawiciela, Pana i Mesjasza, mając jasną wizję planu Bożego w historii,
- ewangelizowanie w mocy Ducha Świętego,
w otwartości na charyzmaty, pozostające w służbie kerygmatu,
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- życie zbawieniem we wspólnocie i budowanie
w Kościele zewangelizowanych wspólnot, które będą żyły
miłością i kontynuowały dzieło ewangelizacji.
III. STRATEGIA
ZSE przyjmuje jako zasadę działania czynnik pomnażania
(2 Tm 2,2), tzn. formuje formatorów ewangelizatorów oraz
inicjuje i formuje nowe szkoły ewangelizacji.
IV. METODYKA
1. Metodyka pracy ZSE zakłada budowanie relacji między
ewangelizatorem a ewangelizowanym (i odpowiednio:
formatorem ewangelizatorów a ewangelizatorem), przy
czym ewangelizator (formator ewangelizatorów) jest
uczniem tzn. uczestnikiem procesu nauczania – uczenia
się.
2. Nową wiedzę zasadza się na bazie nabytych wcześniej,
uporządkowanych wiadomości, utrwalając ją poprzez zastosowanie do aktualnych potrzeb.
3. Formacja ucznia odbywa się w ekipie i poprzez ekipę.
V.

ZASADY WSPÓŁPRACY
ZSE i każdy z jej członków realizuje cel, wizję, strategię
i program ZSE:
- szanując powołanie każdego ze swoich członków
(do stanu duchownego, życia konsekrowanego, małżeństwa) i wynikające z niego zobowiązania,
- współpracuje wymagając od siebie odpowiedzialności i wierności oraz poddając się określonym regułom dla
wspólnego dobra,
- będąc twórczym i otwartym na prowadzenie Ducha
Świętego,
- służąc wszystkim, do których posyła ich Kościół,
wzywający do nowej ewangelizacji.

VI.
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PROGRAM FORMACYJNY
1. Program zakłada postęp w kierunku szkoły formacji
dla formatorów, dlatego zakłada co najmniej trzy etapy formacji:
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2.

3.

4.

5.
VII.

- ewangelizację,
- formację ewangelizatorów,
- formację formatorów ewangelizatorów.
Program obejmuje studium:
- biblijne (studium wiary u jej źródła – Słowo Boże),
- historyczne (studium rozwoju wiary w ludzie
Izraela i w Kościele),
- duszpasterskie (odpowiedzieć dzisiejszemu
światu, budując cywilizację miłości).
Pierwszorzędnym narzędziem działania ZSE są kursy
mające na celu ewangelizację i formację ewangelizatorów, integrujące trzy przestrzenie jego misji:
- prorocką,
- kapłańską,
- królewską.
Każdy kurs jest sposobem realizacji programu, który
łączy w sobie:
- studium,
- modlitwę,
- praktykę.
ZSE jest otwarta na znaki czasu, poszukując nowych
narzędzi, które służą realizacji jej celu.

FORMACJA CZŁONKÓW ZSE
1. Przygotowanie teoretyczne:
Program ZSE ma określoną ramę teoretyczną, która
jest podstawą w ewangelizacji bezpośredniej i praktycznej formacji ewangelizatorów. Propozycja ZSE nie
może pozostać jedynym źródłem formacji. Członkowie
ZSE na miarę możliwości i osobistego wzrostu:
- uczestniczą we wszystkich kursach, proponowanych
przez ZSE lub inne szkoły ewangelizacji,
- poprzez pracę w ekipie poszerzają zakres wiedzy,
dotyczącej treści danego kursu oraz zasad pracy
ZSE,
- podejmują studium w zakresie Słowa Bożego, Magisterium Kościoła, Ojców Kościoła, teologii, dydaktyki itd.,
- uczestniczą w stałej formacji podczas regularnych
spotkań organizowanych przez Dyrektora ZSE,
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- poczuwają się do odpowiedzialności za osobistą formację intelektualną, korzystając również z innych
form kształcenia.
2. Formacja duchowa
Duchowość ZSE stanowi bycie uczniem Jezusa, dlatego:
- członkowie ZSE są otwarci na Ducha Świętego, aby
pod Jego działaniem każdego dnia doświadczać
nowego spotkania z Chrystusem jako Zbawicielem
i Panem, czerpiąc z Niego nowy zapał do ewangelizacji, modlitwy i wzrastania w świętości,
- formacja osoby odbywa się we wspólnocie i przez
wspólnotę w duchu apostolskim, który przyświecał
bł. Stanisławowi Starowieyskiemu
- członkowie ZSE mają zapewnioną formację duchową
we wspólnocie lokalnej, z której pochodzą.
Wzrost duchowy członków ZSE dokonuje się poprzez:
- karmienie się Słowem Bożym przez codzienną lekturę Pisma Świętego,
- modlitwę osobistą i wspólnotową,
- życie sakramentalne, szczególnie regularną spowiedź i uczestnictwo w Eucharystii,
- otwarcie się na charyzmaty,
- odczytywanie i pełnienie woli Bożej,
- gotowość do służby Chrystusowi w braciach,
- systematyczną formację we wspólnocie lokalnej.
3. Przygotowanie praktyczne:
Ewangelizować uczymy się ewangelizując, dlatego
formacja ZSE jest praktyczna i dynamiczna, a wszelka działalność podejmowana przez ZSE zakłada równowagę pomiędzy głoszeniem a praktycznym zastosowaniem treści. Członkowie ZSE rozwijają swe
umiejętności:
- w zakresie własnych uzdolnień,
- zgodnie z aktualnymi potrzebami ZSE,
- podejmując proponowane posługi w czasie kursu.
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VIII.

IX.

ZAKŁADANIE SZKÓŁ PARAFIALNYCH
ZSE zakłada parafialną szkołę ewangelizacji na
następujących zasadach:
- inicjowanie szkoły parafialnej mogą podejmować osoby, które wcześniej uczestniczyły w kursach i chcą
pracować według zasad Statutu ZSE,
- nowo powstała szkoła parafialna staje się częścią ZSE
- szkoła parafialna przyjmuje nazwę ZSE dodając nazwę miejscowości, w której ma siedzibę,
- dyrektor ZSE mianuje Koordynatora szkoły parafialnej
- szkoła parafialna nie może zakładać nowych szkół
parafialnych bez zgody dyrektora ZSE.
EKIPA ZSE
1. ZSE stanowią osoby, posługujące określoną metodą, dlatego każda z nich:
- powinna mieć wizję czynnika pomnażania,
- powinna umieć pracować w ekipie, dążąc do jednego celu,
- musi posiadać minimum doświadczenia duszpasterskiego oraz pewne zdolności do nauczania
i koordynowania.
2. Członkiem ZSE może zostać katolik, który:
- odkrył w sobie powołanie do ewangelizacji i pragnie je realizować według wizji zgodnie ze
Statutem ZSE,
- uczestniczył w przynajmniej trzech kursach formacji ZSE,
- jest członkiem katolickiej wspólnoty formacyjnej,
- uzyskał aprobatę Dyrektora ZSE.
3. Członek Szkoły może zrezygnować z członkostwa
w ZSE informując o tym Dyrektora ZSE.
4. Członek Szkoły może zostać wydalony z ZSE gdy:
- w sposób jawny odszedł od wiary katolickiej,
- w sposób jawny stał się przyczyną zgorszenia naruszając zasady moralności chrześcijańskiej.
5. Etapy formacji w ekipie są następujące:
a. osoba zewangelizowana – na tym etapie
kandydat przygląda się pracy ZSE biorąc
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udział w spotkaniach i proponowanych
przez ZSE kursach; zapoznaje się
z celem, metodyką i duchowością ZSE;
b. ewangelizator – wchodzi do ekipy w czasie
prowadzonych przez ZSE kursów, pogłębiając swoją formację intelektualną, duchową i praktyczną, niezbędną do realizacji zadań ewangelizacyjnych pod kierunkiem bardziej doświadczonych członków ekipy ZSE;
c. formator ewangelizatorów – ewangelizator,
stopniowo poddając się formacji, podejmuje pod kierunkiem Dyrektora ZSE odpowiedzialność w zakresie bycia dyrektorem kursów i inicjowania filii ZSE i nowych SNE, przyjmując na siebie współodpowiedzialność za dzieło SNE.
6. Każdy ksiądz, który uczestniczy w posłudze
ZSE, bierze udział w pracy ekipy zgodnie
z zasadami Statutu.
X.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW
1. Pracę ZSE koordynuje Dyrektor ZSE, który
przeszedł pełną formację w ramach ZSE i ma
doświadczenie w formacji formatorów ZSE oraz
został wskazany przez ustępującego Dyrektora
ZSE, jest akceptowany przez członków ZSE
i został zaaprobowany przez biskupa diecezjalnego.
2. W przypadku gdy dyrektorem jest osoba świecka, biskup mianuje asystenta kościelnego ZSE.
3. Dyrektor ZSE w ramach koordynacji pracy
ZSE:
- planuje posługę,
- podejmuje odpowiedzialność za formację
członków zgodnie ze Statutem,
- mianuje koordynatorów szkół parafialnych,
- odpowiada za finanse ZSE i przedstawia
sprawozdanie finansowe biskupowi diecezjalnemu
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4.

5.

6.

7.

- utrzymuje kontakt z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej
- utrzymuje kontakt z pozostałymi SNE
w Polsce,
- reprezentuje ZSE na zewnątrz.
Dyrektor ZSE może mianować Wicedyrektora ZSE, który:
- w razie nieobecności Dyrektora ZSE koordynuje bieżącą pracę ZSE,
- reprezentuje ZSE na zewnątrz.
Dyrektor ZSE planując posługę wyznacza
odpowiedzialnych za realizację konkretnych
projektów ewangelizacyjnych:
- Koordynatora projektu,
- Delegata odpowiedzialnego za inicjowanie
szkół parafialnych lub nowej SNE (zwany
Inicjatorem),
- Koordynatora szkoły parafialnej,
- Dyrektora kursu.
Koordynator szkoły parafialnej
- utrzymuje kontakt z Dyrektorem ZSE,
- wraz z Dyrektorem ZSE planuje posługę,
- podejmuje odpowiedzialność za formację
członków ekipy szkoły parafialnej zgodnie ze Statutem ZSE
- odpowiada za finanse szkoły parafialnej
i przedstawia roczne sprawozdanie
finansowe Dyrektorowi ZSE,
- reprezentuje szkołę parafialną w Radzie
ZSE.
Do zadań osób odpowiedzialnych za realizacje projektów należy:
- ustalenie wraz z Dyrektorem ZSE:
 celu,
 wizji,
 strategii,
 programu,
 miejsca,
 terminu realizacji,
 składu ekipy posługującej,
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 źródeł finansowania,
- zaplanowanie i poprowadzenie spotkań przygotowujących wydarzenie,
- podział odpowiedzialności w ekipie,
- odpowiedzialność za koordynację działań,
- zapewnienie wstawiennictwa modlitewnego,
- utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem
ZSE w czasie przygotowań,
- czuwanie nad przebiegiem wydarzenia,
- zorganizowanie spotkania podsumowanego
ekipy i przedstawienie sprawozdania z realizacji projektu Dyrektorowi ZSE.
XI.

INNE USTALENIA
1. Własność ZSE stanowią:
- konspekty i materiały wydawane przez ZSE,
- materiały dydaktyczne do poszczególnych
kursów,
- środki finansowe pozyskiwane na działalność
ewangelizacyjną.
2. Statut ZSE i jego zmiany zatwierdza Biskup
Diecezjalny.

Niniejszym zatwierdzam Statut Zamojskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. Błogosławionego Stanisława Kostki Starowieyskiego.
Zamość, 25 czerwca 2016 r.
L.dz. 281/Gł/16
† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
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SPRAWY PERSONALNE
6 kwietnia
ks. mgr lic. Tomasz Demczuk, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce odwołany z funkcji kierownika duchowego Kurii Legionu Maryi pw. Matki Bożej Tomaszowskiej działającej przy parafii pw. Zwiastowania NMP
w Tomaszowie Lubelskim
ks. mgr Piotr Nogas, proboszcz parafii pw. św. Izydora w Topólczy
odwołany z funkcji kierownika duchowego Kurii Legionu Maryi
pw. Matki Bożej Królowej Pokoju działającej przy parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
ks. mgr Sławomir Portka, wikariusz parafii pw. św. Ojca Pio
w Tomaszowie Lubelskim mianowany kierownikiem duchowym
Kurii Legionu Maryi pw. Matki Bożej Tomaszowskiej działającej
przy parafii pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim
ks. mgr Jan Semeniuk, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Moniatyczach mianowany ojcem duchownym kapłanów Dekanatu Hrubieszów Północ
ks. mgr lic. Jerzy Sopel, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim mianowany kierownikiem duchowym Kurii Legionu Maryi pw. Matki Bożej Królowej
Pokoju działającej przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
ks. Mieczysław Szynal, wicedziekan Dekanatu Łaszczów, otrzymał
przedłużenie czasu pełnienia urzędu o kolejną pięcioletnią
kadencję
ks. mgr Miłosław Żur, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta
w Zamościu mianowany wicedziekanem Dekanatu Zamość na
pięcioletnią kadencję
20 kwietnia
ks. dr Grzegorz Szubtarski, otrzymał zgodę na podjęcie stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu prawa kanonicznego na
Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od roku akademickiego
2016/2017
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13 maja
ks. mgr Marcel Harkot, wikariusz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu, otrzymał zgodę na przedłużenie czasu
posługi w Diecezji Elbląskiej o kolejne trzy lata, tj. do 1 września 2019 r.
10 czerwca
ks. mgr lic. Janusz Raczyński, ekskardynowany z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do Diecezji Pistoia we Włoszech
20 czerwca
ks. mgr Tomasz Kąkol, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Starym Zamościu, otrzymał zgodę na rozpoczęcie studiów
doktoranckich w trybie zaocznym z pedagogiki, na Wydziale
Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w Lublinie, od roku akademickiego 2016/2017
21 czerwca
ks. mgr Tadeusz Maciejko, proboszcz parafii pw. Opieki MB
w Załużu, otrzymał zgodę na rozpoczęcie czteroletnich niestacjonarnych studiów licencjacko-doktoranckich w Centrum
Teologii Apostolstwa „Pallotianum” na Wydziale Teologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
od roku akademickiego 2016/2017
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25 czerwca
EMERYCI:
ks. Leonard Grudzień, rezydent w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju z dniem 17 sierpnia 2016 r. przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju
ks. kan. mgr Henryk Krukowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Jacka i MB Różańcowej w Horodle z dniem 17 sierpnia 2016 r. przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem
przy parafii w Horodle
ks. kan. Włodzimierz Kwietniewski z dniem 17 sierpnia 2016 r.
przeniesiony z zamieszkania w domu parafialnym parafii pw.
Chrystusa Króla w Hucie Różanieckiej i skierowany na zamieszkanie w domu parafialnym parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach
ks. kan. Henryk Nogalski, rezydent parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Suchowoli z dniem 17 sierpnia 2016 r. przeniesiony w stan emerytalny z dalszym zamieszkaniem przy parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w Suchowoli
ks. kan. mgr Tadeusz Sochan, dotychczasowy proboszcz parafii
pw. św. Stanisława Bpa w Górecku Kościelnym oraz ojciec
duchowny dekanatu Józefów i opiekun domu rekolekcyjnego
w Górecku Kościelnym z dniem 17 sierpnia 2016 r. przeniesiony
w stan emerytalny z zamieszkaniem w domu parafialnym parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim
DZIEKANI:
ks. kan. dr Wiesław Oleszek, dziekan Dekanatu Hrubieszów Południe, otrzymał przedłużenie czasu pełnienia urzędu o kolejną
pięcioletnią kadencję, do 28 czerwca 2021 r.
ks. kan. mgr Jerzy Tworek, dziekan Dekanatu Tarnogród, otrzymał przedłużenie czasu pełnienia urzędu o kolejną pięcioletnią
kadencję, do 5 sierpnia 2021 r.
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PROBOSZCZOWIE:
ks. kan. dr Wiesław Banaś, dotychczasowy proboszcz parafii
pw. św. Leonarda w Tyszowcach z dniem 17 sierpnia 2016 r.
mianowany proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Różańcu
ks. dr Marek Barszczowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw.
Chrystusa Króla w Hucie Różanieckiej z dniem 17 sierpnia
2016 r. mianowany proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach
ks. mgr Jan Borysowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Jerzego w Biłgoraju z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Czartowcu
ks. mgr Grzegorz Hałas, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach
z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany proboszczem parafii pw.
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie
ks. kan. mgr Józef Godzisz, dotychczasowy proboszcz parafii pw.
św. Antoniego Padewskiego w Różańcu z dniem 17 sierpnia
2016 r. skierowany na zamieszkanie w charakterze rezydenta
tejże parafii
ks. mgr Piotr Kawecki, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św.
Jana Chrzciciela w Czerniczynie z dniem 17 sierpnia 2016 r.
mianowany proboszczem parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach
ks. mgr lic. Jarosław Kędra, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu z dniem 17 sierpnia 2016 r.
mianowany proboszczem parafii pw. Św. Stanisława Bpa w Górecku Kościelnym
ks. kan. mgr Piotr Lizakowski, dotychczasowy proboszcz parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w Czartowcu z dniem 17 sierpnia
2016 r. mianowany administratorem parafii pw. Chrystusa
Króla w Hucie Różanieckiej
ks. mgr Henryk Misa, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św.
Andrzeja Boboli w Bystrem z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Jacka i MB Różańcowej
w Horodle
ks. dr Waldemar Miśkiewicz, dotychczasowy proboszcz parafii pw.
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie z dniem 17 sierpnia
2016 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Boboli
w Bystrem
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ks. mgr Maciej Nizio, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. App.
Piotra i Pawła w Moniatyczach z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie
ks. kan. mgr Zbigniew Sawicki, dotychczasowy proboszcz parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy z dniem 17 sierpnia
2016 r. skierowany na bezterminowy urlop zdrowotny z zamieszkaniem w domu rodzinnym w Szczebrzeszynie
ks. mgr Paweł Słonopas, dotychczasowy proboszcz parafii pw.
Opatrzności Bożej w Bondyrzu z dniem 17 sierpnia 2016 r.
mianowany proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Krowicy
ks. mgr Artur Sokół, dotychczasowy wikariusz parafii pw. MB Różańcowej w Lubyczy Królewskiej z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany proboszczem parafii pw. Opatrzności Bożej w Bondyrzu
NEOPREZBITERZY:
ks. mgr Andrzej Janczura, z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Hucie Krzeszowskiej
ks. mgr Mateusz Kicka, z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Wożuczynie
ks. mgr Sebastian Koper, z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju
ks. mgr Mateusz Krzaczkowski, z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Soli
WIKARIUSZE:
ks. mgr lic. Grzegorz Bartko z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Horyszowie Polskim
ks. mgr Witold Bednarz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Józefa w Tomaszowie Lubelskim z dniem 17 sierpnia 2016 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie
ks. mgr Adrian Borowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Michała Archanioła w Soli z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. App. Piotra i Pawła
w Majdanie Starym
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ks. mgr Leszek Boryło, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Jerzego w Biłgoraju z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św.
Tomasza Apostoła w Zamościu
ks. mgr Paweł Cisek, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim z dniem
17 sierpnia 2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej
Bożej Opatrzności w Zamościu
ks. mgr Karol Bryła, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Klemensowie z dniem
17 sierpnia 2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
ks. mgr Paweł Dynaka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy z dniem 17 sierpnia 2016 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Klemensowie
ks. mgr lic. Zbigniew Gaca, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu z dniem 17
sierpnia 2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy
ks. mgr lic. Paweł Głowik, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. MB Częstochowskiej w Dołhobyczowie z dniem 17 sierpnia
2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu
ks. mgr Krzysztof Krupa, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Objawienia Pańskiego w Łukawcu z dniem 17 sierpnia 2016 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. MB Częstochowskiej
w Dołhobyczowie
ks. mgr lic. Mariusz Pastuszak, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej
z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany wikariuszem parafii
pw. św. Jana Nepomucena w Suścu
ks. mgr Tomasz Putkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Św. Jana Nepomucena w Suścu z dniem 17 sierpnia 2016 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. św. App. Piotra i Pawła
w Moniatyczach
ks. mgr Jan Radziszewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Ducha Świętego w Hrubieszowie z dniem 17 sierpnia 2016 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Sitańcu
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ks. mgr Marek Saj, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Bartłomieja Apostoła w Sitańcu z dniem 17 sierpnia 2016 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Biskupa
w Lubaczowie
ks. mgr lic. Artur Schodziński z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Św. Jerzego w Biłgoraju
ks. mgr Tomasz Turek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Opatrzności Bożej w Bondyrzu z dniem 17 sierpnia 2016 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. MB Różańcowej w Lubyczy
Królewskiej
ks. mgr lic. Jacek Zieliński, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie z dniem 17 sierpnia
2016 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Znalezienia Krzyża
Świętego w Mokremlipiu
STUDIA
ks. mgr Rafał Sarzyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie z dniem 1 lipca 2016 r.
skierowany na studia z prawa kanonicznego w Instytucie
Prawa Kanonicznego i Porównawczego Religii na Wydziale
Teologii Uniwersytetu w Lugano w Szwajcarii
INNE
ks. mgr Witold Bednarz, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany kapelanem Zakładu Karnego w Hrubieszowie
ks. mgr lic. Piotr Brodziak, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła
w Zamościu oraz diecezjalny wizytator katechetyczny Wydziału
Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany prefektem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w Lublinie
ks. mgr Dariusz Bucior z dniem 17 sierpnia 2016 r. skierowany do
pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Zwiastowania NMP
w Tomaszowie Lubelskim
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ks. mgr Jacek Kania, kapelan Szpitala Wojewódzkiego im. Jana
Pawła II w Zamościu z dniem 17 sierpnia 2016 r. odwołany
z zamieszkania w Domu Diecezjalnym w Zamościu i skierowany
na zamieszkanie do domu parafialnego parafii pw. Św. Michała
Archanioła w Zamościu
ks. mgr Jan Radziszewski, wikariusz parafii pw. Ducha Świętego
w Hrubieszowie z dniem 17 sierpnia 2016 r. odwołany z funkcji
kapelana Zakładu Karnego w Hrubieszowie
ks. dr Piotr Spyra z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany sekretarzem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej
w Zamościu, wizytatorem katechetycznym Wydziału Nauki
i Wychowania Katolickiego oraz przewodniczącym Zespołu
ds. Nowej Ewangelizacji w diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
z zamieszkaniem w domu Diecezjalnym w Zamościu
ks. mgr Wojciech Steć, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Nawiedzenia NMP w Wożuczynie z dniem 17 sierpnia 2016 r.
skierowany do pomocy duszpasterskiej w tejże parafii.
ks. dr Robert Strus, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu z dniem 17 sierpnia
2016 r. odwołany z funkcji zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu z pozostaniem członkiem tegoż Wydziału
ks. Mgr Marian Wyrwa, wikariusz parafii pw. św. Mikołaja
w Hrubieszowie z dniem 17 sierpnia 2016 r. odwołany z funkcji
członka Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej
w Zamościu
ZAKONNE:
o. Marceli (Ryszard) Gęśla OFM, mianowany proboszczem parafii
pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy
o. Sadok (Paweł) Strąkowski OFM, mianowany wikariuszem
parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy
o. Kazimierz Kowalski OFM, odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy
o. Lesław (Bogdan) Zachura OFM, odwołany z urzędu wikariusza
parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy
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DUSZPASTERSKIE:
ks. mgr Krzysztof Augustynek, wikariusz parafii pw. św. Michała
Archanioła w Werbkowicach z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dla rejonu
hrubieszowskiego
ks. mgr lic. Tomasz Bazan, proboszcz parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim z dniem 17 sierpnia
2016 r. odwołany z funkcji diecezjalnego kapelana Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej
ks. dr Krzysztof Giera, wikariusz parafii pw. Zwiastowania NMP
w Tomaszowie Lubelskim z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dla rejonu
tomaszowskiego
ks. mgr Marcin Jakubiak, wikariusz parafii pw. Świętej Bożej
Opatrzności w Zamościu z dniem 17 sierpnia 2016 r. odwołany
z funkcji zastępcy duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza
oraz funkcji duszpasterza tejże Służby w rejonie zamojskim
i mianowany diecezjalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby
Ołtarza
ks. mgr lic. Piotr Jakubak, wikariusz parafii pw. Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie z dniem 17 sierpnia 2016 r. odwołany
z funkcji przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
ks. mgr Mateusz Januszewski, wikariusz parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Goraju z dniem 17 sierpnia 2016 r. odwołany
z funkcji diecezjalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza
ks. mgr Marek Mazurek, wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta
w Zamościu z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dla rejonu zamojskiego
ks. mgr Łukasz Wojtaszek, wikariusz parafii pw. Ducha Świętego
w Hrubieszowie z dniem 17 sierpnia 2016 r. odwołany z funkcji
duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza dla rejonu hrubieszowskiego i mianowany diecezjalnym kapelanem Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej
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HOMILIA PODCZAS ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU
ZAMOŚĆ, KATEDRA – 4 CZERWCA 2016 R.
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Wielebni
Kapłani, Ojcowie zakonni, Księża Proboszczowie diakonów, którzy
mają otrzymać święcenia prezbiteratu, Przełożeni, Ojcowie duchowni
i spowiednicy Wyższego Seminarium Duchownego ZamojskoLubaczowskiego na czele z Księdzem Rektorem i Profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kapłani Rodacy. Księża: Kanclerzu reprezentujący Kurię Diecezjalną, Oficjale Sądu Biskupiego,
Dyrektorze Diecezjalnej Caritas, Proboszczu tej katedralnej wspólnoty. Drodzy Księża Seniorzy, diakoni, klerycy i Siostry Zakonne,
oraz Osoby życia konsekrowanego. Czcigodni Rodzice, krewni i przyjaciele tych diakonów, proszących o drugi stopień kapłaństwa służebnego. Serdecznie pozdrawiam cały Lud Boży, obecny w naszej
zamojskiej katedrze, jak również tych wszystkich, którzy poprzez
Katolickie Radio Zamość, modlą się dzisiaj razem z nami a szczególnie osoby chore, cierpiące, niepełnosprawne i dźwigające jakikolwiek
życiowy krzyż.
Drodzy Diakoni Mateuszu, Sebastianie, Mateuszu i Andrzeju,
dar Chrystusowego kapłaństwa otrzymujecie we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i w pierwszą sobotę
miesiąca czerwca, kiedy wielu wiernych, idąc za wskazaniami Matki
Bożej z Fatimy, przyjmuje Komunię świętą wynagradzającą za grzechy świata. Cześć Serca Maryi nierozerwalnie związana jest z kultem, jakim otaczamy Serce Pana Jezusa i te dwa Serca ukazują nam
głębię tajemnicy miłości samego Boga do każdego z nas i do świata
całego.
Jesteście kapłanami maryjnymi - taki jest rozpoznawczy znak
polskiego prezbiteratu, dlatego waszą charakterystyczną misją pozostaje: być świadkiem tej odwiecznej miłości Boga do każdego człowieka i mówić wszystkim o kochającej nas Bożej Matce, Maryi, zabiegającej o zbawienie ludzi powierzonych Jej przez Syna Jezusa Chrystusa w testamencie z krzyża. Wy, młodzi neoprezbiterzy naszego
Zamojsko-Lubaczowskiego Kościoła, na wzór Łucji, Franciszka
i Hiacynty, sprzed 99 lat w Fatimie, jesteście gotowi nieść pociechę
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pachnąc świeżością krzyżma, jakim zostaniecie dzisiaj namaszczeni do kapłańskiej posługi, ofiarujcie wszystko, co trudne, związa364
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ne z krzyżem, boleścią, wysiłkiem, upokorzeniem, z pokonywaniem
osobistej słabości, jako wynagrodzenie Panu Bogu, za grzechy ludzkie. Sami tak się módlcie i uczcie powierzone wam owce z Bożej owczarni, a zgodnie ze wskazaniem Fatimskiej Pani, odmawiając różaniec na końcu dodajcie: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do
nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
Dostrzeżcie obecnie hojność Bożej łaski – oto sakrament święceń
kapłańskich otrzymujecie w Roku Miłosierdzia, a ten czas w Kościele
katolickim ma swoje szczególne logo. Myślę, iż jego wizerunek jest
wam dobrze znany, bo przecież oddaje w sobie symbolikę Dobrego
Pasterza, tego, co zgodnie z obrazem dzisiaj przywołanym z Ewangelii św. Łukasza, idzie za zagubioną owcą, szuka ją, a znalazłszy, bierze z radością na ramiona i przynosi do domu, zapraszając wszystkich do wspólnej radości. Po kapłańsku utrudzeni, zawsze powtarzajcie sobie słowa: „cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi
zginęła” (Łk 15,6). Więc teraz razem, w odniesieniu do służebnego
kapłaństwa, w jakie w stopniu prezbiteratu, zostają wprowadzeni ci
oto diakoni, spróbujmy rozeznać głęboką symbolikę tego znaku, zawierającego tak istotne dla każdego z nas i dla świata przesłanie
miłosierdzia, którego wy zawsze macie być wiernymi sługami.
Autorem wspomnianego logo jest o. Marco Ivan Rupnik, jezuita,
teolog i artysta, historyk sztuki, człowiek głębokiej kontemplacyjnej
modlitwy, pochodzący ze Słowenii, który w swojej twórczości często
nawiązuje do motywów wczesnochrześcijańskich. To, na co teraz
patrzymy, to mała suma teologiczna tematu miłosierdzia. Zauważcie
owalny kształt tego znaku – to mandorla, czyli z języka włoskiego:
migdał. A ta roślina w regionie śródziemnomorskim zakwita jako
jedna z pierwszych, zapowiadając tym samym nadejście wiosny
i zwycięstwo życia. Dla pierwszych chrześcijan, wiązała się ona
z symboliką zmartwychwstania i zwycięstwem życia nad śmiercią.
To wy, młodzi kapłani, jesteście jak owa mandorla Kościoła,
zapowiadając jego nowe życie, wiosnę, pełnię, rozwój. Diecezja czeka
na was i przyjmuje z radością ufając, że włączycie się całym sercem
w to, czym żyje obecnie już cała Polska i nasz lokalny Kościół: Światowe Dni Młodych i spotkanie z Papieżem Franciszkiem w Krakowie.
Wnoście w życie powierzonych wam wiernych swoje talenty, umiejętności, entuzjazm wiary, zaangażowanie w ewangelizację, katechizację i zwyczajne duszpasterstwo, wasze świadectwo miłości do Boga
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i do człowieka, Chrystusowego myślenia, moralnego postępowania,
walki o Boże wartości. Własną modlitwą, życiem, świętością, mówcie
nam wszystkim o tym, że Jezus Chrystus jest waszym Panem,
Bogiem, Zbawicielem.
Gdy to logo z napisem „Miłosierni jak Ojciec”, obrócimy o 90
stopni, to wówczas ten owalny i wyciągnięty kształt mandorli, przypomina nam rybę, która w pierwotnym chrześcijaństwie symbolizowała Chrystusa i była znakiem rozpoznawczym Jego wyznawców.
Słowo ryba, po grecku brzmi IChThYS i pierwsze litery owego wyrazu tworzą najkrótsze wyznanie wiary: Jezus Chrystus Boga Syn
Zbawiciel (Iesous Christos Theou Yios Soter).
Od 966 roku, czyli już 1050 lat przyznajemy się wobec wspólnoty
całego świata do przyjętego przez polski Naród chrztu św., do Jezusa
Chrystusa, Bożego Syna i naszego Zbawiciela. Również i wy będziecie mieli aktywny udział w katechizacji, w ewangelizacji, w przekazywaniu wiary ludowi tej zamojsko-lubaczowskiej ziemi, albo i dalej,
gdy tak zdecyduje Boża wola. Wiedzcie o tym, że dzisiaj nie wystarczy sama chrześcijańska symbolika ryby, coraz powszechniej powracająca i wchodząca w codzienność naszego życia, jako świadectwo
przyznania się do Chrystusa, umieszczana na koszulkach, czy na
naszych pojazdach: samochodach, motocyklach lub łodziach – ale
konieczne jest codzienne świadectwo życia przykazaniami, błogosławieństwami, postawą miłości Boga i bliźniego.
Najboleśniejszą sprawą jest to, że z jednej strony oznaczamy
się symbolem chrześcijańskiej ryby, a z drugiej – zapominamy o tym,
kim jesteśmy i życiem zaprzeczamy naszej wierze, wstydzimy się
kapłańskiego stroju, prezentujemy ignorancję w prawdach wiary,
bo nie pogłębiamy teologicznej wiedzy, mało się modlimy, stronimy
od diecezjalnych i dekanalnych spotkań oraz konferencji dla kapłanów, katechetów, duszpasterzy, przygotowywanych i proponowanych
w ramach obowiązkowych dla duchowieństwa naszej diecezji zajęć
z zakresu stałej formacji. Księża neoprezbiterzy, proszę was, abyście
nigdy dla wiernych nie byli zaprzeczeniem tych przyrzeczeń, do
jakich się teraz zobowiązujecie przed Bogiem, Kościołem i waszym
biskupem.
Mądrze pouczajcie Lud Boży, karmiąc ich tym, czym sami żyjecie, pięknie i z namaszczeniem oraz z ofiarnością sprawujcie sakramenty Kościoła, pamiętając o tym, że zawsze jesteście jedynie sługami Chrystusa i ministrami darów powierzonych w wasze ręce oraz
usta. Tak więc, niech każda Msza święta będzie sprawowana przez
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was z namaszczeniem podobnym do postawy św. Ojca Pio i naszego
św. papieża Jana Pawła II, zgodnie z przepisami Kanonicznego Prawa, czyli codziennie, także wówczas, gdy nie otrzymaliście od wiernych mszalnego stypendium, o stałej godzinie. Winna być też poprzedzona twoim, przynajmniej półgodzinnym, czuwaniem w konfesjonale, jako szafarz miłosierdzia.
Skoro mówimy, patrząc na Logo Roku Miłosierdzia, o symbolice
ryby, jako znaku chrześcijańskiej wiary, to, drodzy diakoni przystępujący do kapłaństwa, bądźcie zawsze wdzięczni Bogu dawcy wszelkiej łaski, ale także i tym, którzy was tej wiary uczyli, nią was od
dzieciństwa karmili, w jej głębię wprowadzali. Myślę tu o rodzicach,
o waszym rodzinnym domu, dziadkach, rodzicach chrzestnych, rodzeństwie, o waszych proboszczach, wikariuszach, katechetach, siostrach zakonnych i osobach świeckich, o kapłanach, nauczycielach,
wychowawcach, profesorach, przełożonych Seminarium i mistrzach
wiedzy, mądrości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. Bądźcie także zawsze wdzięczni tym, którzy byli i są wam
przewodnikami po ścieżkach ludzkiego ducha, pomagli i pomagają
smakować pracy we wszelkich parafialnych, młodzieżowych, diecezjalnych wspólnotach, gdzie kształtowała się i kształtuje wiara, świętość, mądrość, oraz kapłańskie powołanie i dyspozycyjność służenia
Kościołowi w każdym zakresie jego oczekiwania i zapotrzebowania.
Ów znak mandorli był bardziej rozwiniętą i pierwotną formą
owalnej aureoli, która podkreślała nadnaturalną potęgę przedstawianej postaci i jej bosko-ludzką naturę. Dlatego najczęściej w dawnej sztuce chrześcijańskiej rezerwowano ten symbol dla Chrystusa
lub też odnoszono do Matki Najświętszej. My boimy się za życia
przyznawać komuś aureolę świętości, bo tak do końca nie znamy
prawdy o drugim człowieku, sami wiemy, jak bardzo nam osobiście
daleko do tej pełnej, głębokiej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, we wspólnocie Bożej owczarni.
Ale tak uczciwie pomyślmy, kogo spośród nas, z naszych rodzin,
parafii, miejscowości, z Seminarium, z uczelni w Lublinie, z przyjaciół, określilibyśmy jako „osobę świętą”? Mamę, tatę, dziadków, księdza proboszcza, wikariusza, przełożonego, waszego spowiednika,
siostrę zakonną, biskupa, nauczyciela, wykładowcę, współbrata kleryka, przyjaciela, znanego wam nieuleczalnie chorego bliźniego?
A czy ktoś inny pytany o osobę świętą ze swego środowiska, według
jego spojrzenia, wskazałby na ciebie? Oby wierni, którym posługujesz, mogli i chcieli właśnie o tobie, drogi neoprezbiterze, powiedzieć:
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Nasz ksiądz, katecheta, wikariusz, ten kapłan z tamtego konfesjonału - on jest święty. Oby Jezus Chrystus już dzisiaj mógł o każdym
z nas powiedzieć: Siostro, bracie, ty jesteś święty.
Logo Roku Miłosierdzia przedstawia Chrystusa jako Dobrego Pasterza, niosącego na ramionach człowieka. Nasz Pan jest pokazany
z ranami męki na dłoniach i stopach, które są jeszcze świeże, co podkreśla mocna czerwień. To nasze osobiste grzechy wciąż ranią miłosiernego Zbawiciela. Osoba na Jego ramionach to Adam – przedstawiciel całej ludzkości, to każdy z nas.
Wprowadzam każdego z was z osobna, drodzy diakoni, w tę symbolikę, w to zadanie, w posługiwanie dobrego pasterza. Zauważcie,
obie postaci są wpisane w trzy koncentryczne koła koloru niebieskiego, które rozjaśniają się na zewnątrz. Oto Jezus niosący na sobie
zagubionego człowieka zmierza z ciemności ku światłu i to jest nasza
nadzieja. Tę moc miłosiernego przebaczenia Boga każdemu grzesznikowi nieście wy osobiście, mówiąc i dając świadectwo o Jego miłości,
zdolnej przemienić nawet najbardziej połamane ludzkie życie.
To, co najbardziej charakteryzuje obraz z logo Roku Miłosierdzia
to fakt, że Adam i Chrystus mają wspólne oko. Nie jest to przypadek
czy też błąd artysty. Kryje się w tym zasadnicze przesłanie Jubileuszu Miłosierdzia. To, co widzi człowiek, dostrzega też i Chrystus, ale
też to, co widzi Chrystus, spostrzega również i człowiek To znaczy,
że ja powinienem na siebie, na drugiego człowieka i na cały świat
popatrzeć Bożym okiem, czyli bez uprzedzeń, bez gniewu, bez urazów
– wzrokiem pełnym miłości, a to jest takie trudne. Codziennie na
modlitwie, w częstym sakramencie pojednania, korygujcie wasze
oczy, patrzenie, ustawiajcie sobie tylko Chrystusową opcję widzenia
Boga, człowieka, samego siebie, czystości i celibatu, kapłaństwa,
służby innym w duszpasterstwie, posłuszeństwa przełożonym, przywiązania i pragnienia wartości materialnych oraz wszelkiej ludzkiej
wygody.
Kolejną cechą charakterystyczną owego wizerunku jest bliskość
ust Chrystusa i Adama. Autor chciał w ten sposób oddać niezwykle
ważną ideę ożywienia człowieka na nowo. Biblia mówi nam, że pojawiliśmy się na świecie wówczas, gdy Stwórca tchnął w Adama ducha
życia. A grzech to życie człowiekowi odebrał i ciągle niszczy, także
za sprawą szatana i jego pokus. Jednak w momencie śmierci Jezusa
na krzyżu, Jego ostatni oddech i krzyk „wykonało się” stają się
pierwszym tchnieniem odrodzonego i odkupionego człowieka. Na
Golgocie pojawia się dla nas nowe życie, a śmierć zostaje pokonana.
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Bądźcie pokornymi szafarzami tego życia - ożywczego Bożego tchnienia we wszystkim, co czynicie dla Ludu Bożego.
To oczywiście nie znaczy, że mamy już niebo na ziemi. Nasze życie i kapłaństwo jest wędrowaniem i zmaganiem się z ograniczeniami. Ilustruje to kolor szaty Adama z naszego logo. Ona jest zielonozłota. A zieleń to kolor stworzenia, barwa naszej planety. Złoto zaś to
symbolika królewska, barwnik świętości i pełni zbawienia. Taki
zmieszany kolor szat człowieka, chce oddać prawdę, że jesteśmy rozdarci między ziemią a niebem oraz tak długo, jak tu żyjemy, realizujemy proces naszego zbawienia i uświęcenia.
Nie jesteśmy jednak pozostawieni sami sobie. Chrystus, tutaj
przedstawiony w kolorze białym z delikatnym czerwonym pasem,
jest jakby promieniem światła rozświetlającym ciemności, w których
zostaje pogrążona ludzkość. Ten Pasterz niosący na swoich ramionach półżywego człowieka, zagubioną i poranioną owcę, to Ojciec
zatroskany o swoje dziecko. To Miłosierny Samarytanin dźwigający
pobitego przez życie do gospody miłosierdzia, do konfesjonału, w którym ty drogi neoprezbiterze, księże, jesteś obecny.
Dobry Pasterz prosi każdego z nas i was diakoni, Mateuszu, Sebastianie, Mateuszu i Andrzeju: „bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz”
(Łk 6,36). I ja także was o to proszę. A Papież Franciszek powiedział
dwa dni temu, 2 czerwca 2016 roku w rzymskiej bazylice św. Pawła
za Murami, takie słowa: „Bycie miłosiernym to nie tylko jeden ze
sposobów bycia, ale jedyny sposób bycia. Nie ma innej możliwości
bycia księdzem”. Więc my wszyscy pamiętajmy o tym na całe nasze
kapłaństwo i wy bracia, przyjmujący je w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, nigdy o tym nie zapominajcie. Dla nas nie ma innej możliwości. Amen.
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HOMILIA PODCZAS DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI
W ROKU MIŁOSIERDZIA
KRAKÓW, ŁAGIEWNIKI – 18 CZERWCA 2016 R.
Dz 4,32-35; Mt 25,31-46
Tu w Łagiewnikach w 1997 r. papież, św. Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa: „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak
miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca
człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości
Boga. W tym miejscu uświadamiamy to sobie w sposób szczególny.
Stąd bowiem wyszło orędzie miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem świętej siostry Faustyny. Jest to orędzie jasne, czytelne dla każdego.
Każdy może tu przyjść, spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące, i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała Błogosławiona: ‘Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z tobą’
(Dzienniczek). A jeżeli szczerym sercem odpowie: ‘Jezu, ufam Tobie!’,
znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków. W tym dialogu zawierzenia nawiązuje się pomiędzy człowiekiem i Chrystusem szczególna więź wyzwalającej miłości”.
Dlatego my wierni, a w tym Ruch Oazowy i Domowy Kościół,
wszystkie grupy duszpasterskie, Róże Różańcowe, młodzież, dzieci,
kapłani, biskup, seminarzyści, siostry zakonne i osoby życia konsekrowanego, całość diecezji zamojsko-lubaczowskiej, reprezentując
także wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, więzionych, zagubionych, naszych drogich seniorów, a także dzieci i młodzież – teraz
w Roku Bożego Miłosierdzia do tego miejsca pielgrzymujemy i każdego z osobna w obfitym Bożym Miłosierdziu zanurzamy. Zechciejmy
przez chwilę zatrzymać się nad tym tematem.
Siostry i Bracia, można zauważyć, iż przed niektórymi lokalami
a nawet bardziej ekskluzywnymi sklepami stoją wyróżniający się
swoim strojem i postawą mężczyźni, których popularnie nazywamy
ochroniarzami. Zważają oni na to, kto wchodzi do tego pomieszczenia
i nie wszystkich, którzy mieliby ochotę tam wejść, wpuszczają do
środka. To jest ich praca i obowiązek, aby zabezpieczyć normalne
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funkcjonowanie tych miejsc i by nikt nieuprawniony i w jakiś sposób
budzący podejrzliwość tam się nie dostał.
Natomiast zdarza się także, iż przed naszymi kościołami, szczególnie w większych miejscowościach, możemy się natknąć na osoby
stojące, siedzące, czy nawet klęczące przy wejściowych drzwiach do
świątyni. To tacy swoiści strażnicy kościelnych bram. Stosunkowo
rzadko bywają oni wielcy i mocni, także w niczym nie przypominają
ani się nie kojarzą z mężczyznami, o których wspominałem na początku.
To są żebracy, którzy mają nadzieję, że od osób wierzących udających się do kościoła na nabożeństwo czy osobistą indywidualną
modlitwę lub adorację, otrzymają jakiś drobny materialny dar. Tu
i ówdzie potrafią oni wobec tych, którzy do świętego miejsca przychodzą, zachowywać się mniej czy bardziej nachalnie, przyjmując nawet
postawę odźwiernego, lub dozorcy wpuszczającego do świątyni,
a nieraz błagalnie czy z naciskiem, wymuszając gotowość parafian do
miłosiernego ich wsparcia.
Czasem zdarza się, iż taki proszący żebrak nieprzyjaźnie i obraźliwie woła za przechodzącym, który nie zareagował na jego domaganie się miłosiernego daru. Owe sytuacje sprawiają, iż tu i ówdzie
wierni zaczynają dyskutować, dopytują się swoich duszpasterzy,
młodzi naciskają na katechetów na lekcjach religii w szkole, na
otrzymanie rady, jak się zachować w takich sytuacjach.
Różnego rodzaju ludzie wyciągający swoją rękę po wsparcie, po
grosz, po jakiś dar, po pomoc, ciągle stają się dla nas, dla chrześcijan,
wyrzutem sumienia. Pytamy się wówczas, czy oni rzeczywiście znajdują się w potrzebie, czy są istotnie biedni? Dlaczego czasem tacy
młodzi nie garną się do pracy, ale raczej skłonni są do jakiejś formy
żebrania? Jesteśmy zdziwieni, bo przecież słyszymy, że nimi zajmuje
się państwowa opieka społeczna - to niemal codzienni goście naszego
diecezjalnego Caritas, dlaczego więc jeszcze wołają o datki?
To przecież są dylematy każdego z nas, z wątpliwościami z jakimi się spotykamy w wielu sytuacjach, gdy przychodzą po prośbie,
dzwonią do drzwi, zaczepiają na ulicy, wołają przy kościele, wymyślając niestworzone historie. Nie musimy się pytać, na co rzeczywiście i prawdziwie jest im potrzebny ten pieniądz: na jedzenie, na
lekarstwa, na alkohol, na papierosy? Czy mam jakąś pewność, co do
tego, że dar jaki proszącemu przekazuję, nie będzie źle wykorzystany, nadużyty?
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Oczywiście, że będę miał podstawy do tego, aby być nieufnym
wobec takiego wołania żebraka. Niektórzy patrząc na jego zniszczoną
twarz i posiadając wątpliwości, przechodzą obok bez żadnej reakcji.
Można spotkać też i takie osoby, u których owo nieprzyjemne odczucie proszącego czy wołającego biedka, przeradza się w odrzucenie go
od siebie, odepchnięcie, a nawet pogardę dla tego człowieka.
Owa wołająca o pomoc osoba: żebrak, biedak, bezdomny, jakkolwiek byśmy go określili - on staje się okazją do mojej osobistej konfrontacji wobec mnie samego, względem spraw, z jakim sam sobie po
prostu nie radzę. On, Bogu ducha winny, wyzwala we mnie wyrzuty
sumienia i tak, prawdę mówiąc, o to mam do niego pretensje, że
przez swoją prośbę niepokoi mnie samego. Przecież w pewien sposób
każdy człowiek jest dotknięty takimi czy innymi brakami. Czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy zdani na innych i potrzebujemy pomocy
innych osób.
Każdy z nas nie jest wyłącznie królem, któremu nic nie brakuje,
ale wszyscy jesteśmy żebrakami. Często to właśnie nasze braki łączą
nas jeszcze mocniej z innymi ludźmi. W ten sposób pytanie: w czym
mi biedak przeszkadza?, pracuje mocno we mnie samym, także zwraca się przeciwko mnie. Co mi przeszkadza w tym, aby to pytanie we
mnie fermentowało, oczyszczało i w pewnych obszarach życia wciąż
na nowo skłaniało do prośby zanoszonej w stronę innych o pomoc?
Gdzie mógłbym, przez konkretne działania, coś w moim życiu zmienić na lepsze. Ale czy jestem gotowy podjąć się takiej pracy, dać samego siebie po to, by pójść po prostu w kierunku świętości?
Żebrak może być dla mnie impulsem, by ubóstwo, które każdy
z nas ze sobą dźwiga, dostrzec, nie przeoczyć go. Sami, nawet z dobrą
wolą i pragnieniem, nie potrafimy sobie z tym do końca poradzić.
Nawet gdy je skrzętnie i umiejętnie schowamy, pozostaje ono zawsze
jakąś częścią naszego życia. Stąd ta nieustanna potrzeba naszego
sięgania po miłosierdzie i odwoływanie się do niego.
Pismo św. w znamienny sposób dużo mówi o ubogich. Sam Pan
Bóg staje po ich stronie i domaga się tego, by ich dopuścić do radości
życia, dać im w tym udział. Dzieje Apostolskie mówią nam o tym, jak
pierwsi chrześcijanie wszystko wzajemnie dzielili, tak że nie było między nimi takich, którzy by cierpieli biedę. Wiara musi w codzienności
zamieniać się u nas w zatroskanie o tych, co potrzebują pomocy.
W takim spojrzeniu ów biedak z ulicy, z placu, ten który stoi
u drzwi świątyni, staje się wyrzutem, zgorszeniem, mobilizacją do
naszej świętości. Zmusza nas do zastanowienia się nad tym, jak my
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odnosimy się do ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, w domu,
rodzinie, w sąsiedztwie, w społeczności, na mieście i przy kościele.
Nie ma innego wyjścia. Wiara legitymuje się czynami i jest poświadczana przez dzieła miłości oraz miłosierdzia. Byłem głodny a daliście
mi jeść, byłem spragniony a daliście mi pić.
Także Maryja wyznaje w swoim hymnie uwielbienia „Magnificat”, że Bóg „wywyższył pokornych”. Ona sama umieszcza siebie po
stronie ubogich, którzy nadzieję swoją pokładają w Bogu. Owo uniżenie Bożej Służebnicy i losy osób doświadczonych życiem i trudnościami są razem powiązane. Takich ludzi Bóg podnosi ku górze. Także prawdę tę wypowiada Pan Jezus, gdy przekazuje błogosławieństwo ubogim. Ich braki zostaną przez Boga zamienione w obfitujące
dobra. Im jest obiecane Królestwo niebieskie.
W znamienny sposób będziemy podczas sądu pytani o to, czy wobec naszych braci i sióstr, cierpiących jakikolwiek niedostatek, okazaliśmy miłosierdzie, czy głodnym daliśmy jeść oraz spragnionym
pić. W nich samych Chrystus daje się nam rozpoznać, bo On „będąc
bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”
(2 Kor 8,9).
Ponieważ żebrak przypomina każdemu z nas o naszych osobistych niedostatkach, to równocześnie pobudza także do istotnych
osobistych pytań. O co powinienem prosić? Co oznacza dla mnie miłosierdzie? Gdy Pan Jezus spotyka niewidomego pod Jerychem, to
najpierw go pyta: „Co chcesz, abym ci uczynił?” (Mk 10,51). Więc
Chrystus nie działa bez zdania i woli samego chorego, czy wbrew jego
pragnieniu. Ów potrzebujący pomocy sam określa jej zakres, jak ona
będzie mu udzielona.
Co powinien nam uczynić Bóg, gdy my przed Nim stajemy i błagamy o Jego miłosierdzie? Jaką pomoc jesteśmy gotowi przyjąć?
Gdzie dopuścimy i pozwolimy Bogu, aby swoją miłosierną łaską nas
przemienił? Od żebraka możemy się więc nauczyć czegoś dla nas
istotnego. O pomoc należy prosić, naszej nędzy nie ukrywać, ale także jasno wyznać, jakiej pomocy chcemy i jesteśmy gotowi przyjąć.
Z tym właśnie przybywa każdy z nas do tego sanktuarium Bożego
Miłosierdzia, ale także pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu
Ojcu za całe Jego zatroskanie, za miłosierne wejrzenie na całą naszą
diecezję i na tych co ją stanowią, do niej należą, w niej się uświęcają
realizując własne powołanie. A przecież zbliżamy się w przyszłym
roku do srebrnego jubileuszu istnienia i funkcjonowania tego lokalnego zamojsko-lubaczowskiego Kościoła.
373

BISKUP DIECEZJALNY
Jednak trudność pojawia się jeszcze od innej strony. Ten kto
w żebrzącym miłosiernego wsparcia człowieku widzi tylko żebraka,
ogranicza istotę jego osoby do jedynie widocznych słabości, do ubóstwa, w jakim się znalazł, tak głęboko nie rozpoznaje pod postacią
owego biednego, pełnego człowieka w jego zwyczajności i oryginalności. Czy to nie jest to, za czym my w istocie tęsknimy, niezależnie od
zadań jakie realizujemy, że zawsze chcemy być traktowani z uszanowaniem i godnością?
Dokładnie na tym opiera się i polega fundament miłosierdzia.
Ono daje nam ludziom możliwość naszej grzeczności i gotowości pomocy, przez co możemy odkrywać tajemnice nas samych. Droga do
bramy miłosierdzia nie jest jedynie pielgrzymowaniem w tradycyjnym sensie, czyli w takim, w jakim my teraz jako Kościół zamojskolubaczowski ją realizujemy. I ona w tym przybyciu na to szczególne
miejsce nie realizuje swego najgłębszego zadania, ale droga ta prowadzi przez współbraci, którzy potrzebują naszej pomocy.
Kto zapuka, aby otrzymać miłosierdzie, musi być także gotowy
ćwiczyć się samemu, doskonalić się w miłosierdziu. W naszym życiu
zawsze występujemy w podwójnej roli: okazujemy potrzebującym
pomoc, czyli jesteśmy jej dawcą i równocześnie prezentujemy się jako
biedny brat, o ten ratunek miłosierdzia proszący. W bramie miłosierdzia każdego z nas siedzi – niezależnie od tego w jakiej postaci – sam
żebrak. On jest naszym zwierciadłem, w którym odbijamy się my
sami, gdy podejmujemy czynne działanie miłosierdzia i o wiele prosimy, w nadziei na pomoc i ratunek.
Znana jest taka chasydzka historia opowiadająca o pobożnym rabinie, który bardzo pragnął osobiście spotkać Boga. Przedstawił to
swoje marzenie Panu Bogu, stwierdzając następująco: Każdego dnia
przychodzę do świątyni, by Ciebie odwiedzić. Teraz uczyniłbyś mi
wielką radość, gdybyś raz, Panie, przyszedł do mojego domu i mnie
odwiedził. Bóg mu powiedział: Przyjdę jutro, a więc przygotuj
wszystko dla mnie.
Pobożny rabin pobiegł do domu i rozpoczął konieczne przygotowania. Nagle w tym zabieganiu pojawia się u niego dziecko, przyciągnięte zapachem pieczonego ciasta i prosi go o kawałek słodkości.
Rabin je pociesza: Jutro dostaniesz ciasto, a dzisiaj przyjdzie do mnie
Bóg, wiec już odejdź, bo tylko przeszkadzasz w przygotowaniach. Ale
Bóg każe na siebie czekać. Jakiś obcy człowiek zastukał do drzwi
rabina, ale ten podenerwowany woła: „Nie, nie dzisiaj! Jutro mogę ci
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coś dać, dzisiaj idź do mojego sąsiada, bo zaraz przyjdzie do mnie
Bóg. Więc już teraz idź stąd, bo mi przeszkadzasz!
Dzień się nachyli ku wieczorowi, ale Bóg się nie pojawił. I gdy
napięcie sięgnęło zenitu w tym oczekiwaniu na szczególnego Gościa,
oto do drzwi stuka brudny, chory włóczęga. Nie! -przeprasza go pobożny rabin i natychmiast woła do niego: Dzisiaj nie, jutro dostaniesz
tyle ile chcesz. Dzisiaj przychodzi do mnie Bóg, teraz tylko w tym
zapowiedzianym spotkaniu zawadzasz. Ale Bóg jednak nie przyszedł.
Następnego ranka rabin idzie ze złością do świątyni i zasypuje Boga
skargami oraz bolesnym stwierdzeniem o niesolidności Pana. Mówi:
Tak często do Ciebie do świątyni przychodziłem, a Ty nie mogłeś
jeden jedyny raz do mnie przyjść? Bóg mu odpowiedział: Czego
chcesz ode mnie, trzy razy byłem wczoraj u ciebie, ale ty mnie nie
rozpoznałeś, tylko kazałeś Mi odejść.
Niniejsze żydowskie opowiadanie ukazuje dokładnie to samo,
co słyszeliśmy w opisie Ostatecznego Sądu: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25,40).
Pan Jezus w sposób szczególny utożsamia się z biednymi, ubogimi i potrzebującymi pomocy. On nosi twarz żebraka i smutnego, nieumiejętnego, wątpiącego, strapionego, krzywdzonego, głodnego,
spragnionego, nagiego, podróżującego, więźnia, chorego, (jak nam to
podpowiadają uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała). Ale też odwrotnie: to będący w biedzie, użyczają Jezusowi swojego oblicza, które staje się twarzą samego Chrystusa.
Wcielonego Boga spotkać, to byłoby dla nas coś szczególnego –
tak sobie myślę. A to jest możliwe, dzięki miłosierdziu – mówi nam
Pan Jezus. Ale czy my tak sobie Go wyobrażamy? Jak można miłosierdzie Boże uczynić po ludzku dotykalnym? Dwa razy po siedem
uczynków miłosierdzia – one wszystkie mogą dla nas pozostać suchymi symbolami, nic nam nie mówiącymi znakami i wezwaniami,
gdy to my ich nie napełnimy naszym życiem. Siostro i Bracie, daj
miłosierdziu twoją konkretną twarz. Tak jak to widzimy u tylu pokoleń chrześcijan, których znamy osobiście z naszego życia i o jakich
mówi nam Kościół: św. siostra Faustyna Kowalska, bł. ks. Michał
Sopoćko, św. Jan Paweł II.
Czasy się zmieniają, człowiek też, ludzkie rodzaje biedy również,
choć raczej ich zakres się poszerza o całkiem nowe przestrzenie.
A jednak potrzeby człowieka wciąż wołają o miłosierdzie, jak ten
żebrak pod kościołem. Więc to my sami, każdy z nas, dajmy miłosier375
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dziu naszą ludzką twarz i tu spotkamy Jezusa Chrystusa, który cierpiącym daje swoje oblicze.
Oto dzisiaj tu, w tym Łagiewnickim Sanktuarium, w darze Bożego miłosierdzia przychodzi On sam, jak obiecał owemu pobożnemu
rabinowi. Siostry i Bracia, tylko Boga nie przeoczmy! Zauważmy Go,
dostrzeżmy, abyśmy usłyszeli z ust miłosiernego Jezusa, do którego
pokornie wołamy: „Ufam Tobie!”, byśmy otrzymali zaproszenie:
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo
przygotowane wam od założenia świata” (Mt 25,34). Amen.
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HOMILIA PODCZAS DNIA KAPŁAŃSKIEGO
KRASNOBRÓD, SANKTUARIUM – 25 CZERWCA 2016 R.
Ef 4,1-7.11-13; J 17,20-26
W różnorakich wersjach może być nam znana pewna historia
opowiadająca o umierającym ojcu, który przed śmiercią chciał przekazać swoim siedmiu synom bardzo istotną naukę jako testament,
który im pozostawia. Każdemu z nich wypowiedział osobiste ostatnie
słowo, a następnie wziął do ręki siedem patyków, które miały symbolizować każde z jego dzieci. Połączył je w jedną wiązkę, podawał ją po
kolei swoim synom nakazując, by ją złamali. Jednak nikomu z nich,
mimo prób i wysiłków, to się nie udało.
Nie potrafili złamać tego, co pozostało wspólnie związane w całość. Oto jest głęboka symbolika i przesłanie, jakie zawiera w sobie
siła, trwałość oraz moc jedności. Ale wspólnota może się zacząć rozpadać wówczas, gdy każdy będzie chciał działać według swego własnego, egoistycznego spojrzenia i patrzenia tylko na siebie, tłumacząc
się tym, że tutaj zawsze tak było i nie biorąc pod uwagę nowych wyzwań i sytuacji. Ojciec pokazał swoim synom, jak w okolicznościach
niezgody, kłótni, wzajemnej nienawiści, podtrzymywania bardziej czy
mniej rzeczywistych urazów, te patyki zaczynają wypadać z całej
wiązki, tworzącej dotychczas przecież jedność.
Wszyscy z jego synów pojedynczą sztukę wyciągniętą z owego
snopa patyków, bardzo łatwo i bez większego wysiłku złamali. Ojciec
mówi im: To jest obraz, każdego z was, wówczas, gdy zaczniecie się
między sobą spierać, różnić, ze sobą walczyć i wzajemnie sobie zadawać cierpienia oraz upokorzenia, gdy nie będzie między wami zgody
i jedności, a także ducha pokory i wzajemnego posłuszeństwa. Osobę
odosobnioną, nastawioną na indywidualizm, łatwo złamać i ona sama szybko psychicznie się podłamuje. Dlatego warto być i żyć we
wspólnocie, a więź między wami jako braćmi, będzie waszym zwycięstwem i szczęściem.
Takie było przesłanie i mądrość ojca, które przekazał swoim synom. Pojedyncze patyki łatwo złamać, zniszczyć, ale te same, takie
słabe i ułomne, połączone we wspólnotę, są nie do pokonania, trzymają się mocno, mimo swej indywidualnej kruchości. Ta nauka dla
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każdego z nas kapłanów, w odniesieniu do wspólnot parafialnych
i urzędów kościelnych, w jakich posługujemy i pracujemy, oraz
w relacji do nas jako prezbiteratu jednej diecezji zamojskolubaczowskiej, choć różniącej się w swych dawnych tradycjach i mentalności, jest bardzo oczywista.
Tak długo dopóki tworzymy wspólnotę myśli i działania, modlitwy i pracy, poświęcenia dla innych i odpowiedzialności za całość,
poszczególnych parafii i dekanatów oraz całego lokalnego Kościoła,
tak długo jesteśmy mocni i osiągamy wspólne dzieło, stajemy się
wiarygodni, co do Bożego polecenia kochania bliźniego i naszych nieprzyjaciół.
Gdy zaś dzielimy się, kłócimy, tworzymy frakcje i towarzystwa
wzajemnej adoracji, z których wychodzą pomówienia i plotki na temat innych kapłanów, to wtedy wszyscy stajemy się łatwi do pokonania, złamania, zniechęcenia, wprowadzenia w błąd, wykorzystania. Po prostu stajemy się bezbronni wobec ataku każdego zła, można nami manipulować, skłócić nas, nastawić przeciwko sobie. I wtedy
nie jesteśmy dla świata godni zainteresowania, bo stajemy się antyświadectwem Chrystusowego przykazania miłości i tego, co głosimy
jako przekaziciele Dobrej Nowiny.
To, iż dzisiaj, tutaj, w dniu kapłańskim o tym mówię, nie oznacza, że ja sam jestem wolny od takiej słabości i ona mnie nie dotyczy.
Ale właśnie dlatego, gdyż jestem tego świadomy, wołam do was
i razem z wami o moc Bożej łaski i Jego miłosierdzia, aby uzdrowić
w naszym diecezjalnym prezbiteracie, począwszy od najmłodszych do
najstarszych, to co chore. Aby uratować to, co pozostaje zagrożone
postawą naszej wzajemnej niechęci, kłótni, sporów, donosów jeden na
drugiego i jeden przeciw drugiemu ze współbraci w kapłaństwie,
czasami także angażując przy tym rozdarciu osoby świeckie, ku zgorszeniu ich samych i wspólnoty parafialnej.
Spróbujmy rzeczywistość przywołanego na początku opowiadania
odnieść do sytuacji w naszych parafiach, do relacji kapłańskich
w diecezji, w której pracujemy i zdążamy wspólnie do zbawienia.
Razem jesteśmy w stanie wiele uczynić, a jako pojedynczy Mohikanie, zapatrzeni tylko w siebie, prezentujemy się słabi, ułomni i gorszący. Parafia woła o dobrego i ofiarnego kapłana, ale i my potrzebujemy zaangażowanych w Chrystusowe wartości parafian. Bez tego
oparcia, owej przestrzeni razem z innymi i dla innych, my jako kapłani oraz wierni każdej parafii nie potrafimy żyć ani również dobrze
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wierzyć, stając się wiarygodnymi świadkami Boga, pełnego sprawiedliwości i miłosierdzia.
Wszyscy mamy jednak świadomość tego, iż umieć żyć we wspólnocie, to dla nas współczesnych ludzi, nastawionych na indywidualizm
i konkurencję, niemalże we wszystkim co powszednie, owo doświadczenie i realizacja postawy „razem” jest niezmiernie trudne. Zarówno
w wielkim globalnym świecie, jak i w małym obszarze osobistego życia,
wciąż znajdujemy się w stałym niebezpieczeństwie izolacji, zamykania
się przed innymi, tylko do samego siebie, do swojej wizji parafii, duszpasterstwa, funkcjonowania diecezji i jej urzędów.
Objawia się to chociażby w tym, że nie mamy czasu jeden dla
drugiego ani wzajemnego zainteresowania sobą nawzajem. Wspólnota, świętowanie, radość z bycia razem przegrywają często z internetową i wirtualną namiastką przebywania z innymi, których zaprosiliśmy razem na nasz portal na Facebooku. Tam jednak, gdzie my
sami jako księża i pasterze wiernych zamykamy się tylko do siebie,
izolujemy się w czterech ścianach plebanii, albo jeszcze w jakichś
oddalonych od parafii prywatnych mieszkankach czy kominkach, to
tym bardziej niszczymy fundament naszego powołania i misji, a nawet zwyczajnej ludzkiej dojrzałości.
Chrześcijaństwo i Kościół potrafi przeżyć i funkcjonować tylko
wówczas, gdy my jako Chrystusowi pasterze i kapłani stajemy się
żywymi komórkami tego bycia z innymi i dla innych w społeczności
w jakiej żyjemy i funkcjonujemy, w odniesieniu do wszystkich prezbiterów diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Kto myśli i działa tylko dla
siebie, także w perspektywie jedynie swojej parafii, grupy jaką prowadzi, pokazania, iż się jest lepszym i nowocześniejszym od swoich
braci, sąsiednich proboszczów, nie dopełniając przy tym wszystkich
norm Prawa Kanonicznego, np. przy udzielaniu sakramentów, bez
patrzenia na inne duszpasterskie potrzeby w diecezji. Kto nastawiony jest przede wszystkim na osobistą korzyść, swój interes, ten karłowacieje w swym człowieczeństwie, we wierze i w swoim chrześcijaństwie, usycha w świętości, pozbawia siebie i innych łaski, która
jest nieodzownym warunkiem zbawienia.
Im bardziej nasze wspólnoty wiary się wyludniają, starzeją, tym
mocniej uświadamiamy siebie, jak ważne znaczenie w przestrzeni
życia chrześcijan ma aktywnie funkcjonująca parafia, przy aktywnym i sprawiedliwym obciążeniu obowiązkami oraz zaangażowaniu
zarówno proboszcza jak i wikariuszy. Czym żyje wspólnota wiary
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parafialnej, kapłańskiej i jakie są istotne wyznaczniki tego napędu
duszpasterskiej mocy dla każdego księdza?
Można wskazać cztery takie fundamentalne dla nas obszary.
Żywa wspólnota istnieje dzięki: 1. stałemu karmieniu się Bożym
słowem; 2. sprawowaniu Eucharystii zgodnie z przepisami Prawa
Kościelnego, co do ich częstotliwości w tygodniu i ilości w ciągu dnia
oraz godnemu przyjmowaniu Chrystusowego Ciała; 3. postawie służby każdego z kapłanów, biskupów i wiernych dla ludzi; 4. jedności
między nami samymi.
Dobrze funkcjonująca wspólnota żyje Bożym słowem, bo przecież
za swój fundament ma Jezusa Chrystus, którego głosi. To przepowiadanie Bożego słowa rodzi wiarę, prowadzi ludzi do wspólnego jej
wyznawania, do życia nią i do jej obrony. Św. Piotr Apostoł powiedział to za nas: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego” (J 6,68).
To jest dla każdego chrześcijanina podstawą życia. Bóg w Jezusie
Chrystusie objawił się każdemu z nas. W swym słowie daje nam nadzieję, odwagę, ufność w naszym powołaniu, w służeniu drugiemu
człowiekowi. Stąd też pytanie o moją codzienną lekturę Pisma Świętego., tę poza Eucharystią i obowiązkowym brewiarzem, o znajomość
Bożego słowa? Jak się przygotowuję do głoszenia homilii, kazań? Czy
czytam dobrą literaturę, poszerzając moją wiarę i słucham katolickiego radia, zaglądam na katolickie programy w telewizji czy w internecie? Ale warto też zapytać o rozmowy, dyskusje na tematy wiary z wiernymi, z gronem pedagogicznym w szkole, z kolegami, w gronie kapłańskim.
Gdyż dobrze wiemy o tym, iż są tylko cztery ewangelie, a piątą
stajemy się my sami, przez nasze życie, mowę, słowa, myślenie, postępowanie. Bo dla wielu ludzi, mimo wszystko, my księża jesteśmy
głosem Boga dla tego świata. Dziękuję więc kapłanom naszej diecezji
spotykającym się regularnie na wspólną brewiarzową modlitwę, na
rozważanie Bożego słowa, na adorację, na duchowe umocnienie, braterską rozmowę, czy to w ramach różnego rodzaju grup troszczących
się o duchowość zamojsko-lubaczowskiego prezbiteratu, czy też
w ramach spotkań proponowanych i prowadzonych np. przez ojców
duchownych konkretnych dekanatów. Wdzięczność pragnę okazać
wszystkim osobom świeckim, które tworzą róże różańcowe, albo małe
wspólnoty Margaretek, by się modlić za swoich duszpasterzy, kapłanów, biskupów i alumnów.
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Autentyczna wspólnota wiary żyje eucharystycznym Chlebem.
Już od samego początku chrześcijanie w pierwszy dzień tygodnia
świętują Dzień Pański, zbierając się przy jednym eucharystycznym
stole. Kto z ochrzczonych nie bierze udziału w takich niedzielnych
spotkaniach, ten nie ma podstaw do tego, by nazywać się żywym
chrześcijaninem. Msza św. stanowi fundament naszego religijnego
życia, jest sercem chrześcijańskiej wspólnoty wiary. Bez tego wszystko się w naszym życiu załamuje. Dlatego tak ważnym jest, byśmy my
kapłani o tym pamiętali każdego dnia, sprawując z wiarą, z należytą
czcią i uszanowaniem, tak jak św. Ojciec Pio, jak nasz św. Jan Paweł
II, każdą wielką tajemnicę naszej wiary.
W sprawowaniu Mszy św. nie chodzi tylko o sam fakt czynienia
obecnym paschalnej ofiary i uczty ofiarnej na ołtarzu przez kapłana,
ale istotnym jest to, jak my sprawujemy owo eucharystyczne dziękczynienie. Może za bardzo zwracamy uwagę na zewnętrzności,
a gubimy serce liturgicznego celebrowania Mszy św. Również dla
wiernych istotnym jest, jak oni się włączają w tę ofiarę Chrystusa
i Kościoła. Jedynie wówczas, gdy ów dar Boga ukochamy jako kapłani i wierni i staniemy się na niego uważni, będziemy unikali sprawowania oraz uczestniczenia czysto mechanicznego, powierzchniowego, bez serca i duszy.
Życie z Bożego słowa i przyjmowania Bożego Chleba winno być
w chrześcijańskiej wspólnocie owocne poprzez posługiwanie wszystkim ludziom kapłanów sakramentalnych, jak też i wszystkich
ochrzczonych, mających udział w kapłaństwie powszechnym. Gdy nie
ma takiego konkretu w odniesieniu do cierpiących, ubogich, biednych, to nasza modlitwa i Msza św. stają się jedynie zewnętrznym
rytem i nie mają przełożenia na codzienność życia.
Chrystus powierzył nam troskę o potrzebujących, byśmy to czynili tak długo, aż On przyjdzie na ten świat. Jak każdy z nas otwiera
się na samotnych kapłanów, dźwigających różne osobiste słabości,
choroby i doświadczenia? Niektórzy z nich zagubili się w swych wątpliwościach, w powołaniu, w obowiązkach, w pazerności na sprawy
materialne, w realizacji przyrzeczeń jakie składali podczas swych
kapłańskich święceń. Jak jesteśmy nastawieni na potrzebujących
braci w kapłaństwie i wiernych świeckich, na tych, co wobec nas łamią
zasady kościelnego prawa i kapłańskich wspólnotowych relacji w dekanacie, w diecezji? Bo to do nas się również odnosi: „Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
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uczynili” (Mt 25,40). Gdy czynimy miłość, miłosierdzie oraz konieczne
upomnienie braterskie, to w ten sposób budujemy naszą wspólnotę.
Oczywiście, iż każdy z nas ma swoje zainteresowania, indywidualne zdolności i w grupie są różne punkty spojrzenia na dany temat.
Lecz gdy we wspólnocie pojawią się podziały i grupy oraz grupeczki,
skoncentrowane wokół swoistych guru, chętnie chcących pozostać
anonimowymi i samorodnych przywódców, to wówczas ta społeczność
gubi swoje centrum, ów środek i sprzeniewierza się zasadniczej misji
Kościoła. Św. Paweł nas ostrzega: „Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo
też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie”
(Ef 4,4). Owocująca wspólnota kapłańska i wszystkich wiernych
Kościoła żyje tylko jednością i pokojem w Chrystusie.
Siostry i bracia w Chrystusie, w życiu zakonnym, bracia w kapłańskim powołaniu, patrząc na tę białą hostię na ołtarzu Pańskim,
uświadamiamy sobie, iż garść mąki składa się z wielu tysięcy pyłków
powstałych z pszenicznego ziarna, które zapomniało samo o sobie. Jak
w to dmuchniemy, mąka się rozpyli i nie będzie z niej chleba. Ale gdy
do tego mącznego pyłu dodamy odrobinę wody, to powstanie ciasto na
chleb.
Oto obraz wspólnoty: Jako pojedynczy, jesteśmy słabi, wydani na
rozproszenie, gdy powieje wiatr tego świeckiego świata, ale woda
chrztu św. łączy nas we wspólnotę wiary, w chleb dla życia, dla tych
ludzi, pośród których jesteśmy. Tu w naszym diecezjalnym Maryjnym
Krasnobrodzkim Sanktuarium u Matki Bożej, jako gospodyni w domu
diecezjalnego Kościoła zamojsko-lubaczowskiego, my kapłani, zapominając o nas samych, jak zmielone w mąkę ziarna pszenicy, pozwólmy
się zaczynić na nowy chleb dla wiernych tego Kościoła, także poprzez
przyjęcie nowych zadań i wyzwań w duszpasterskim i parafialnym
posługiwaniu.
Chrześcijańska wspólnota, kapłańska zjednoczona diecezjalna
rodzina, jest umocnieniem dla wiernych wówczas, gdy sama żyje
Bożym słowem, karmi się eucharystycznym chlebem, pełni służebną
rolę wobec innych, oraz pozostaje złączona jedną nadzieją i tym samym powołaniem. Dobry Pasterzu, pomóż nam być żywą kapłańską
wspólnotą w naszej diecezji. Amen.
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KSIĘŻA WYŚWIĘCENI
4 CZERWCA 2016 R.
PRZEZ KS. BISKUPA MARIANA ROJKA
W KATEDRZE ZAMOJSKIEJ

Ks. Andrzej Janczura, mgr teol.
s. Michała i Janiny z d. Feszczyn,
ur. 15 I 1988 r. w Lubaczowie, pochodzący
z parafii pw. Objawienia Pańskiego
w Łukawcu

Ks. Mateusz Kicka, mgr teol.
s. Leszka i Danuty z d. Cymerman,
ur. 10 VIII 1991 r. w Tomaszowie Lubelskim, pochodzący z parafii pw. św. Stanisława Bpa w Jarczowie

Ks. Sebastian Koper, mgr teol.
s. Waldemara i Doroty z d. Mazurek,
ur. 14 XII 1991 r. w Tomaszowie Lubelskim, pochodzący z parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim
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Ks. Mateusz Krzaczkowski, mgr teol.
s. Józefa i Haliny z d. Szczęch, ur. 13 X
1991 r. w Jarosławiu, pochodzący z parafii
pw. św. Stanisława Bpa w Lubaczowie
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KOMUNIKATY Z KONFERENCJI KSIĘŻY DZIEKANÓW
22 CZERWCA 2016 R.
KOMUNIKATY KS. KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI
1. Dziękuję księżom dziekanom za zainteresowanie się sprawą
dostarczenia do kurii diecezjalnej kopii aktów notarialnych dotyczących nieruchomości parafialnych. Jest jeszcze trochę zaległości. Proszę o dopełnienie obowiązku.
2. Proszę o dostarczenie brakujących protokołów z wyborów Rad
Duszpastersko-Ekonomicznych:
3. Wizytacje dziekańskie w parafiach dziekańskich w 2016 r.
Biłgoraj św. Marii Magdaleny – ks. Jerzy Kołtun
Biłgoraj Wniebowzięcia NMP – ks. Witold Batycki
Oleszyce – ks. Andrzej Stopyra
Hrubieszów św. Mikołaja – ks. Bogdan Bejgier
Strzyżów – ks. Wiesław Oleszek
Józefów – ks. Eugeniusz Derdziuk
Krasnobród Nawiedzenia NMP – ks. Zenon Mrugała
Lubaczów św. Stanisława Bpa – ks. Józef Dudek
Dołhobyczów – ks. Franciszek Nieckarz
Lipsko k/Narola – ks. Błażej Górski
Zwierzyniec – ks. Julian Leńczuk
Tarnogród – ks. Miłosław Żur
Tomaszów Lubelski św. Józefa – ks. Czesław Grzyb
Tomaszów Lubelski Zwiastowania NMP – ks. Grzegorz Chabros
Komarów – ks. Krzysztof Soliło
4. Proszę o uaktualnianie testamentów kapłańskich. Jeżeli testament jest starszy niż dziesięć lat albo z innych względów nieaktualny, proszę o uaktualnienie.
5. Trwają prace nad Jubileuszowym Schematyzmem Diecezji. Na
sierpniowej konferencji księża dziekani otrzymają roboczą wersję
charakterystyki każdej parafii. Należy przekazać ją księżom Proboszczom w celu wniesienia uzupełnień i korekt, zwłaszcza gdy chodzi o historie parafii i obsadę duszpasterzy. Ponawiam prośbę o do-
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starczenie aktualnych zdjęć księży do drugiego wydania Spisu Duchowieństwa naszej Diecezji.
5. Najbliższe spotkanie Księży Dziekanów 30 sierpnia 2016 r.
(Wtorek) – o godz. 10.00. Rozpoczęcie w kościele pw. MB Królowej
Polski – wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.
6. Ważne wskazówki dla organizatorów i wolontariuszy Diecezjalnych Dni Młodzieży:
Ochrona młodzieży podczas ŚDM
I. Działania wstępne
1. Propozycje działań w zakresie ochrony młodych przed wykorzystaniem seksualnym w ramach organizacji i przeprowadzania imprez
przewidzianych w różnych fazach ŚDM nie wynikają z podejrzliwości
wobec naszego kraju lub wobec osób świeckich czy duchownych zaangażowanych w ŚDM, tylko z doświadczenia, że imprezy masowe
przyciągają osoby problematyczne. Z doświadczeń organizatorów
poprzednich ŚDM wiadomo, że uzasadnione były obawy o bezpieczeństwo miejsc noclegowych, zbiorowych pryszniców zagrożonych
np. podglądaniem lub ekshibicjonizmem.
2. Sprawdzić miejsca noclegowe:
a/. Jeśli nocleg jest u osób prywatnych – upewnić się, czy jest, rekomendacja proboszcza
b/. Jeśli nocleg jest w szkołach lub innych miejscach – sprawdzić jak
„zabezpieczone” są te miejsca pod kątem dyskrecji toalet, natrysków,
sypialni.
3. W każdym większym zespole odpowiedzialnych w diecezji/zakonie
za organizację różnych momentów ŚDM wyznaczyć jedną osobę na
„osobę zaufania”, lepiej wprowadzoną w problematykę możliwych
zagrożeń i prewencji. Ta osoba powinna zostać przedstawiona
wszystkim odpowiedzialnym za różne aspekty organizacji i wolontariuszom, by wszyscy wiedzieli do kogo zgłosić ewentualnie zaobserwowane sygnały o niewłaściwych zachowaniach.
4. Do niniejszych wskazań dołączona jest również deklaracja zobowiązania do przestrzegania zasad ochrony młodych, zawartych
w tym dokumencie. Zobowiązanie to powinno zostać podpisane przez
wolontariuszy i organizatorów po otrzymaniu odpowiedniego przeszkolenia.
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II. Zasady ochrony młodzieży podczas ŚDM dla duchownych i wolontariuszy
1. Zasady ogólne
a/. W każdej diecezji/zakonie powinna być wyznaczona „osoba
zaufania”, do której można zgłaszać, czy też konsultować z nią tematy związane z ewentualnym przekroczeniem granic intymności. Młodzież znajdująca się pod opieką diecezji/prowincji zakonnej powinna
zostać poinformowana, kto został powołany na „osobę zaufania”.
b/. Osoby posługujące podczas ŚDM (kapłani, osoby zakonne, wolontariusze) traktują każdą osobę uczestniczącą w ŚDM z respektem
i szacunkiem, chroniąc jej godność.
c/. Zwracając się do powierzonej młodzieży należy unikać takich zachowań, które będą odbierane przez nich jako poniżanie, dokuczanie,
wykluczanie, odrzucanie, dyskryminację lub pogardliwe traktowanie.
d/. Należy również zwracać uwagę na zachowania wymienione
w punkcie poprzednim (1.c.), które mogą się pojawić również między
rówieśnikami uczestniczącymi w ŚDM.
e/. Nie należy przebywać z osobą małoletnią sam na sam w pomieszczeniach niedostępnych dla innych.
f/. Nie można częstować małoletnich papierosami, alkoholem lub
też innymi używkami, jak również nie można się zgadzać na używanie ich przez osoby małoletnie. Wolontariusze i opiekunowie grup nie
mogą korzystać z używek w obecności osób małoletnich.
g/. Podejmując rozmowy na temat płciowości należy robić to
z największą delikatnością. Należy wystrzegać się wszelkich żartów
o podtekście seksualnym i komplementowania odnoszącego się do
wyglądu i do rozwoju fizycznego.
2. Zachowanie intymności fizycznej i emocjonalnej oraz prywatności
a/. W kontakcie z młodzieżą osoby posługujące podczas ŚDM
szanują granice intymności fizycznej i emocjonalnej młodych, zwracając uwagę na ich własne wyczucie granic funkcjonujące w kulturze
kraju pochodzenia. W związku z tym zwracają szczególną uwagę na
wrażliwość osoby małoletniej, a nie na swoje przyzwyczajenia i nawyki w traktowaniu drugiej osoby. W sytuacji niepewności lepiej
kierować się powściągliwością i zachować dystans, aniżeli nadmiar
gestów.
b/. W sytuacji zabaw, gier itp. należy strzec się wszelkiego przekraczania granic intymności fizycznej i emocjonalnej.
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c/. Młodzież ma prawo do prywatności, szczególnie w miejscach
noclegowych, w natryskach, toaletach, basenach, lub innych miejscach rekreacji. Osoby posługujące w ŚDM powinny zabezpieczyć te
miejsca, aby były one bezpieczne dla młodzieży. W tych miejscach nie
wolno wykonywać żadnych zdjęć i należy zadbać, by zdjęć nie robili
sobie nawzajem młodzi.
d/. Fotografowanie osób małoletnich i upublicznianie ich zdjęć
powinno odbywać się wyłącznie za ich zgodą
e/. Sypialnie osób małoletnich, toalety, natryski w miejscach
zbiorowego przebywania powinny być oddzielne dla obu płci i winny
być bezpieczne, czyli takie, aby nie była możliwa również przemoc
rówieśnicza.
f/. Osoby dorosłe nie powinny spać same w pokoju z osobą małoletnią/osobami małoletnimi.
g/. Osoby posługujące powinny zachować powściągliwość w ubiorze i nie szokować nagością.
h/. Gdyby wydarzyło się coś, co budzi niepokój osób posługujących lub też samych uczestników winno się o tym natychmiast poinformować „osobę zaufania” uprawnioną do interwencji.
3. Sytuacje wyjątkowe
a/. W sytuacji, gdy osoba młoda potrzebuje indywidualnej, dyskretnej rozmowy z osobą odpowiedzialną/posługującą taka rozmowa
nie może się odbywać w miejscu izolowanym. Nie może być ona przedłużana poza czas, który jest potrzebny dla tej rozmowy.
b/. W sytuacji spowiedzi poza Kościołem/kaplicą należy zagwarantować osobie młodej intymność sakramentu, a jednocześnie wykluczyć miejsce izolowane i niedostępne dla innych.
c/. Należy zwracać szczególną uwagę na dynamikę w grupie
i ewentualne konflikty mogące powodować wykluczenie jednego
z członków z grupy, agresję wobec niego, itp. Konflikty należy pomóc
rozwiązywać, a osobie która doświadcza trudu/problemu należy pomóc.
d/. Gdy w spotkaniu uczestniczy osoba lub osoby niepełnosprawne należy je otoczyć specjalną troską. Można im pomagać w zakresie
takim, w jakim tej pomocy potrzebują. Nie należy ich wyręczać
w czynnościach osobistych.
4. Ochrona danych osobowych
Ks. Michał Maciołek
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WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
1. W dniach 31.03-02.04.2016 r. w Łowiczu odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej, w którym ogromny sukces
odnieśli uczniowie LO im. ONZ w Biłgoraju. Marcin Mydlak z klasy
III B zajął III miejsce w Polsce i uzyskał tytuł laureata. Finalistkami
zostały: Agata Wnuk z klasy II D i Jowita Partyka z klasy I D. Warto
dodać, że Marcin Mydlak brał udział w poprzednich edycjach Olimpiady (2013/2014 i 2014/2015), uzyskując tytuły finalisty; Agata
Wnuk to również finalistka z roku 2014/2015.
2. W finale XXIII Diecezjalnego Konkursie Wiedzy o Biblii
i Kościele, który odbył się 12 maja 2016 roku w Kurii Diecezjalnej
w Zamościu, uczestniczyło: 22 uczniów szkół podstawowych z 12 placówek oraz 26 uczniów gimnazjów z 10 szkół. Tytuł laureata uzyskało 13 uczniów ze szkół podstawowych oraz 13 z gimnazjów. Dla laureatów została zorganizowana pielgrzymka w dniach 23-24 maja
2016 roku do Warszawy i Niepokalanowa.
4. W dniach 22-23 kwietnia br. odbyły się wiosenne spotkania
katechetów. Gościem spotkania był producent, scenarzysta i reżyser
filmowy Leszek Dokowicz, który podzielił się z uczestnikami bardzo
przekonującym świadectwem wiary. W konferencjach metodycznych
uczestniczyło 357 katechetów z 497 pracujących obecnie w diecezji.
Wspólnie z Diecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży zostało też
zorganizowane spotkanie dla młodzieży z panem Leszkiem Dokowiczem w kinie w Zamościu w piątek (23 kwietnia br.). Uczestniczyło
w nim ponad 300 osób. Bardzo dziękujemy duszpasterzom i katechetom za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania.
5. 28 maja br. odbyła się IX Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych do sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim. Uczestniczyło
w niej około 1300 osób. Bardzo dziękujemy: Ks. Biskupowi Marianowi Rojkowi za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone kazanie,
kustoszowi sanktuarium Ks. Prałatowi Czesławowi Grzybowi za
przyjęcie pielgrzymów oraz wszystkim duszpasterzom i katechetom
za zaangażowanie w przygotowanie Pielgrzymki.
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6. Ostatnio ukazały się dwa ważne dokumenty dotyczące katechizacji w szkole:
 DEKRET Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z dnia
24 kwietnia 2016 r. dotyczący obowiązywania Programu nauczania religii
i podręczników w Diecezji ZamojskoLubaczowskiej.
 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz
Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.
 Uchwała Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 czerwca
2016 r. w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii.
Dokumenty te będą opublikowane w DIK-u.
Warto zwrócić uwagę, że nowe Porozumienie podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o kwalifikacje nauczycieli w niektórych rodzajach
szkół:
 w szkołach kończących się maturą nie będą mogli uczyć
w przyszłości nauczyciele, którzy nie posiadają magisterium,
 w gimnazjach nie będą mogły już uczyć osoby, które mają jedynie licencjat zawodowy (co jest zgodne ze zmianami w całości systemu oświaty); najwyższy etap edukacyjny dostępny
dla tych osób to sześcioklasowa szkoła podstawowa,
 w przedszkolach i szkołach specjalnych będą mogły nauczać
jedynie osoby, które ukończyły przynajmniej studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, niezbędny do pracy z wychowankami mającymi konkretną niepełnosprawność (co jest
wymogiem prawa oświatowego dla wszystkich innych nauczycieli).
Jednocześnie nowe Porozumienie rozszerza możliwość zatrudniania osób, które mogą nauczać religii w przedszkolach, o absolwentów pedagogiki religijnej lub katechetyki prowadzonej przez uczelnię
katolicką lub katolicki wydział teologiczny uczelni publicznej, a także
o przedszkolanki, które ukończą krótkie (roczne) studia podyplomowe katechezy przedszkolnej. Dlatego, jeśli jest na terenie parafii
problem ze zorganizowaniem w przedszkolu katechezy z powodu
braku wykwalifikowanych katechetów, prosimy proboszczów o kontakt z wydziałem katechetycznym.
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7. Ważne sprawy związane z planowaniem i organizacją pracy
katechetycznej w najbliższych miesiącach:
 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, że misja dla księdza pracującego w innej parafii
jest wydawana zawsze na czas określony, na jeden rok szkolny.
 Przypominamy księżom katechetom o złożeniu w WNiWK kopii
dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz kopie aktu nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
8. W roku szkolnym 2015/16 odbyło się około 40 wizytacji katechetycznych. Najważniejsze wnioski:
 Wizytacja okazuje się zawsze dobrą mobilizacją dla wszystkich odpowiedzialnych za katechezę w szkole, wyjaśnia wiele
wątpliwości i rozwiązuje różne problemy.
 Bardzo duży wpływ na „jakość” katechezy szkolnej ma
współpraca proboszcza z dyrekcją. W wielu parafiach odbywa
się ona wzorowo. Ale są też sytuacje, że proboszczowie nie
czują się odpowiedzialni za katechezę. Jeden z wizytatorów
np. usłyszał od dyrekcji takie słowa „dobrze, że jest wizytacja,
bo Ksiądz Proboszcz po raz pierwszy od kilku lat przyszedł do
szkoły”.
 Widać wzrost świadomości, ze wizytacja to nie tyko kontrola,
ale przede wszystkim wspomaganie (katechety i proboszcza).
 Propozycja wizytatorów, aby w roku szkolnym 2016/17 szczególnie w szkołach średnich przeprowadzić wizytacje. Warto
bliżej przyjrzeć się tym szkołom, ponieważ już i u nas coraz
częściej młodzież rezygnuje z katechezy.
9. W dniach 8-10 czerwca 2016 r. w Nałęczowie miało miejsce
Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych,
które w tym roku odbywało się pod hasłem: „Katecheza wobec
wyzwania uchodźców i dialogu międzyreligijnego”. Spotkaniu
przewodniczył przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
KEP ks. bp Marek Mendyk.
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10. Letnie turnusy rekolekcyjne dla katechetów naszej diecezji
odbywać się będą w następującym porządku:
25.06-28.06 (Tomaszów Lubelski – sanktuarium, turnus 3,
ks. Marek Barszczowski)
25.06-28.06 (Werchrata, turnus 4, ks. Adam Sobczak)
29.06-02.07 (Werchrata, turnus 5, ks. Adam Sobczak)
Opłata za rekolekcje wynosi 250 zł. Przypominamy, że jak
każdego roku połowę opłaty za udział w rekolekcjach zwraca
katechetom Proboszcz Parafii.
Część katechetów weźmie również udział w swych
rekolekcjach w formie pielgrzymki do Częstochowy w dniach
28.06-02.07.2016 r.
11. Diecezjalny Dzień Katechetyczny odbędzie się w Katedrze
Zamojskiej w sobotę 3 września br. Program rozpocznie się już
o godzinie 9.30 adoracją Najświętszego Sakramentu. O godzinie
10.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Mariusza
Leszczyńskiego z błogosławieństwem na nowy rok katechetyczny
2016/2017.
12. Bardzo dziękujemy rejonowym duszpasterzom nauczycieli za
ich posługę. W dniach 1-2 lipca br. odbędzie się 79. Pielgrzymka
Nauczycieli i Wychowawców Katolickich na Jasną Górę. Jeśli są
jeszcze chętni, proszeni są o kontakt z ks. Pawłem Zawadą. W tym
roku na Pielgrzymkę wybiera się około 180 osób.
13. Podczas wakacji w lipcu jest przerwa w dyżurach
pracowników Wydziału. W przypadkach pilnych prosimy o kontakt
telefoniczny z ks. Robertem Strusem (tel.: 506 086 058) lub innymi
pracownikami.
14. Dnia 24 czerwca br. zakończy się kolejny rok szkolny
i katechetyczny. WNiWK z tej okazji składa serdeczne
podziękowania wszystkim katechetom świeckim i duchownym oraz
proboszczom troszczącym się o dzieło katechizacji za trud wkładany
w prowadzenie dzieci i młodzieży do Chrystusa.
Ks. Robert Strus
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WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

1.

Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji dziekanów

a) Zakończył się kurs duszpasterski dla księży do piątego roku
kapłaństwa. Od ostatniej konferencji odbyły się dwa spotkania.
Pierwsze 9 kwietnia 2016 roku. Prowadził je ks. Andrzej Lubowicki,
dyrektor Wydziału Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Tematem spotkania było „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży”. Następna część
kursu miała miejsce 21 maja 2016 r. Prowadził ją ks. Leszek Boryło,
diecezjalny moderator Domowego Kościoła. Kurs zatytułowany był:
„Domowy Kościół”. Od nowego roku szkolnego ruszy kolejny kurs dla
księży do piątego roku kapłaństwa.
b) 29 marca 2016 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”
w Zamościu odbył się kurs duszpasterski dla duchowieństwa. Tematem spotkania było zagadnienie dotyczące współczesnych zjawisk
charyzmatycznych. Tematykę tę podjął ks. prof. dr hab. Krzysztof
Guzowski, dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej na Wydziale
Teologii KUL. Drugim tematem podejmowanym podczas spotkania
był: „Pasterz z wizją. Strategia ewangelizacji w Kościele”. Wykład
ten przedłożył Ks. Krzysztof Kralka, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły
Nowej Ewangelizacji w Lublinie.
c) 18 marca po raz trzeci z Tomaszowa Lubelskiego wyruszyła
Ekstremalna Droga Krzyżowa.
d) W Wielkim Tygodniu w naszej diecezji odbyła się „noc konfesjonałów”. Została zorganizowana po raz drugi. Wydarzenie to miało
miejsce w pięciu największych miastach naszej diecezji. Z sakramentu spowiedzi skorzystało bardzo wiele osób. Księżom bezpośrednio
zaangażowanym w tę akcję składam serdeczne Bóg zapłać.
e) Już po raz trzeci w diecezji odbył się Kongres Misyjny. Miał
on miejsce 11 czerwca na Rynku Wielkim w Zamościu. Bardzo dziękuje księdzu dyrektorowi Dzieł Misyjnych z naszej diecezji za zorganizowanie tego wydarzenia.
f) Od ostatniej konferencji dziekanów odbyły się także liczne
pielgrzymki o wymiarze diecezjalnym: służby zdrowia (7 maja), chorych (31 maja), bierzmowanych (28 maja), matek dzieci niepełnosprawnych (25 maja), rolników (14 maja), kół gospodyń wiejskich
i zespołów śpiewaczych (5 czerwca). W Diecezjalnej Pielgrzymce do
Łagiewnik (18 czerwca) uczestniczyło około 2 tys. osób. Wszystkim
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odpowiedzialnym za organizację tych pielgrzymek składam serdeczne Bóg zapłać.

2.

Wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji dziekanów

a. VII Exodus Młodych

W tym roku „Exodus Młodych” będzie organizowany w ramach
Światowych Dni Młodzieży w czasie „Dni w Diecezji”. Wydarzenie to
odbędzie się w dniach 20-25 lipca 2016 r. w pięciu rejonach: Biłgoraj,
Hrubieszów, Lubaczów, Tomaszów Lubelski i Zamość.
b. Światowe Dni Młodzieży
Wydarzenie to odbędzie się w wymiarze diecezjalnym w dniach
od 20-25 lipca 2016 r. oraz w wymiarze międzynarodowym w Krakowie w dniach od 25 lipca do 1 sierpnia 2016 r.
c. Rekolekcje dla LSO
Rekolekcje dla LSO w tym roku odbędą się w Schronisku Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej. Zostaną zorganizowane w dwóch
turnusach: 1-6 sierpnia – ministranci ze szkół podstawowych oraz
713 sierpnia – dla ministrantów w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Koszt rekolekcji to 280 zł od osoby. Bardzo prosimy księży proboszczów o dofinansowanie wyjazdu ministrantów w wysokości
100 zł. Dodatkowo zachęcamy najstarszych ministrantów do wyjazdu
do Zakopanego i na wspólną wędrówkę po górach w dniach 22-26
sierpnia. Koszt: 350 zł. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie
i drogą internetową: ks. Mateusz Januszewski tel. 602 354 050,
e-mail: matij16@wp.pl.
d. XXXIV Zamojska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
odbędzie się w dniach 2-14 sierpnia 2016 r.
e. III Diecezjalna Pielgrzymka Środowisk Trzeźwościowych
W dniu 20 sierpnia 2016 r. z Zamościa do sanktuarium w Krasnobrodzie wyruszy już po raz trzeci Diecezjalna Pielgrzymka Środowisk Trzeźwościowych. Diecezjalni duszpasterze trzeźwości zapraszają na to wydarzenie wszystkich chętnych.
W czasie wakacji odbędą się dwa turnusy rekolekcji Ruchu
Światło-Życie, rekolekcje KSM-u, harcerzy, niepełnosprawnych
i wiele innych.
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3. Światowe Dni Młodzieży
a. Dni w Diecezji
Światowe Dni Młodzieży w naszej diecezji będą się odbywać
w dniach 20-25 lipca 2016 r. w ramach tzw. „Dni w Diecezji”. Odbędą
się one w pięciu rejonach. W rejonie biłgorajskim będziemy gościli
w czasie tego spotkania 150 pielgrzymów z Litwy, w Hrubieszowie
20 pielgrzymów z Ukrainy, w Tomaszowie Lub. 40 osób z Ukrainy,
w Lubaczowie ok. 40 osób z Łotwy i w Zamościu 127 osób z Ukrainy
i Austrii. W sprawie noclegów dla pielgrzymów księża odpowiedzialni w rejonach będą kontaktować się z rodzinami, które zadeklarowały chęć przyjęcia młodzieży i informować je o wszystkich kwestiach
z tym związanych. Szczegółowe plany dotyczące wydarzeń w rejonach są umieszone na naszej stronie sdm.zamojskolubaczowska.pl.
Bardzo serdecznie zapraszamy na międzynarodowe spotkanie do
Zamościa, które będzie miało miejsce 23 lipca 2016 r. W tym spotkaniu będą uczestniczyli wszyscy pielgrzymi, którzy będą przebywać na
terenie naszej diecezji oraz nasza młodzież. Wszystkie wydarzenia
tego dnia będą uwieńczone Mszą św., sprawowaną na Rynku Wielkim w Zamościu o godz. 15.00 i koncertem zespołu Golec uOrkiestra
o godz. 20.00 również na Rynku Wielkim w Zamościu.
b. Wyjazd na ŚDM do Krakowa
Plan spotkania z papieżem w Krakowie:
 Msza Otwarcia 26.07. ( wtorek) Błonia
 Ceremonia Powitania Ojca świętego o godz. 17.30 w czwartek, 28 lipca – Błonia
 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.00 w piątek, 29 lipca – Błonia
 Modlitewne Czuwanie z Ojcem Świętym o godz. 19.00 w sobotę, 30 lipca – Campus Misericordiae
 Msza Posłania o godz. 10.00 w niedzielę, 31 lipca – Campus
Misericordiae
Na chwilę obecną z naszej diecezji zarejestrowanych jest 750
osób na spotkanie z papieżem w Krakowie. Prosimy o przypomnienie
młodzieży w parafiach, że najpóźniej na wyjazd można zapisywać się
do końca czerwca. Informacja dotycząca zapisów i rejestracji księży
znajduje się na naszej stronie www.sdm.zamojskolubaczowka.pl
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c. Wyjazd grup niezarejestrowanych do Krakowa
Dla osób z różnych względów niezainteresowanych udziałem
w całym programie, będzie istniała pewna możliwość uczestnictwa
w wydarzeniach centralnych z Ojcem świętym także bez rejestracji
na ŚDM. Rozwiązanie to dotyczy osób, które nie są zainteresowane
udziałem w całotygodniowym programie ŚDM, a chciałyby spotkać
się z papieżem Franciszkiem podczas jednego z czterech wydarzeń:
powitania Ojca Świętego, Drogi Krzyżowej, czuwania modlitewnego
z młodymi i Mszy św. kończącej ŚDM.
Plan spotkania:
BŁONIA (28-29 lipca, czwartek-piątek) – Dla osób niezarejestrowanych, przewiduje się miejsca w sektorach zewnętrznych oraz
w Parku Jordana (oddalonych nieco od ołtarza). Nie przewiduje się
jednak kart wstępu z wyznaczonym miejscem w sektorze. CAMPUS
MISERICORDIAE (30-31 lipca) – Bardziej otwarty charakter będą
miały spotkania z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae w Brzegach pod Wieliczką (sobota, niedziela). Dla pielgrzymów niezarejestrowanych przewiduje się dystrybucję darmowych kart wstępu do
sektorów zewnętrznych (oddalonych od ołtarza). Karta wstępu umożliwi wejście do konkretnego sektora zarówno na sobotnie czuwanie,
jak i na niedzielną Eucharystię. Aby otrzymać bezpłatną kartę wstępu na CAMPUS MISERICORDIAE dla osób indywidualnych lub
grup pielgrzymów, należy do dnia 1 lipca 2016 r. zgłosić taką potrzebę do ks. Sylwestra Zwolaka, koordynatora przygotowań do ŚDM
w Diecezji.
d. Spotkanie z papieżem w Częstochowie
W dniu 28 lipca 2016 r. Ojciec Święty Franciszek przybędzie do
Częstochowy na Jasną Górę, aby podczas sprawowanej przez niego
Eucharystii dziękować za 1050-lecie dziedzictwa chrztu Narodu Polskiego. Na tę uroczystość Biskupi Polscy zapraszają wspólnoty
rodzinne i kościelne. Po przybyciu na Jasną Górę Ojciec święty Franciszek, o godz. 10.30, rozpocznie Mszę św. na Szczycie Jasnogórskim.
Wierni świeccy, którzy wezmą udział w uroczystościach, gromadzą
się w czterech sektorach na Błoniach Jasnogórskich, w parkach przy
błoniach, w III Alei NMP i na Placu Biegańskiego. Miejsca te będą
nagłośnione i wyposażone w telebimy. Zasadniczo nie przewidujemy
kart wejściowych do tych miejsc, z wyjątkiem jednego sektora na
Błoniach Jasnogórskich. W sektorze tym przewidujemy po 200 miejsc
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dla reprezentantów każdej diecezji. Przy czym należy pamiętać, że
wszystkie cztery sektory znajdujące się na błoniach leżą w strefie „0”.
Wejście do tych sektorów dokonywać się będzie przez bramkę bezpieczeństwa (od godz. 1.00 do godz. 7.00 – 28 lipca br.). Prosimy Księży
chętnych na wyjazd do Częstochowy wraz z grupami z parafii o przesyłanie informacji o liczbie osób wyjeżdżających na to wydarzenie do
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego do 25 czerwca 2016 r.

4. Modlitwa adoracyjna w parafiach w intencji diecezji

Od nowego roku kalendarzowego będziemy kontynuować
w naszej diecezji modlitwę adoracyjną Najświętszego Sakramentu
w intencji wszystkich wydarzeń diecezjalnych. Proponujemy, aby
w większych parafiach adoracja trwała przynajmniej przez pół dnia,
a w mniejszych przez kilka godzin. W adorację powinny zaangażować
się różne grupy modlitewne działające przy parafii. Kierujemy więc
prośbę do księży proboszczów, którzy chcieliby konkretny dzień
w roku przeznaczyć na taką adorację, aby zgłosili do Wydziału swoją
propozycję. Zgłoszenia przyjmujemy do końca sierpnia 2016 r.

5. Narodowa Pielgrzymka do Rzymu

W październiku odbędzie się Narodowa Pielgrzymka do Rzymu.
Z naszej Diecezji też planujemy wyjazd jednej lub więcej grup,
w zależności od ilości zgłoszeń. Program wyjazdu i szczegółowe informacje są do odebrania w kurii. Materiały informacyjne zostały
przygotowane dla każdej parafii.

6. Karta sprawozdawcza parafii

Każdy Ksiądz dziekan otrzymał dla wszystkich parafii ze swojego dekanatu kartę sprawozdawczą parafii. Prosimy, aby proboszczowie odwiedzili poszczególne „dykasterie” kurialne w celu potwierdzenia braku zaległości i przez księży dziekanów dostarczyli wypełnione
karty najpóźniej do kolejnej konferencji dziekanów, czyli 30 sierpnia
2016 r. do kancelarii kurii. Celem tej karty jest uporządkowanie
kwestii, dotyczących zaległości, jakie posiada parafia względem różnych urzędów kurialnych.
Ks. Sylwester Zwolak
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WZÓR KARTY
KARTA SPRAWOZDAWCZA
parafii ……………
w roku 2016
INSTYTUCJA

DATA

PODPIS
I PIECZĘĆ

UWAGI

CARITAS

KANCELARIA
KURII
KASA
KURII
KATOLICKIE
RADIO
ZAMOŚĆ
TYGODNIK
„NIEDZIELA”
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA
OGÓLNEGO
WYDZIAŁ NAUKI
I WYCHOWANIA
KATOLICKIEGO
WYŻSZE
SEMINARIUM
DUCHOWNE

Wypełnione karty sprawozdawcze z całego dekanatu Ksiądz Dziekan
ma obowiązek złożyć do dnia 30 sierpnia 2016 r.
w Kancelarii Kurii Diecezjalnej w Zamościu
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SPRAWY EKONOMICZNE
1.
2.

3.

Proszę o uregulowanie zaległości z tac, puszek i podusznego, za
kalendarze rolnicze oraz opłat na Dom Księży Seniorów.
Niestety, nie wszyscy przelewają ofiary na właściwe konta bankowe, np. puszki na Ekwador i Ukrainę powinny być przelane
bezpośrednio na konto Caritas.
Czy Księża Dziekani przekazali księżom listy z terminami tac
i puszek w 2016 r.?
Ks. Tadeusz Czuk

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
1. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek seminarzyści wzięli udział
w liturgii Triduum Sacrum w Katedrze Zamojskiej, sprawowanej
pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Dziękujemy ks. prałatowi
Adamowi Firoszowi za gościnne przyjęcie wspólnoty seminaryjnej
2. 23 kwietnia odbył się dzień otwarty w naszym seminarium, na
który przybyło dziewięciu uczniów i absolwentów szkół średnich.
3. 10 maja odbyło się spotkanie Księdza Biskupa i wychowawców
seminaryjnych z proboszczami alumnów. Podczas spotkania
omówiono kwestię współpracy między seminarium duchownym
a środowiskiem parafialnym w przygotowaniu alumnów do
kapłaństwa oraz poruszono bieżące zagadnienia formacyjne.
4. 7 maja w Katedrze Zamojskiej bp Mariusz Leszczyński udzielił
święceń diakonatu siedmiu seminarzystom.
5. 4 czerwca bp Marian Rojek wyświęcił czterech nowych prezbiterów.
6. Na zaproszenie księży proboszczów zespół seminaryjny gościł
w Biłgoraju w parafii pw. św. Jerzego (17.04) oraz w Rachaniach
(24.04). 9 marca alumni odwiedzili także Liceum Ekonomiczne
w Zamościu; kilkakrotnie pełnili posługę na rekolekcjach dla młodzieży organizowanych przez siostry franciszkanki w Łabuniach,
a 14 maja uczestniczyli w diecezjalnym spotkaniu młodzieży
w Górecku Kościelnym. 18 maja wspólnota seminaryjna wzięła
udział w diecezjalnej pielgrzymce do Łagiewnik.
7. Trwa letnia sesja egzaminacyjna. 27 czerwca alumni skończą
zdawanie egzaminów, a dzień później udadzą się na wakacje. Jak
zawsze przedstawiają księżom proboszczom terminy planowanych
praktyk i dyżurów. Podczas wakacji alumni będą uczestniczyć
w rekolekcjach oazowych, rekolekcjach dla ministrantów, rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym, rekolekcjach dla niepełno-
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sprawnych, w obozach harcerskich, obozach i rekolekcjach KSM,
w koloniach dla dzieci i młodzieży (Caritas), będę posługiwać podczas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę oraz w Domu Pomocy Społecznej sióstr Albertynek w Lubaczowie. Ponadto kilkunastu
alumnów podejmie wolontariat w trakcie diecezjalnych obchodów
ŚDM. Wszyscy alumni będą pełnić tygodniową posługę liturgiczną
podczas centralnych obchodów ŚDM w Krakowie.
8. Trwa rekrutacja do seminarium, która zakończy się 8 lipca br.
Kandydaci do seminarium w pierwszej fazie rekrutacji składają
podanie ze zdjęciem i życiorysem, a ponadto świadectwo chrztu,
opinię proboszcza oraz opinię katechety.
9. Podczas wakacji planowane są remonty pokoi na parterze w budynku C, mieszkań wychowawców, małej kaplicy, furty, garażu,
modernizacja systemu grzewczego, a także bieżące naprawy.
10. Od 12 do 15 września w seminarium będą się odbywały rekolekcje dla księży, które poprowadzi ks. Krzysztof Kralka SAC, dyrektor pallotyńskiej szkoły nowej ewangelizacji. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach.
11. Dziękujemy za bieżące wpłaty tac na seminarium. Parafie, które
nie dokonały wpłat w terminie, prosimy o uregulowanie zaległości.
Ks. Jarosław Przytuła

CARITAS
1. Podziękowanie za KILOMETRY CARITAS.
W akcji KILOMETRY CARITAS Wolontariusze 24 Szkolnych
Kół Caritas i nielicznych Parafialnych Zespołów, zbierali złotówki
dla chorych dzieci, które nie mogą liczyć na fundusze NFZ. Finał
akcji odbył się w Lubaczowie 29 maja 2016 r. Zebrano 37184 złotówek…tj. 845 metrów.
Dziękuję p. Anecie Trynieckiej – Koordynatorce Wolontariatu
Caritas, za organizację akcji i finału. Dziękuję koordynatorom
rejonowym Caritas, opiekunom, wolontariuszom i dyrekcjom
szkół. Dziękuję darczyńcom, którzy wrzucali złotówki.
Podziękowania księżom proboszczom za życzliwość i pomoc organizatorom KILOMETRÓW, zwłaszcza Ks. Dziekanowi Andrzejowi
Stopyrze, Burmistrzowi Lubaczowa, panu Krzysztofowi Szpytowi
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

i jego Współpracownikom. Księżom ze wszystkich parafii Biłgoraja, Lipin, Oleszyc, Cześnik i wielu innych.
Program SKRZYDŁA
Korzystało w tym roku szkolnym ponad 100 dzieci. Niektóre
półrocze inne cały rok. W sumie 104 Skrzydła to 152 880 zł –
wpływy z WDPD, Paschalików, Baranków Wielkanocnych, 1 %.
To nasi Darczyńcy i pomoc SMS na Caritas Polska.
KOLONIE w Broku – Diecezja Drohiczyńska.
Pojedzie w dniach 10-20 sierpnia 85 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia dzieci dostarczyli Koordynatorzy
Rejonowi Wolontariatu Caritas… Także dofinansowujemy częściowo kolonie dzieci i młodzieży innych organizacji, na ile możliwości finansowe pozwolą. Wszystko finansujemy tak jak program
SKRZYDŁA.
Akcja TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW
Prosimy księży proboszczów, liderów wspólnot, odpowiedzialnych za działania charytatywne o zamawianie tornistrów dla
dzieci, którym parafie chcą pomóc.
Zamówienia: ilość tornistrów i adres parafii, należy kierować
do p. Anety Trynieckiej – koordynatora akcji: tryniecka.caritas@wp.pl do 10 lipca!
Caritas zamówi tornistry. W parafiach księża rozdadzą je
osobom i instytucjom. Po napełnieniu, tornistry dyskretnie, poprzez radnych, czy Koła Caritas, zaufanych ludzi, trzeba dostarczyć do potrzebujących dzieci. Nadwyżki chętnie przyjmiemy dla
dzieci z Ukrainy… Jeśliby księża proboszczowie chcieli pochwalić
się dobrocią darczyńców, chętnie zamieścimy zdjęcia z akcji na
portalach.
Torebka „Podarek serca w Roku Miłosierdzia”. Propozycja aktualna dla wszystkich parafii:
Można torebki rozdać w parafii: instytucjom, szkołom, rodzinom… Wypełnione zebrać i dyskretnie wspomóc potrzebujących.
Tam, gdzie nie ma zespołów charytatywnych, jest szansa na ich
utworzenie z członków grup modlitewnych, rad parafialnych, kół
gospodyń…
Jest możliwość skorzystania z Programu Pomocy Żywnościowej
FEAD… Informacje Koordynator programu p. Krzysztof Balicki
tel. 737 605 760
WPŁATY… Proszę, by dokonywać wpłat na konto podawane
w ogłoszeniach kurialnych. W tytule wpłat, należy wpisać
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NAZWĘ PARAFII i TYTUŁ WPŁATY. Bardzo proszę, by wpłat
dokonywać w ciągu 1 miesiąca od zbiórki.
Proszę nie podawać nazwisk, czy adresu zameldowania księdza, ani nie wpłacać na konto kurii. Jest ponad 180 parafii. Księgowość obsługuje także program SKRZYDŁA, wypożyczalnię
sprzętu… w sumie około 600 adresów miesięcznie...
Będziemy wysyłać przypomnienia listownie, nie upomnienia!
Za pomyłki także z naszej strony – przepraszam, proszę także
o solidność i profesjonalizm.
Ks. Adam Sobczak

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
1. 12 czerwca przeżywaliśmy Zamojski Dzień Papieski w 17.
rocznicę wizyty papieża św. Jana Pawła II w Zamościu. Była msza
św. w katedrze zamojskiej pod przewodnictwem Bpa Mariana Rojka
oraz koncerty: w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Zamościu
pt. „Jan Paweł II - Apostoł Miłosierdzia. A gdyby tak zanurzyć świat
choćby w kropli miłosierdzia”, zespołu New Life’m. Wielki Koncert
Papieski wykonała pani Irena Santor. W ramach Zamojskiego
Dnia Papieskiego obchodzony był II Diecezjalny Dzień Osób z Niepełnosprawnością, w którym udział wzięli dzieci i młodzież z przedszkoli, ośrodków i Warsztatów Terapii Zajęciowej z całej diecezji.
Wydarzeniu towarzyszyło Mobilne Muzeum św. Jana Pawła II
i św. Faustyny Kowalskiej – Iskra Miłosierdzia. W tym roku
w ramach obchodów Zamojskich Dni Papieskich Katolickie Radio
Zamość przyznało nagrody „Semper Fidelis”: ks. Markowi Kuśmierczykowi – Dyrektorowi Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Religijnej „SOLI DEO” w Biłgoraju, Gminie Biłgoraj, Gminie Lubaczów, Nadleśnictwu Strzelce, Nadleśnictwu Janów Lubelski, firmie
EURO-CAR sp. z o.o. z Zamościa, Aleje Jana Pawła II 2, Dealer
Renault i Dacia, Państwu Marii i Mariuszowi Łescy – właścicielom
firmy DOMPLAST oraz Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Budmat” s.j. Tadeusz Rozmus, Józef Małysz. Tytuł „Przyjaciel Katolickiego Radia Zamość” otrzymały następujące osoby: ks. Marek
Mazurek, ks. Piotr Brodziak, ks. Tomasz Winogrodzki, Dagmara
Łapińska, Mateusz Muszyński, s. Anna Kozłowska FMM oraz Zespół
New Life’m.
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2. W dniach od 2 do 12 czerwca br. na Roztoczu gościło jedyne na
świecie Mobilne Muzeum św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej – Iskra Miłosierdzia. Odwiedziło ono takie miejscowości jak:
Lubaczów, Cieszanów, Tomaszów Lubelski, Łaszczów, Tarnogród,
Goraj, Biłgoraj, Szczebrzeszyn, Hrubieszów oraz Zamość. W sumie
ponad 15 tys. osób zobaczyło papieską ekspozycję.
Celem peregrynacji mobilnego muzeum było uczczenie 25. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Lubaczowie, 17. rocznica pobytu
w Zamościu, zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, a przede
wszystkim propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz przesłanie
o Bożym Miłosierdziu. Organizatorami byli: Katolickie Radio Zamość
oraz Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła
II w Zamościu. Bardzo dziękuję wszystkim księżom proboszczom,
księżom wikariuszom, którzy pomogli zorganizować i przeprowadzić
w swoich miejscowościach wizytę Mobilnego Muzeum.
3. W ramach „Niedziel Radiowych”, Katolickie Radio Zamość odwiedza parafie diecezji zamojsko-lubaczowskiej. To jedna z wielu form
wsparcia naszej rozgłośni. Do tej pory udało się spotkać w 62 parafiach.
4. Nasza rozgłośnia w dniach 20-24 lipca (dni w diecezji ŚDM)
i 25-31 lipca (ŚDM w Krakowie) przeprowadzi relacje radiowe.
W programie: transmisje, audycje, wywiady itp. Szczegółowy program podany zostanie w późniejszym terminie. W sierpniu zaś nasze
radio tradycyjnie wyruszy z pieszą pielgrzymką na szlak pielgrzymi.
Od 1 sierpnia rozpocznie się studio pielgrzymkowe – już teraz zapraszamy do słuchania. Zachęcamy do budowania „grupy duchowej” –
ludzi wędrujących duchowo i modlitewnie na Jasną Górę.
5. Na wrzesień Katolickie Radio Zamość przygotowuje kalendarze radiowe na rok 2017. Proszę księży o uregulowanie wszelkich
zaległości jeszcze za 2015 rok za kalendarze.
6. Zwracam się też z prośbą do księży proboszczów o przesyłanie
i nagrywanie informacji dotyczących życia parafii (zapowiedzi czy
relacje w formie tekstowej, plakaty, zdjęcia) na adres: redakcja@radiozamosc.pl. Warto podzielić się tym, czym żyje wspólnota
naszego Kościoła.
Ks. Krystian Bordzań
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DUSZPASTERSTWO RODZIN
1. Obchody Dnia Świętości Życia w naszej diecezji miały miejsce
9 kwietnia br. w kościele Bożego Miłosierdzia w Zamościu. Podczas uroczystej sesji wykład na temat „Tajemnice ludzkiego
bytu” wygłosił dr Kazimierz Szałata z UKSW, a wykład zatytułowany „Wybrać życie” – prof. Bogdan Chazan.
2. W niedzielę 15 maja ulicami Zamościa po raz kolejny przeszedł
Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Każde życie jest bezcenne!”, będący manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych
i szacunku dla życia ludzkiego. Marsz rozpoczął się mszą św. katedrze zamojskiej, a zakończył piknikiem rodzinnym na Rynku
Wielkim.
3. W dniach 17-18 maja w Ośrodku Rekolekcyjnym Archidiecezji
Łódzkiej w Porszewicach odbyło się ogólnopolskie spotkanie
Duszpasterstwa Rodzin. Tematem przewodnim było „Kształtowanie młodego pokolenia – zagrożenia i profilaktyka”. Podczas
dwudniowych obrad poruszono tematy związane ze zmianami
w przygotowaniu narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa, wychowaniem do życia w rodzinie, działaniami profilaktycznymi wobec młodzieży oraz prawdziwym obliczem gender.
4. W ramach Duszpasterstwa Rodzin, 24 maja został przeprowadzony Diecezjalny Konkurs Literacko – Plastyczny „Chrzest fundamentem Polski i Nowym Życiem w Chrystusie” dla dzieci
i młodzieży.
5. Referat Duszpasterstwa Rodzin przy Kurii Diecezjalnej w miesiącu maju organizował kurs Naturalnego Planowania Rodziny,
w którym uczestniczyło 12 osób.
6. Zapraszamy na X Pielgrzymkę Rodzin naszej Diecezji do Matki
Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim 16 lipca 2016 r.
Prosimy o wysłanie delegacji z każdej parafii. Program: 10.30 –
Droga Krzyżowa, 12.00 – Msza św. i Akt zawierzenia rodzin.
Ks. Mirosław Sawka
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DIECEZJALNA SZKOŁA MUZYKI KOŚCIELNEJ
Rekolekcje dla organistów
Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy organistów z naszej diecezji na doroczne rekolekcje. W tym roku odbędą się one
w Werchracie w dniach: 28-30 sierpnia (niedziela od godz. 18.00,
poniedziałek, wtorek – zakończenie obiadem). Poprowadzi je o. Wiktoryn z Hrubieszowa, absolwent muzykologii KUL, misjonarz miłosierdzia. We wtorek z organistami spotka się Biskup Diecezjalny
Marian Rojek. Po Mszy św. o godz. 11.30 zostaną rozdane dyplomy
tegorocznych absolwentów SMK z Zamościu.
Bardzo proszę ks. Proboszczów o pomoc w umożliwieniu, oraz
zachęceniu swoich organistów do wzięcia udziału w tych dniach skupienia. Szczególnie bardzo proszę o zwolnienie z niedzielnej Mszy św.
wieczornej.
Szkoła Muzyki Kościelnej
Diecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej ogłasza zapisy na nowy
rok akademicki 2016/17. Nauka w SMK obejmuje: indywidualne
lekcje gry na fortepianie i organach, naukę organowego akompaniamentu kościelnego (muzyczna praktyka liturgiczna), wykłady z historii muzyki, organoznawstwa, liturgiki, ćwiczenia z zakresu harmonii i kształcenia słuchu, chorału gregoriańskiego, oraz dyrygentury i problematyki pracy z zespołem śpiewaczym.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów –
absolwentów Instytutu Muzykologii KUL, oraz Akademii Muzycznej
w Krakowie.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w soboty od godziny 9.00 do
14.00. Przyjmujemy kandydatów bez ograniczeń wiekowych.
Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów:
- podanie i życiorys z wyszczególnieniem odbycia jakiejkolwiek
edukacji muzycznej
- ostatnie świadectwo szkolne lub dyplom
- opinia Księdza Proboszcza
- 2 zdjęcia (format legitymacyjny)
Studia są odpłatne – 160 zł miesięcznie.
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W tym roku obchodziliśmy 10-cio lecie istnienia nowej SMK.
Dziękuję ks. Bp. Marianowi Rojkowi za spotkanie z organistami
i odprawienie Mszy św. w ich intencji. Możemy z tak krótkiej
perspektywy czasu pochwalić się naszymi absolwentami, którzy
w naszej diecezji pełnią posługę organisty w przeszło 20-stu parafiach. (na umowę – Zamość Królowa Polski, Franciszkanie, Parafia
Wojskowa, Żdanów, Klemensów, Kosobudy, Tomaszów Lubelski:
św. Józef, Zwiastowania NMP, Biłgoraj: św. Jerzy, św. Jana Pawła
II, Lipsko k. Zamościa, Jarosławiec, Stary Zamość, Narol, Topólcza,
Sitaniec, Klemensów oraz w kilku parafiach okazjonalnie).
Jak widzimy wiele parafii korzysta z dobrodziejstwa edukacji
organistów w naszej diecezjalnej SMK, dlatego zachęcamy ks. proboszczów do zauważenia i posłania do naszej szkoły nowych zdolnych
młodych ludzi, którzy będą służyć w przyszłości swoim talentem
w kościołach naszej diecezji.
Adres: Zamojskie Towarzystwo Muzyczne, ul. Partyzantów 11,
22-400 Zamość, Tel. 84 638 5636
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Nazwisko i imię
Koneczna Ludwika
Wołowski Stanisław
Saj Wojciech
Sobczak Mariusz
Pietrzniak Ireneusz
Nisztuk Józef
Antos Joanna
Lipiak Tomasz
Wiciejewska Magdalena
Skowyra Ewelina
Pakuła Andrzej
Rybaczek Hubert
Bąk Józef
Misiarz Bartosz
Majcher Marek
Typa Bogumił
Chmielowiec Stanisław
Surmacz Sylwester
Wiciejewski Mateusz

Parafia
Biłgoraj Chrystusa Króla
Biłgoraj św. Jana Pawła II
Biłgoraj św. Jerzego
Biłgoraj św. Marii Magdaleny
Cieszanów
Dub
Grabowiec
Gródek
Honiatycze
Hrubieszów Ducha Świętego
Jarosławiec
Krasnobród Nawiedzenia NMP
Lipsko k/Zamościa
Lubaczów św. Karola Boromeusza
Łaszczów
Łukawica
Łukowa
Nabróż
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Kulisz Andrzej
Bogatko Janusz
Siembieda Jan
Skowyra Renata
Stós Damian
Bondyra Zbigniew
Słoboda Monika
Kaczor Paweł
Zapalski Bogusław
Gmiterek Piotr
Pacuła Piotr
Wasiołek Anna
Kosakowski Henryk
Białowolski Andrzej
Bębenek Tomasz
Giera Mariusz
Biszczan Marek
Pupiec Marian
Liwiński Janusz
Rzeszot Mariusz
Czochra Mariusz

Narol
Perespa
Potok Górny
Sitaniec
Sól
Susiec
Szarowola
Tarnogród
Tomaszów Lub. NSPJ
Tomaszów Lub. Sanktuarium
Tomaszów Lub. św. Józefa
Topólcza
Trzeszczany
Wielącza
Zamość Katedra
Zamość M.B. Królowej Polski
Zamość Miłosierdzia Bożego
Zamość św. Brata Alberta
Zamość św. Michała Archanioła
Zamość Świętego Krzyża
Zwierzyniec
Ks. Witold Batycki

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
1. XXXIV Piesza Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska na Jasną
Górę pod hasłem: „BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI”,
wyruszy w niedzielę dnia 2 sierpnia około godz. 10.15 po Mszy
św. sprawowanej o godz. 9.00 w Katedrze. 1 sierpnia
rozpoczynamy
pielgrzymowanie
Apelem
Jasnogórskim
w Katedrze Zamojskiej o godz. 20.00.
2. Prezentacja pielgrzymki na wałach Jasnogórskich nastąpi 14
sierpnia około godz. 10.15, a o godz. 13.00 będzie sprawowana
Msza św. na szczycie. Tak jak w ubiegłym roku pragniemy nieść
Najświętszy Sakrament w każdej grupie pielgrzymkowej.
3. Zapisu na XXXIV Pieszą Pielgrzymkę Zamojsko-Lubaczowską,
zasadniczo dokonujemy u swoich duszpasterzy w parafii. Karty

409

KURIA DIECEZJALNA
zapisu, dostępne są na stronie internetowej. Karty zgłoszeniowe
z parafii należy dostarczyć do Sekretariatu Pielgrzymki do dnia
30 lipca 2016 r. Jednocześnie będzie można pobrać tam gadżety
pielgrzymkowe.
Zapisy
będą
prowadzone
również
w Sekretariacie Pielgrzymki przy Katedrze Zamojskiej ul.
Kolegiacka 1 w Zamościu, od dnia 25 lipca do 1 sierpnia
w godzinach 10.00-14.00. Wówczas koniecznie ze skierowaniem,
opinią duszpasterza. Zapisu w Sekretariacie Pielgrzymki można
dokonywać do ostatniej chwili, czyli do wyruszenia pielgrzymów
na pątniczy szlak. Chętni mogą również dołączyć i zapisać się
na trasie pielgrzymki.
Również w dniu wyjścia pielgrzymki z Tomaszowa Lubelskiego będzie można dokonać zapisu w sekretariacie pielgrzymki przy
kościele Zwiastowania NMP Podobnie będzie w Biłgoraju!
Młodzież do lat 15 włącznie, pielgrzymuje w towarzystwie
osoby pełnoletniej. Młodzież w wieku od 16 do 18 lat wędruje za
pisemną zgodą rodziców, przedstawioną przy zapisie. Zapisu
dokonujemy na podstawie dowodu tożsamości lub legitymacji
szkolnej. Wzór karty bagażowej można pobrać z internetowej
strony pielgrzymki.
Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi
100 zł od osoby. Jeśli z najbliższej rodziny wybiera się na
pielgrzymkę kilka osób, to tylko jedna z nich uiszcza całość
opłaty, tj. 100 zł, kolejna 70 zł a każda następna 40 zł (przez
najbliższą rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci).
Z tychże kosztów zwolnione są następujące służby (lista
zatwierdzona przez przewodnika grupy): porządkowa do 5 osób,
kwatermistrzowska do 2 osób, zespół muzyczny do 5 osób,
łączność do 2 osób, klerycy, pielęgniarki do 3 osób. Dzieci do lat
6 – gratis.
O wyposażenie pielęgniarskiej skrzyni pielgrzymkowej
tradycyjnie prosimy parafie z których wychodzi konkretna
grupa pątników. Ponieważ w takiej grupie idą pielgrzymi
z nawet kilku dekanatów, byłoby dobrze aby one również
partycypowały w kosztach wyposażenia skrzyni w potrzebne
leki. Jakie to mają być leki, najlepiej skonsultować
z pielęgniarkami. Po zakończeniu pielgrzymki skrzynie
zabieramy do miejsca wyjścia danej grupy. Mogę też zabrać je
do siebie, ale proszę o zabranie leków, które tracą ważność.
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Każdy uczestnik pielgrzymki jest ubezpieczony od
nieszczęśliwych wypadków w okresie od 2 do 15 sierpnia 2016 r.
GRUPA DUCHOWA Również i w tym roku podtrzymujemy ideę
grupy duchowej. Z myślą o tej grupie towarzyszyć Pielgrzymce
będzie Katolickie Radio Zamość. Program studia pielgrzymkowego
będzie podany na antenie radia.
Na konferencjach dekanalnych proszę o rozdanie powyższych
informacji Księżom proboszczom z prośbą o przedstawienie wiernym
w ramach ogłoszeń duszpasterskich zachęty do pielgrzymowania.
Proszę o rozwieszenie plakatów w gablotach, umieszczenie na
stronach parafii. Przygotowany został także okolicznościowy list na
niedziele 10 lipca 2016 r.

FUNDUSZ PIELGRZYMKOWY
Przeznaczony jest dla osób, które nie mogą fizycznie uczestniczyć
w pielgrzymce, a chcą uczestniczyć duchowo w pielgrzymowaniu.
Osoby te fundują „stypendium" pielgrzymkowe w kwocie 100 zł dla
osoby której nie stać na opłatę. Ta osoba modli się na pielgrzymce
również w intencjach ofiarodawców z Funduszu. Fundusz
przeznaczony jest również dla osób lub firm, które chcą finansowo
wesprzeć pielgrzymkę na zasadzie sponsora. Wpłat można
dokonywać w sekretariacie pielgrzymkowym bądź u kierownictwa.
Ks. Michał Moń

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
1. Ważniejsze wydarzenia KSM:
- 12 i 13 kwietnia 2016 r. zostały zorganizowane kursy wychowawcy i kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierowników
wycieczek szkolnych w Hrubieszowie i Lubaczowie (34 osoby).
- 30 kwietnia w Hrubieszowie w HOSiR i ZSM nr 2 zostały zorganizowane VI Diecezjalne Mistrzostwa KSM w Piłce Siatkowej
i Tenisie Stołowym: (153 os.) ze Strzyżowa, Buśna, Białopola,
Uchań, Baszni Dolnej, Młodowa, Zamościa, Starego Dzikowa, Lubaczowa, Kryłowa oraz cztery drużyny z miasta Hrubieszowa.
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- 7-11 maja uczestnicy Konkursu o bł. Karolinie i członkowie KSM
w liczbie 10 os. udali się na Wyjazd Studyjny do Strasburga.
- 21 maja w Zamościu miał miejsce Zjazd Diecezjalny KSM. Byli
na nim obecni przedstawiciele następujących oddziałów i kół: Biłgoraj par. Wniebowzięcia NMP i św. Jerzego, Chmielek, Obsza,
Hrubieszów par. MB Nieustającej Pomocy, Werbkowice, Grabowiec, Cieszanów, Lubaczów par. św. Stanisława BM, Koło przy
Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie, Łukawiec, Koło przy Gimnazjum
w Łukawcu, Dąbków, Lipsko k. Narola, Szczebrzeszyn par. św.
Katarzyny, Zamość par. MB Królowej Polski, Sitaniec. Usprawiedliwione nieobecności: Dołhobyczów, Strzyżów, Frampol i Trzęsiny.
- 10-12 czerwca w Rzeszowie odbyły się VII Mistrzostwa Polski
KSM. Drużyna chłopców naszej diecezji zajęła I miejsce, natomiast drużyna dziewcząt II miejsce.
- 17-19 czerwca w Nadrzeczu i Frampolu młodzież uczestniczyła
w XVIII Olimpiadzie Sportowej KSM (132 os. – Hrubieszów,
Lubaczów, Gromada, Wolontariusze ŚDM Rejonu Hrubieszów,
Korytków Duży, Dąbrowica, Obsza, Kryłów, Teratyn, Werbkowice, Uchanie). Wyniki na www.ksm.zamojskolubaczowska.pl
2. Nadchodzące wydarzenia:
- Organizujemy wspólny wyjazd młodzieży KSM na ŚDM do Krakowa w dniach 25 lipca – 1 sierpnia na Pakiet A. Przejazd do
Krakowa oraz powrót gratis.
W roku szkolnym 2016/2017 będzie organizowany III Diecezjalny Konkurs o naszej patronce „Wierność bł. Karoliny Kózki”. Konkurs patronatem honorowy objął prof. Mirosław Piotrowski Poseł do
Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy do udziału.
Rekolekcje dla Księży Asystentów Parafialnych (10-13 października 2016 roku w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej, Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice)
Ks. Stanisław Książek
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TRADYCJA ŚLUBÓW JANA KAZIMIERZA W POLSCE
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
HOMILIA WYGŁOSZONA W KONKATEDRZE LUBACZOWSKIEJ
1 KWIETNIA 2016 R.
Od 19 XI do 21 XII 1655 r. trwała obrona Jasnej Góry przed
Szwedami, którzy jako protestanci postanowili zdobyć klasztor oraz
zniszczyć znany już obraz Matki Boskiej. Jak nam wiadomo
z historii mała liczba obrońców odparła atak i w cudowny sposób
obroniła bastion Jasnogórski. Szwedzi zalali niemal całą Polskę,
Pozostawał jeszcze wolny daleki Lwów, a król Jan Kazimierz
przebywał w Głogówku na Śląsku. Historycy podają, że król przy
pomocy górali przez Nowy Targ przedostał się do Lwowa, by tu
oddać swoje królestwo pod opiekę Matki Boga – Człowieka.
1 kwietnia 1656 r. – Lwów. Król Jan Kazimierz składa śluby
narodu w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Boskiej
Łaskawej. Obraz ten ma różne nazwy nadane przez potomnych
i wiernych, którzy się przed nim modlili. Domagaliczowskiej – gdyż
namalował go w roku 1598 nad grobem swej wnuczki Katarzyny
Domagalicz – dziadek, znany lwowski malarz, Józef SzolcWolfowicz. Murkowej – gdyż był umieszczony na murze
zewnętrznym prezbiterium katedry lwowskiej. Łaskawej –
miłościwej dla narodu i ludu Lwowa, o czym świadczy pieśń „Śliczna
Gwiazdo Miasta Lwowa”, Nieba i ziemi Królowa, Maryja,
Opiekunka Miasta Lwowa, Maryja.
Dlaczego przed tym obrazem znajdującym się na zewnętrznej
ścianie prezbiterium katedry, a nie przed czczonym też przez
lwowian obrazem w pobliskim kościele Jezuitów? Obraz Matki
Łaskawej był bardzo znany i czczony, gdyż ludzie widzieli go często,
przechodząc przez cmentarz koło katedry. Był nad grobem dziecka
oraz pociągał swoją urodą i barwami.
Po złożeniu ślubów w pobliskim kościele Jezuitów Nuncjusz
Apostolski, abp Piotr Vidoni wypowiada słynne słowa „Regina Regni
Poloniae – ora pro nobis”, Królowo Korony Polskiej – módl się za
nami. Wtedy do Królestwa Polskiego należało wiele narodów, które
mogły wzywać Matkę Bożą, czcić w tym obrazie, jako swoją i prosić
o pomoc w różnych potrzebach.
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Tekst ślubów, wg przekazów ułożył prymas Polski abp Andrzej
Leszczyński, a ostatnio mówi się (dowodzi), że to św. Andrzej Bobola
(zginął 16.05.1657).
Tutaj warto podkreślić, że tydzień po ślubach królewskich
hetman Stefan Czarniecki odnosi pierwsze znaczące zwycięstwo nad
Szwedami pod Warką.
Po ślubach obraz umieszczono na swoim miejscu dla kultu
wiernych. Gdy abp Wacław Sierakowski, zgodnie z ówczesnym
trendem, przeprowadził barokizację katedry, wybudował nową
nastawę ołtarzową. Dnia 11 maja 1765 r. przeniesiono obraz do
katedry do nowej nastawy ołtarzowej we wnęce, jak śpiewamy
w godzinkach do NMP – siedmioma kolumnami pięknie ozdobionej.
Możemy to do dzisiaj oglądać.
Wypada w tym miejscu postawić pytanie: Który obraz bardziej
wpłynął na losy narodu w tym czasie – jasnogórski, czy lwowski?
Wydaje się, że po ślubach coś się ruszyło, dlatego kult obrazu Matki
Bożej Łaskawej należy przywrócić w całej Polsce. Powstało już
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w konkatedrze w Lubaczowie,
gdzie przybywają pielgrzymi z całej Polski. Niestety znajomość tego
miejsca jest zbyt mała w Polsce, a biskupi w należyty sposób nie
propagują tego obrazu.
Skoro ten obraz jest tak ważny w dziejach narodu polskiego, to
warto też pomyśleć o jego bezpieczeństwie. Oryginalny obraz jest
dobrze zabezpieczony w skarbcu zakrystii na Wawelu, widzą to
biskupi polscy, którzy przybywają na procesję św. Stanisława.
Król złożył śluby w imieniu wielu narodów zamieszkujących jego
królestwo. Prosił Bogarodzicę o pomoc w wypędzeniu okupanta oraz
obiecał uwolnić narody od niesprawiedliwych ucisków i zobowiązań,
ale jak wiemy tego nie spełnił.
Dla naszego pokolenia co to znaczy, z czego możemy skorzystać?
Sprawy trudne, po ludzku nie do rozwiązania, należy przedkładać
Bogu poprzez pośrednictwo Matki Bożej, tak jak to uczynił król Jan
Kazimierz. Powinniśmy obietnice złożone realizować, a nie jak król
zapomnieć o nich.
Śluby królewskie były inspiracją dla artystów, pisarzy
i muzyków. Znany malarz Jan Matejko w roku 1893 namalował
w Krakowie obraz „Śluby Jana Kazimierza”, który obecnie znajduje
się w muzeum historycznym we Wrocławiu. Stanisław Wyspiański
po przegranym konkursie na witraż w katedrze lwowskiej, napisał
w Krakowie w roku 1893 wspaniałą sztukę teatralną „Królowa
Korony Polskiej”. Lwowski muzyk profesor Mieczysław Sołtys
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w roku 1895 skomponował Oratorium „Śluby Jana Kazimierza”,
które zostało wykonane na 350-lecie ślubów w 2006 r. w katedrze
lwowskiej. Henryk Sienkiewicz barwnie i ze szczegółami opisuje
w „Potopie” scenę złożenia ślubów królewskich.
12 maja 1776 r. arcybiskup Sierakowski – metropolita lwowski
doceniając wartość tego słynnego obrazu oraz kult, który ciągle
odbierał, koronuje go koronami papieskimi. Przed tym obrazem
w latach 1900 do 1923 modlił się w czasie swojego pasterzowania
w archidiecezji św. arcybiskup Józef Bilczewski. W roku 1904
zorganizował Pierwszy w Polsce Kongres Mariański.
W roku 1910 dnia 22 kwietnia papież św. Pius X nadaje
katedrze lwowskiej tytuł „Bazyliki Mniejszej” oraz pozwala
w archidiecezji lwowskiej używać wezwania w Litanii Loretańskiej
„Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”.
Obraz Matki Bożej Łaskawej dnia 3 listopada 1933 r. był
świadkiem wyświęcenia na biskupa ks. Eugeniusza Baziaka, który
w 1958 r. wyświęcił na biskupa ks. Karola Wojtyłę, dzisiaj św. Jan
Pawła II.
Bractwo Najświętszej Panny Łaskawej Królowej Korony
Polskiej dnia 26 kwietnia 1936 r. ofiarowało antepedium ołtarzowe
dla katedry, w którym jest scena przedstawiająca śluby królewskie.
Oryginał znajduje się w konkatedrze w Lubaczowie, a kopia
w katedrze we Lwowie.
Dnia 26 kwietnia 1946 r. obraz zostaje wywieziony do Polski, ze
względu na zagrożenie ze strony wojującego ateizmu na tych
terenach. W katedrze pozostała kopia namalowana, jak mówią
świadkowie, w ciągu jednej nocy przez panią Marię Pokiziak. Ta
kopia była wystawiona do kultu aż do 4 kwietnia 1996 r., kiedy
przywieziono jedną z dwóch kopii, pobłogosławioną przez Jana
Pawła II w 1983 r. w Częstochowie. Kopia ta była umieszczona
w kaplicy seminarium duchownego archidiecezji lwowskiej
z siedzibą w Lubaczowie, które mieściło się w Lublinie.
Historyczny obraz był przechowywany po wojnie w różnych
miejscach: w katedrze na Wawelu w głównym ołtarzu, w kaplicy
prywatnej biskupa w Tarnowie. Gdy do Lubaczowa przybył jako
administrator bp Marian Rechowicz, historyk i były rektor KUL,
postanowił 3 marca 1974 r. sprowadzić oryginalny obraz do
prokatedry w Lubaczowie. Po zawierusze wojennej okazało się, że
brak oryginalnych koron. Wtedy biskup Rechowicz postanawia
wykonać korony i 2 kopie obrazu. Korony wykonał złotnik
z Krakowa, Adam Komorowski. Kopie obrazu – Dziekan Wydziału
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Sztuki Akademii Sztuk w Krakowie, Józef Nykiel. Kopie są bardzo
wierne, można je tylko odróżnić po materiale z którego są zrobione.
Jest to sklejka dębowa, gdy oryginał jest na desce sosnowej. W tym
czasie pan Nykiel dokonał konserwacji oryginalnego obrazu Matki
Bożej Łaskawej. W czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, dnia
18 czerwca 1983 r. papież koronuje w Częstochowie historyczny
obraz Matki Bożej Łaskawej oraz poświęca 2 kopie obrazu.
Po koronacji obraz był umieszczony w prokatedrze w Lubaczowie,
a kopie – jedna w seminarium archidiecezji w Lublinie a druga
w kaplicy biskupa w Lubaczowie. W Lubaczowie trwała w tym
czasie rozbudowa prokatedry, dookoła starej świątyni były
rusztowania i pewnej nocy skradziono z relikwiarza – trumienki
zawierającego relikwie błogosławionego Jakuba Strzemię, fragment
krzyża. Biskup Marian Jaworski, który wtedy administrował
w Lubaczowie, postanowił w roku 1986 zdeponować oryginał obrazu
Matki Bożej Łaskawej w katedrze na Wawelu. Po umieszczeniu
oryginalnego
obrazu
w
skarbu
zakrystii
na
Wawelu,
w lubaczowskiej prokatedrze do kultu przekazano pierwszą kopię
poświęconą przez papieża. Biskup Jaworski nie chciał dopuścić do
profanacji czy kradzieży tak cennego narodowego daru, przed
którym odbyły się śluby narodu. Oryginalne korony odnalazły się
w czasie, kiedy kończono robienie kopii, tak, że można je było
dokładnie sprawdzić. Wtedy też odnalazła się sukienka oraz berło,
które ozdabiały obraz Matki Bożej. Korony oryginalne, sukienka
oraz berło zostały przekazane w depozyt do skarbca katedry na
Wawelu.
26 sierpnia 1956 r. w 300. lecie ślubów królewskich na Jasnej
Górze został odczytany tekst odnowionych Ślubów lwowskich Jana
Kazimierza, które w imieniu Narodu ułożył więziony prymas
Wyszyński.
W Jubileuszowym Roku Millenium chrześcijaństwa w Polsce
(1966), dnia 3 maja, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński
ponawia Śluby Narodu. Odczytuje wtedy Akt Oddania Narodu
Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. Akt Oddania
poprzedziła Wielka Nowenna, która miała przygotować naród
na obchody tysiąclecia Chrztu Polski. Przez ten czas modlono się
w Polsce prosząc Matkę Boga o pomoc w pokonaniu zła
i dolegliwości z jakimi trzeba się zmierzyć.
Bp Marian Rechowicz, administrator apostolski archidiecezji
lwowskiej z powojenną siedzibą w Lubaczowie, jako historyk
nawiązał do lwowskiej tradycji, gdzie działało Bractwo Królowej
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Korony Polskiej. Reaktywował je w Lubaczowie. Mimo
zaangażowania biskupa działalność Bractwa upadła.
Dnia 2 czerwca 1991 r. Jan Paweł II modlił się przed obrazem
Pani Łaskawej w prokatedrze w Lubaczowie podczas kolejnej
pielgrzymki do Ojczyzny. W przemówieniu wygłoszonym
w prokatedrze nawiązał do ślubów Jana Kazimierza. Wspomniał
o tradycji łacińskiej i bizantyjskiej, która panowała w ciągu wieków
na tych ziemiach. Dziękował Opatrzności za przykładną współpracę
Ludów żyjących na tych terenach pogranicza.
Jak wspomnieliśmy wcześniej, druga kopia, która była
w seminariom w Lublinie, trafiła do katedry we Lwowie dnia
4 kwietnia 1996 r., a kopia powojenna została umieszczona
w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. W roku
2016
tę
historyczną
kopię
przekazano
do
muzeum
archidiecezjalnego w kurii Metropolitalnej, gdzie będzie świadczyć
o trudnych czasach prześladowań Kościoła w okresie wojującego
ateizmu i bezbożnictwa na naszych terenach. We Lwowie zaczęto
czcić ten obraz pobłogosławiony przez papieża. Dnia 26 czerwca
2001 r. Jan Paweł II koronował kopie obrazu z katedry we Lwowie
w czasie Mszy św. celebrowanej na Hipodromie. Przed koronacją
wykonano korony przez pracownię złotniczą państwa Komorowskich
w Krakowie. Po koronacji Papież Jan Paweł II podarował dla tego
obrazu papieską „ Złotą Różę”, jako znak, że obraz ten jest ważnym
obiektem kultu wiernych. Wypowiedział wtedy znamienne słowa
„Cieszę się, że i ja mogę pokłonić się przed tym obrazem,
pamiętającym śluby Jana Kazimierza. „Śliczna Gwiazda miasta
Lwowa” niech będzie dla was oparciem i niech przyniesie wam
pełnię łask”.
Przy tej okazji warto wspomnieć o nieporozumieniach
wywoływanych przez niektórych nieroztropnych Lwowian. Ciągle
pytano, czy to jest oryginał, dlaczego oryginał nie powrócił do Lwowa
– wy nas okłamujecie. Odpowiadałem na te pytania, czy wam chodzi
o modlitwę przed obrazem przedstawiającym Matkę Boską
Łaskawą, czy o materiał na którym jest namalowany? Przy
modlitwie chodzi o zawierzenie i ufność do Matki Boga, a przy
sprzeczkach nie ma tego efektu. Widać to na co dzień. Ci co krzyczeli, nie modlą się, tylko politykują w Kościele. Smutną rzeczą jest to,
że po koronacji przez samego papieża, św. Jana Pawła II obrazu
Matki Bożej, która teraz odbiera cześć w katedrze lwowskiej,
ci lwowiacy się nie zmienili.
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W 350 rocznicę ślubów królewskich, 1 kwietnia 2006 r.
w katedrze we Lwowie w czasie Mszy świętej celebrowanej przed
obrazem Pani Łaskawej przez kard. Mariana Jaworskiego, byli
obecni biskupi grekokatoliccy z kard. Lubomirem Huzarem, biskupi
prawosławni Lwowa z trzech denominacji, przedstawiciele władz
Ukrainy. Polskę reprezentował prezydent Lech Kaczyński, który
ofiarował do katedry kielich mszalny.
21 sierpnia 2006 r. kardynał Marian Jaworski świętował
80-lecie urodzin. Po celebrze podarował dla obrazu Matki Bożej
Łaskawej swój krzyż biskupi z napisem „arcybiskupowi Marianowi
katedra lwowska 11.11.1989 r.”. Otrzymał go w czasie pierwszego
przyjazdu do Lwowa z rąk ówczesnego proboszcza o. Rafała
Kiernickiego OFM Conv.
20 czerwca 2002 r. przed tym obrazem święcenia biskupie
otrzymali dwaj biskupi pomocniczy Lwowa: Marian Buczek i Leon
Mały.
W dniu 22 listopada 2008 r. przed obrazem Matki Pani
Łaskawej obył się ingres nowego metropolity Lwowa arcybiskupa
Mieczysława Mokrzyckiego, który przejął obowiązek opieki nad tym
cennym darem oraz nad Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej,
Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwowa.
Ja to wszystko widziałem. Byłem świadkiem historii od 1973
roku aż do dnia dzisiejszego. Pomagałem ówczesnym biskupom
zachować to historyczne dziedzictwo. To co udało się przypomnieć
oraz potwierdzić w dokumentach, skrupulatnie przeniosłem na
papier dla potomnych. Bogu niech będą dzięki.
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LIST REKTORA
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
NA NIEDZIELĘ DOBREGO PASTERZA 2016 ROKU
Bracia i Siostry, Drodzy Uczniowie Jezusa Chrystusa!
Obchodzona dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczynająca
Tydzień modlitw o powołania, ma kontekst szczególny. Przeżywamy
ją w roku Bożego Miłosierdzia, który jest jednocześnie rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, a także rokiem Światowych Dni
Młodzieży przeżywanych wraz z Ojcem Świętym w Krakowie. W centrum wszystkich tych ważnych i doniosłych wydarzeń stoi nikt inny,
tylko sam Jezus Chrystus, Dobry Pasterz troszczący się o swoją owczarnię. Ten, który z miłości do człowieka, stał się jednym z nas, dał
się ubiczować i ukrzyżować. Ten, który zmartwychwstał i żyje.
Prawdę o Zmartwychwstaniu obwieszczamy każdej niedzieli, śpiewając radosne Alleluja i celebrując Eucharystię. Zmartwychwstanie
naszego Pana usiłujemy głosić także świadectwem własnego życia,
swoimi decyzjami i czynami. Człowiek, który aktem wiary otwiera
się na tę potężną miłość Dobrego Pasterza, otrzymuje nowe życie,
staje się nie tylko uczniem, ale i Przyjacielem Boskiego Mistrza.
Słuchać i naśladować Dobrego Pasterza
Czy można odrzucić ten wielki dar? Czy można zignorować Bożą
miłość? Obdarzony wolnością człowiek codziennie staje przed moralnym wyborem. Opowiada się za dobrem lub złem, wybiera błogosławieństwo lub przekleństwo (por. Pwt 11,26). Nie zawsze te wybory są
łatwe, niejednokrotnie wiele nas kosztują, okupione są wewnętrzną
walką. Czasami zdarza się, że nie chcemy słyszeć głosu Dobrego Pasterza i wolimy chodzić własnymi ścieżkami, zapominając o własnej
chrześcijańskiej godności. Wydaje się, że są dwa główne powody takiego stanu rzeczy.
Po pierwsze wielu z nas tak naprawdę nie poznało Jezusa Chrystusa, albo raczej poznało Go w sposób powierzchowny, połowiczny,
pozorny. Prawdziwe poznanie Jezusa nie jest wszakże przyswojeniem wiedzy historycznej, biblijnych wersetów czy obserwacją czynności liturgicznych w kościele. Prawdziwe poznanie Jezusa Chrystusa jest doświadczeniem relacji z naszym Panem, przyjaźni, która
polega na zaufaniu, towarzyszeniu, na kontemplacji i wsłuchiwaniu
się w głos Pasterza.
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Drugim powodem naszej letniości jest wysiłek, jaki się wiąże
z naśladowaniem Mistrza. Codzienna, wytrwała modlitwa, walka
z pokusami, rezygnacja z własnych zachcianek, przebaczanie, dźwiganie codziennych krzyży jest niemałym wyzwaniem, trudem, przed
którym wielu się wzbrania, szukając czegoś łatwiejszego, bardziej
atrakcyjnego i mniej zobowiązującego. Podążanie za ciekawością jest
łatwiejsze niż życie Ewangelią, a posiadanie rzeczy zdaje się dawać
więcej satysfakcji niż posiadanie mądrości czy praktykowanie miłosierdzia.
Słowa Jezusa zapisane w Ewangelii na dzisiejszą Niedzielę Dobrego Pasterza nie pozostawiają wątpliwości: nie można być uczniem
Jezusa połowicznie, częściowo, okazjonalnie. Nie można jednocześnie
iść za Chrystusem i żyć własnymi marzeniami. Nie można słuchać
Jezusa i naśladować współczesnych idoli, często moralnie pogubionych. Nie można napełniać się Duchem Świętym i poddawać się duchowi tego świata. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam Je. Idą
one za Mną i ja daję im życie wieczne (J 10,27) – mówi Jezus do swoich uczniów, a więc i do nas. Słuchać Jezusa i iść za Jezusem, czyli
rozważać Jego Słowo oraz naśladować Jego czyny i postawy – to istota przyjaźni z Dobrym Pasterzem. Naśladować Jezusa oznacza wędrować przez życie razem z Nim, mówić Mu o swoich radościach
i smutkach, pytać o zdanie i wsłuchiwać się w Jego subtelne wskazówki, hojnie ofiarować Mu swoje cierpienia i porażki, ale przede
wszystkim żyć tak jak On, pracować jak On i kochać, jak On.
Jezus Chrystus jest Kimś konkretnym, realnym i żywym. Nie
jest zjawiskiem, ideą, ani wspomnieniem. Jest Pasterzem, który nam
towarzyszy, wskazuje drogę, pociesza i umacnia. Ale przede wszystkim daje nowe życie, jakiego nawet biologiczna śmierć nie jest w stanie zniszczyć. Podobnie jak za pomocą zaawansowanych technologii,
można dziś w czarno-białych przedwojennych filmach wskrzesić naturalne kolory, tak Zmartwychwstały Jezus Chrystus przemienia
naszą doczesność, nadaje jej nową jakość, zabarwia nowym sensem.
Nie potrzebuje do tego żadnych narzędzi. Potrzebuje jednak naszej
zgody i naszej wiary, oczekuje zaangażowania owiec, które słuchają
Jego głosu i idą za Nim.
W dzisiejszych czasach jednym z duchowych niebezpieczeństw
dla naszej chrześcijańskiej tożsamości jest zjawisko, które możemy
nazwać wiarą hybrydową. Chodzi tutaj o spontaniczne i często
sprzeczne z zasadami zdrowego rozsądku tworzenie własnego, autorskiego światopoglądu, który łączy w sobie elementy Ewangelii, idee
wschodnich religii, różne przesądy, zasłyszane opinie oraz własne
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domysły dotyczące Boga. Taki, oparty na własnej intuicji, światopogląd wygląda jak wielkie rozsypane puzzle, które mają jedną wadę:
w żaden sposób do siebie nie pasują. Musimy pamiętać, że bóg wytworzony przez ludzką wyobraźnię nie jest Bogiem prawdziwym.
W konsekwencji człowiek, który przestaje słuchać głosu Jezusa, staje
się jak owca, która biega pomiędzy stadami, ciągle zmienia kierunki,
zawraca i gubi się, bo nie potrafi zaufać jednemu Pasterzowi.
Wybiórcze podejście do przykazań, moralnych reguł, prawd objawionych i bezkrytyczne oparcie się na własnych przeczuciach sprawiają,
że człowiek nie doświadcza duchowej głębi, pokoju, jaki wypływa
z wiary w Chrystusa, bo tylko On zbawia, tylko On daje życie.
Jezus Pasterzem przebaczającym
Kiedy dziś Kościół wzywa nas do modlitwy o powołania, prosimy
Bożą Opatrzność o młodych ludzi, którzy ufnie i chętnie zechcą, słuchając Jezusa-Pasterza, chodzić Jego śladami. We wspólnocie Apostołów, którzy formowali się przy Mistrzu z Nazaretu, Kościół widzi
model i pierwowzór seminarium duchownego. Podstawowym zadaniem seminarium jest bowiem, stworzenie takich warunków, aby
kandydaci do kapłaństwa uczyli się słuchać i naśladować swojego
Mistrza. To dla Niego zostawiają rodzinny dom, swoje ulubione zajęcia; dla Niego podejmują styl życia naznaczony wysiłkiem i wewnętrznym zmaganiami. Czyniąc to, dają się prowadzić Temu,
w którego uwierzyli, Dobremu Pasterzowi.
W Roku Miłosierdzia, jaki przeżywamy, warto podkreślić szczególne znaczenie, jakie odgrywa w życiu każdego chrześcijanina,
a w wyjątkowy sposób każdego powołanego do kapłaństwa, sakrament pokuty i pojednania. Bardzo często słuchanie Dobrego Pasterza
i podążanie za Nim zaczyna się w konfesjonale. Właśnie w sakramencie Bożego Miłosierdzia możemy doświadczać nie tylko przebaczenia, ale także zrozumienia i pociechy. W konfesjonale możemy
otrzymać konkretne wskazówki dotyczące naszych moralnych dylematów i światło dla naszych decyzji. W sakramencie pokuty i pojednania Dobry Pasterz, za pośrednictwem kapłana, reanimuje nas do
nowego życia, przywraca nadzieję i wewnętrzny pokój.
Podczas formacji seminaryjnej alumni przygotowują się do podjęcia tej niełatwej posługi. Studiują nie tylko teologię moralną, duchowość i prawo kanoniczne, ale także zgłębiają zagadnienia z dziedziny psychologii, pedagogiki, a nawet medycyny. Problemy współczesnych mężczyzn i kobiet, ludzi starszych i młodzieży, chorych
i umysłowo niepełnosprawnych poznają przez posługiwanie w szpita-
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lach, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich czy
świetlicy dla dzieci. Rekolekcje, pielgrzymki, obozy wędrowne, praktyki, pomoc w kancelarii parafialnej, dziesiątki spotkań i rozmów –
to doskonałe okazje, dzięki którym seminarzyści poznają najróżniejsze wymiary duszpasterstwa, w tym także ludzkie osobiste zranienia, a nieraz życiowe dramaty. Wrażliwość, której w ten sposób nabywają, przygotowuje ich do posługiwania w konfesjonale. Jednak
najważniejszym „treningiem” dla takiej posługi jest własne doświadczenie nawrócenia i poddanie się kierownictwu duchowemu. Częsta,
odbywana co dwa tygodnie, spowiedź jest nie tylko dla alumna, ale
i dla każdego kapłana osobistą praktyką duchową, bez której trudno
byłoby zachować wewnętrzny pokój i duchową wrażliwość. Decyzja
o słuchaniu i naśladowaniu Jezusa Chrystusa zostaje ponowiona
i wzmocniona za każdym razem, kiedy oddajemy się Bożemu miłosierdziu w sakramencie pokuty. Możemy wówczas przekonać się, że
obdarowanie nowym życiem nie jest jakąś utopią czy religijnym sloganem, ale doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem – Przyjacielem i Pasterzem.
Wspólna troska o powołania
Formacja przyszłych szafarzy spowiedzi świętej jest jednym
z priorytetów naszego Kościoła diecezjalnego. Boża Opatrzność
sprawiła, że w naszej Ojczyźnie księża dyżurujący w konfesjonale nie
są skazani na bezczynność. Niejednokrotnie godzinami słuchają spowiedzi, szczególnie w okresie Wielkiego Postu. Są dyspozycyjni
i cierpliwi, co słusznie znajduje w oczach wiernych wdzięczność
i uznanie. Dziękujmy dobremu Bogu za ten niewyczerpany ocean
miłosierdzia, w którym odnajdujemy pokój i radość. Ale jednocześnie
nie zapominajmy, że liczba kapłanów oraz jakość ich posługiwania
zależy w dużej mierze od naszej modlitwy. Owszem, to Chrystus powołuje i On wie najlepiej, ilu prezbiterów potrzebuje Kościół. Ale
jednocześnie On sam wymaga, abyśmy to my prosili „Pana żniwa”
o robotników (por. Łk 10,2), a więc o duszpasterzy, katechetów i spowiedników. Oczekuje, abyśmy domagali się szafarzy sakramentów,
duchowych przewodników i głosicieli Ewangelii.
Radością napawa fakt, że wielu wiernych naszej diecezji wielkodusznie włączyło się w systematyczną modlitwę o powołania w ramach Dzieła Duchowej Pomocy Powołanym. Ta, zainicjowana przez
pasterza naszej diecezji ks. bpa Mariana Rojka, wielka akcja powołaniowa stanowi solidne duchowe zaplecze dla Kościoła diecezjalnego, a szczególnie naszej seminaryjnej wspólnoty. Serdecznie dzięku-
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jemy za tę hojną i trudną do przecenienia pomoc. Z całą pewnością
przyniesie ona duchowe owoce nie tylko w życiu obdarowanych modlitwą, ale także obdarowujących. Jednocześnie, jako seminaryjna
wspólnota, zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do tego duchowego działa. Deklaracje okresowej lub nieustającej modlitwy są
dostępne na naszej stronie internetowej.
Jako seminarium duchowne również pamiętamy o modlitwie za
naszych dobroczyńców – tych, którzy ofiarują wsparcie duchowe
i tych, którzy wspierają nas finansowo. Każdego wtorku sprawujemy
w waszej intencji Mszę świętą. Codzienną modlitwą obejmujemy tych
młodych ludzi, którzy rozeznają powołanie, stojąc przed wyborem
życiowej drogi. Jest to szczególnie doniosły i ważny moment w życiu
młodego człowieka. Niech młodym nie zabraknie wrażliwości i szacunku ze strony osób bliskich i odpowiedzialnych za wychowanie
młodzieży. Jak co roku wspólnota seminaryjna zaprasza młodzież
męską szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na dzień otwarty. Będzie on sposobnością nie tylko do zobaczenia, jak wygląda życie
w seminarium, ale także do spotkań i rozmów z alumnami oraz kapłanami odpowiedzialnymi za ich formację. Tegoroczny dzień otwarty odbędzie się w sobotę 23 kwietnia.
Bracia i siostry, w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej przekazuję wyrazy serdecznej życzliwości i wdzięczności za wszelkie dobro,
jakie od Was otrzymujemy. Niech Zmartwychwstały Chrystus, Dobry
Pasterz, wynagrodzi stokrotnie waszą braterską miłość.
ks. dr Jarosław Przytuła
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Lublin, 17 kwietnia 2016 r.
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Ks. Edward Walewander

OSOBY KONSEKROWANE W ŻYCIU NARODU POLSKIEGO
1. Pojęcie
Życie i posługa osób konsekrowanych polega na dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej przez zachowywanie rad ewangelicznych
(potwierdzonych złożeniem ślubów publicznych) oraz przepisów reguły lub ustaw. Do istoty tożsamości wszystkich osób konsekrowanych
należy też urzeczywistnianie doskonałości w ramach profilu konkretnego zakonu czy zgromadzenia mającego aprobatę Kościoła 1.
2. Z dziejów życia zakonnego w Polsce
Zakonnicy  najpierw benedyktyni, a nieco później cystersi  od
początku chrześcijaństwa w Polsce mieli wpływ na kształtowanie się
polskiej religijności, a także więzi społecznych, obyczajów i całej naszej rzeczywistości w dziejach narodu. Chrześcijaństwo zachodnie
odcisnęło bowiem swe znamię przede wszystkim na Polakach. Stąd
mowa tu o narodzie. Pierwsi zakonnicy benedyktyńscy to św. Wojciech i jego brat Gaudenty. Także Gall Anonim, autor najstarszej
kroniki polskiej, najprawdopodobniej był benedyktynem. Wincenty
Kadłubek, kolejny kronikarz dziejów Polski, pod koniec życia związał
się z cystersami. Wkład benedyktynów i cystersów to nie tylko zasługi w dziedzinie kultury duchowej. Zwłaszcza cystersi mogą uchodzić
za pionierów gospodarki ziemią i kształtowania się wsi. Ich wkład
w rozwój cywilizacyjny Polski i Europy wyjątkowo trafnie scharakteryzował Jędrzej Kitowicz. Znany historyk i pamiętnikarz, bystry
obserwator życia Kościoła w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej, tak
opisał ich zasługi:
„[...] oni pracowitymi rękami swymi głębokie puszcze i dzikie pola w żyzne grunta przemienili i podawszy ludziom sposób rolnictwa,
kraje puste w ludne i bogate zamienić, stali się autorami [...]. Nabo-


Referat wygłoszony w Białymstoku dnia 4 czerwca 2016 r. na sympozjum
naukowym pt. Bolesława Lament (18621946). Błogosławiona na nasze czasy.
1 P. P. Ogórek, Zakon, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski,
LublinKraków 2002, s. 931932.
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żeństwa w ich kościołach są każdemu stanowi i płci otwarte, miewają
kazania, procesje i bractwa”2.
Papież Paweł VI poświęcając w 1964 r. główny klasztor benedyktynów na Monte Cassino, odbudowany po zniszczeniu w czasie II
wojny światowej, i jednocześnie ogłaszając św. Benedykta patronem
Europy, wymienił trzy główne kierunki działalności tego zakonu,
posługując się trzema symbolami: krzyż, książka i pług. Trafnie obrazują one realne osiągnięcia benedyktynów i cystersów w wielu
krajach: podnoszenie stopnia cywilizacji, ratowanie i przechowywanie skarbów antyku oraz aktywność pisarska 3.
Wiele można by mówić o zasługach licznych zakonów żeńskich
w dawnej Polsce: benedyktynek, cysterek, dominikanek, bernardynek, franciszkanek, karmelitanek, wizytek, norbertanek. Edukowały
one młodzież żeńską, i to nie tylko córki szlacheckie. Nie szczędziły
trudu, by je dobrze przygotować do roli przyszłej matki i dobrej Polki4. Ale dużo młodych dziewcząt idąc za głosem powołania wstępowało do klasztorów. Wnoszone posagi pomnażały dobra różnych
zgromadzeń.
Ciekawe świadectwo o znaczeniu życia klasztornego na ziemiach
polskich w XVIII i XIX stuleciu wystawił Józef Ignacy Kraszewski.
W swej książce pt. Klasztor pisał o popularności zakonników w społeczeństwie i o uznaniu, jakim się wszędzie cieszyli. Warto zacytować
nieco dłuższy fragment autorstwa tego bystrego obserwatora stosunków społeczno-religijnych w ówczesnej Polsce.
„Jak mrówki roiły się w nich ludzie wszech stanów, w ciszy
klasztornej szukający przytułku po burzach świata. Gościnne furty
otwierały się zarówno dla wszystkich zbolałych i znękanych  dla
dzieci ludu i szlachty, dla mieszczańskich synów, dla neofitów, dla
tych wydziedziczonych wszelkiego stanu, którzy nie mieli ani rodziny,
ani ogniska. [...].

2 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak,
WrocławWarszawaKraków 1970, s. 145 i 148. Por. S. Wasilewski, Klasztor i kobieta,
Kraków 1957, passim.
3 E. Walewander, Korzenie formacji benedyktyńskiej, w: Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Barbarze Styk, red.
M. Nowak [i in.], Lublin 2015, s. 466.
4 Kitowicz, s. 154155. Por. S. Wasilewski, Klasztor i kobieta, Kraków 1957,
passim. O klasztorach włoskich Waldemar Łysiak napisał: „Budynków klasztornych
jest w Italii 60 000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy). Na dotkniecie ręką każdego z nich
nie starczyłoby życia, nawet tak długiego jak milczący żywot mnicha za murami”.
Tenże, Wyspy zaczarowane, Warszawa 1974, s. 60.
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Bernardyni, reformaci, kapucyni przebiegali pieszo wioski i dwory, wstępowali do chat, jadali z chłopami, biesiadowali z panami,
mieli udział czynny w życia smutkach i pociechach, wszędzie byli
gośćmi pożądanymi, a z pobłażaniem dobrodusznym patrzyli na
biedny świat, z którego wyszli dlatego tylko, aby mu być posługą
i pokrzepieniem. [...].
Praca ich tym zasłużeńszą była może, iż niewidoczna. Szli w pomoc proboszczom, kapelanami byli po dworach, trzymali szkółkę dla
ubogich chłopców; w bibliotece zawsze któryś z nich siedział [...].
Nie ograniczały się tym ich czynności, bo nieustannie podróżując
z dworu do dworu, niejedną waśń i spór pośrednictwem swym ukoili
i przywiedli skłóconych, aby sobie podali ręce. Kwestarz bernardyński, ze swym tradycyjnym wózkiem, woźnicą starym, koniem niemłodym [...] ze swymi obrazkami dla dzieci, opłatkami na święta, był
wszędzie gościem pożądanym. W osamotnionych dworach witano go
jako żywą gazetę w tych czasach, gdy innych nie było. Szlachcic zmuszał go do kielicha, a sam miał pretekst wysuszenia butelczyny, dzieci
otaczały go ciekawie. Gospodyni karmiła troskliwie” 5.
Inny przykład obecności sióstr zakonnych w dziejach narodu
polskiego to między innymi działalność sióstr szarytek. Poprzez
spełnianie dzieł miłosierdzia mocno zadomowiły się w świadomości
społecznej, żeby nie powiedzieć  w krajobrazie Polski. Chyba najlepszy pomnik wystawił im nasz inny znakomity pisarz, Bolesław Prus.
Pisał wprawdzie o wspomnianych już wyżej szarytkach, ale jego wypowiedź odnosi się do większości innych sióstr. W jego poczytnej niegdyś, a może i w dobie obecnej, powieści Emancypantki – książce
o roli kobiety w życiu zawodowym i społecznym Warszawy i prowincji
końca XIX w.  czytamy:
„My, szarytki [...] jesteśmy ułomne istoty, zwyczajnie jak ludzie;
może nawet gorsze i z pewnością gorsze od innych ludzi. Ale wszystkie
osoby należące do tego zgromadzenia mają jedną wspólną cechę: nie
wiem, czy to instynkt, czy niezasłużona łaska Boża... Oto w każdej
z sióstr nad jej osobistymi skłonnościami góruje chęć służenia – bliźnim, opuszczonym i cierpiącym. Wiem, że panie światowe mają więcej
serca aniżeli my: że są lepsze, wykształceńsze, delikatniejsze i czulsze
od nas. My jesteśmy proste kobiety oswojone z niedolą, niekiedy zmęczone: więc to, co u światowych osób jest naprawdę poświęceniem, dla
nas jest potrzebą istnienia, prawie egoizmem. [...] Jak ptak rodzi się
do latania, tak osoba mająca kiedyś za łaską Bożą zostać szarytką
5
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rodzi się do służenia cierpiącym. Kto tego powołania nie ma w duszy,
nie będzie zakonnikiem, choćby go zamurowano w klasztorze” 6.
3. Przykłady zakonnego owocowania
Było wiele świątobliwych kobiet, które taki ideał realizowały
w swoim życiu7. Wymieńmy tu tylko dwa przykłady: św. Urszulę
Ledóchowską (18651939) i jej rówieśniczkę, bł. Bolesławę Lament
(18621946). Pierwsza byłą założycielką zakonu Sióstr Urszulanek
Szarych, druga Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
Urszula Ledóchowska dużą część swego życia spędziła poza
Polską, m.in. w Skandynawii. Polska była wówczas pod zaborami.
Odrodzenie ojczyzny przyszło dopiero w 1918 r. Wspominam jej niezwykłe cnoty, by zilustrować wezwanie płynące z dzisiejszych potrzeb Kościoła w Polsce.
Michał Sokolnicki, wybitny polski dyplomata i filozof, który dobrze ją znał, napisał, że „cechą charakterystyczną Matki Ledóchowskiej była miłość  miłość bez granic i bez wyjątków, miłość wszechbolejąca. Mogła powiedzieć wraz z Mickiewiczem: «Ma miłość nie na
jednym spoczęła człowieku». Przyjęła otwartym sercem trybuna krakowskich socjalistów, Ignacego Daszyńskiego, okrzyczanego w kraju
ateusza, i nie wahała się mówić o nim z przyjaźnią w swych listach.
W Danii zetknęła się blisko z Brandesem, oddanym przyjacielem Polski, ale osławionym żydowskim radykałem i międzynarodowym wolnomyślicielem; umiała docenić jego zapał w dobrej sprawie i przywary jego porywczego temperamentu w polemice. Utrzymywała żywe
stosunki łączności z protestantami równie jak z katolikami. Serce jej
było pełne wyrozumienia dla ludzi, ale jednocześnie żywiła cześć dla
walki i dla poświęcenia w boju” 8.
Aktywność tej zakonnicy to jednocześnie aktualne dziś wezwanie dla nas, byśmy czynili podobnie i ratowali wszystko, co jeszcze się
da. Czyńmy podobnie jak Jezus, który dla wszechwładnych faryzeuszów był solą w oku, ale nie uległ ich zarzutom ani groźbom, uzdrawiając człowieka w szabat. Dobro człowieka stawiał na pierwszym
miejscu wszelkich powinności. A cóż innego czyniła Urszula LeT. IV, Warszawa 1957, s. 476477.
Por. E. Jabłońska-Deptuła, Kobieta w polskim trwaniu, „Ethos” 1995, nr 1,
s. 168179; E. Walewander, Działalność społeczno-oświatowa i charytatywna matki
Kolumby Białeckiej, w: Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne
XVIXX wieku, red. E. J. Kryńska [i in.], Białystok 2012, s. 309327.
8 M. Sokolnicki, Rok czternasty, Londyn 1961, s. 338.
6
7
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dóchowska, matka Lament i tyle innych osób oddanych Bogu
i bliźnim?
Twórzmy nadal środowisko, w którym mówimy o tym, co jest dla
nas ważne i aktualne. Módlmy się nieustannie, byśmy wszyscy mogli
stanowić jedno. Jest to naczelne wezwanie i zobowiązanie każdego
zgromadzenia zakonnego, a zwłaszcza Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
Również bł. Bolesława Lament, założycielka tego Zgromadzenia,
ma dzisiaj światu bardzo wiele do powiedzenia. Poznałem jej wielkość dzięki bardzo ciekawej dysertacji s. dr Leonardy Kuniszewskiej.
Po zapoznaniu się z jej rozprawą doktorską pt. Pedagogia i apostolstwo. Życie bł. Bolesławy Lament stwierdziłem, że biografistyka
to trudny gatunek literacki, a tym bardziej kiedy trzeba ją poddać
rygorom pracy naukowej. Biograf zobowiązany jest do wiernego,
wszechstronnego odtworzenia osobowości danego człowieka. Zachodzi
tu bliskie podobieństwo z portretowaniem, z pracą malarza portrecisty. Nieudany to portret, kiedy nie wyziera z niego człowiek taki, jaki
rzeczywiście był czy też jest. Portret udany to odbicie nie tylko
fizycznej postaci, ale wydobycie także sylwetki duchowej, tego, co
wyróżnia człowieka z tłumu.
Czy jest to możliwe do osiągnięcia? Zapewne tak, choć w ograniczonym zakresie. W końcu płótno, farba i czyjś nawet wybitny talent
to tylko narzędzia odtwórcze. Natomiast człowiek jest niepowtarzalnym indywiduum, kryjącym w sobie cechy i wartości, których nie
uchwyci żaden pędzel. A wracając do naszej problematyki, dodajmy:
także żadne pióro. Stąd niedoskonałości tkwiące w każdej biografii
wynikają z natury rzeczy. Dochodzi wszakże nowa kategoria, gdy
chcemy portretować kogoś, kogo Kościół postawił jako jeden ze wzorów świętości, duchowej doskonałości. Jak to się potocznie mówi:
wyniósł na ołtarze. Utrudnia to zadanie biografa. Wszak heroiczność
cnót osoby błogosławionej została przez Kościół orzeczona, a tymczasem jej życiorys, zakrojony na ludzką miarę, rozpatrujący nie tylko
sprawy czysto Boże  jak to w nieco uproszczony sposób można by
powiedzieć  wymaga stosowania kryteriów, jakim poddane jest każde ludzkie działanie. To onieśmiela biografa. Trudno się dziwić, jeśli
jego wypowiedzi i stwierdzenia nacechowane są może zbytnią ostrożnością, nawet niedopowiedzeniami, a z drugiej strony eksponuje się
heroiczny okres życia danej osoby. Na ogół jest ono bardziej ukryte,
toteż jego odsłonięcie uderza, a niekiedy rodzi dalsze pytania, na
które biograf nie zna już pełnej odpowiedzi, bo są one po stronie
imponderabilium.
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Powyższe spostrzeżenia, adresowane do każdego biografa,
z pewnością odnoszą się także do s. dr Teresy Leonardy Kuniszewskiej, autorki wspomnianej tu pracy. Ale zaraz należy dodać, że biografia bł. Bolesławy Lament nie jest standardowa. Jeśli można tak
powiedzieć, jest problemowa. Jej głównym przedmiotem jest wkład
Błogosławionej w dzieło wychowania na przełomie XIX i XX w., ze
szczególnym uwzględnieniem zaboru rosyjskiego, a następnie Polski
już odrodzonej i okupacji podczas II wojny światowej.
Dynamizm inicjatyw Matki Bolesławy miał co prawda w tym
czasie pewne odpowiedniki, zwłaszcza w zgromadzeniach bezhabitowych, powstających w nurcie ascezy o. Honorata Koźmińskiego
(zresztą także moderatora tej duchowości), ale każda inicjatywa ma
swoją specyfikę. W przypadku Matki Lament był to pewien maksymalizm, chęć dania mocnych podstaw do życia  dodajmy, życia
w pełni chrześcijańskiego  co w okresie pewnego zobojętnienia religijnego, zwłaszcza wśród mieszczaństwa i ziemian, jakim owocował
w tych warstwach pozytywizm, było niezwykle ważne dla ludzi młodych, niejednokrotnie pozostawionych samym sobie. Dla dziewcząt 
a nimi głównie zajmowała się bł. Bolesława  było to często jedyne
refugium. Wielu tych, którzy byli jego pozbawieni, szło na manowce.
Zatem w książce s. Leonardy przewija się stale wątek społecznikostwa najlepszego gatunku. Być może nie byłoby bezpodstawne
oczekiwanie na jeszcze szersze jego rozwinięcie, ale pamiętajmy, że
autorka zarazem portretuje Świętą, a jej społeczne dzieła wyprowadza właśnie z heroizmu praktykowanych przez nią cnót. W tym miejscu łączą się dwa wątki leżące u podstaw prezentowanego tu studium. Obrazowo można je przyrównać do wybujałej, pełnej owoców
rośliny i do jej korzenia. Tym korzeniem była głębia duchowa Matki
Lament oraz dary dane jej przez Boga. Bóg musi być widoczny na
każdej stronie tej książki. Roślina, która z Niego wyrasta, sama daje
znać o sobie.
Analiza naukowa pedagogii życia i apostolstwa bł. Bolesławy to
studium zasługujące z pewnością na miano lektury ascetycznej, mającej w sobie coś z teologii duchowości, dziś modnej dziedziny. W istocie książkę można podzielić na kilka kategorii. Dominuje w niej
aspekt pedagogiczny. Jest to dzieło o pracy organicznej, często mało
zauważanej, a dla naszego bytu narodowego nie mniej ważnej niż
walka orężna. Ogromnie dużo w tej książce ciekawych spostrzeżeń
wychowawczych, dziś dla wielu może nieco przestarzałych, a w istocie właśnie obecnie potrzebnych jak mało kiedy. Trzeba dostrzec
w niej jeszcze coś, co może nie tak bardzo rzuca się w oczy: wskaza-
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nie sił, które takiemu wychowaniu i takiej trosce o młodego człowieka celowo przeszkadzały; które usiłowały (niestety często z powodzeniem) wszystko to unicestwić. Tak więc książka s. dr Teresy Leonardy Kuniszewskiej porusza wiele problemów, które i dziś nie są nam
obce. Jej „zastosowalność” to ważny atut skłaniający do propagowania takich przedsięwzięć, będących pewną ilustracją dziejową sytuacji ważnych dziś tak jak były kiedyś.
Należy się więc autorce szczere uznanie i życzenie dalszych tak
wnikliwych i pouczających studiów, gdyż nic, co się w tej książce
znalazło, nie straciło na aktualności.
4. Kilka wniosków na dzisiaj
Przystosowana do współczesnych wymagań odnowa życia zakonnego polega przede wszystkim na ustawicznym powracaniu do
źródeł chrześcijaństwa i do pierwotnego ducha, ożywiającego zgromadzenia zakonne9. Sobór Watykański II w Dekrecie o przystosowanej odnowie życia zakonnego uczy, że należy „wiernie rozeznawać
i zachowywać ducha i właściwe zamiary Założycieli, jak również
zdrowe tradycje, bo wszystko to stanowi dziedziczną własność każdego instytutu zakonnego” (nr 2).
Sobór wskazuje ponadto, że także wśród osób konsekrowanych
należy popierać „należyte poznanie warunków życia, ludzi i okoliczności czasu oraz potrzeb Kościoła, a to w tym celu, ażeby rozumnie
oceniając w świetle wiary położenie dzisiejszego świata i pałając gorliwością apostolską, mogły skutecznie nieść pomoc ludziom” (tamże).
Życie zakonne już w samym swym założeniu hermetyzuje ludzkie postawy i myślenie. Zakonnik czy zakonnica realizują się w granicach wyznaczonych przez regułę i poprzez tradycję, która odgrywa
ważną rolę w kształtowaniu obyczajowości właściwej danemu zgromadzeniu. Zbytnie wychodzenie z tych ram do tego, co poza furtą
klasztorną,
jest
z
jednej
strony
wymogiem
misyjnoewangelizacyjnym, a z drugiej zagrożeniem niosącym niebezpieczeństwo wewnętrznej eksklaustracji, kiedy osoba zakonna przy całkowitej wierności regule, a nawet zachowując porządek dnia klasztornego, myślami jest jednak przy dziełach, jakie podejmuje na zewnątrz.
Trwanie w takim stanie przez dłuższy czas doprowadza do momentu,
kiedy konieczna jest decyzja: albo etos zakonny przed celami zewnętrznymi, albo te ostatnie zabierają wszystko. Wielu filantropów
9
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zaczynało realizację swego powołania życiowego w celi zakonnej,
obojętnie, czy byli to mnisi, czy siostry zakonne. Co z tego wynika?
Jedno ważne spostrzeżenie. Działanie zewnętrzne musi być
transmisją zakonności. Postać bł. Matki Lament jest tak ewidentnym
tego przykładem, że po inne nie trzeba sięgać. A dzieje się tak,
bowiem nawet gdyby inicjatywy świeckie w niczym się nie różniły
od zakonnych, to jednak motywacja w obu przypadkach jest różna,
a przynamniej wspiera się na innym fundamencie. W ostatnim przypadku fundament nie może się różnić od tego, jaki leży u podłoża
życia konsekrowanego. Dlatego im bardziej się angażujemy na rzecz
bliźnich albo nawet szerzenia prawdy ewangelicznej, ale w warunkach misyjnych, tym więcej potrzeba zakonności. Im bardziej jest ona
hermetyczna, tym więcej energii rodzi do pracy zewnętrznej. Dlatego
zeświecczony mnich czy siostra zakonna  nawet jeśli mówi się
o nich, że bez reszty oddali się bliźnim  nie mogą być ideałem wartym naśladowania.
W podsumowaniu trzeba jeszcze powiedzieć i to, że życie
wszystkich osób konsekrowanych powinno być dobrym krokiem czy
sumą inicjatyw na drodze realizowania misji przybliżania Chrystusa
światu10. Jest to pewny znak nadziei i obietnica obecności Kościoła
wszędzie tam, gdzie można spotkać człowieka, zwłaszcza człowieka
potrzebującego pomocy.

10 Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775-1978, Warszawa
1983, s. 39.

433

INNE
Ks. Edward Walewander, KUL

TOMASZOWSKA SZKOŁA
Kazanie wygłoszone 11 czerwca 2016 r. na mszy św. w kościele
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława
Dąbrowskiego w tym mieście
I. Szkoła to temat ciągle ważny i aktualny. O szkole wszędzie
wiele się mówi i pisze od dawna. W kronice szkolnej w bawarskiej
miejscowości Obergangkofen znalazłem niecodzienny, może nieco
ironiczny zapis nauczyciela z połowy XIX stulecia: „Szkoła była zła,
jest zła i taką zawsze pozostanie”1.
Całkiem odmienny obraz szkoły przedstawił znany polski pisarz
Melchior Wańkowicz w swej książce Na tropach smętka, wydanej
w 1936 r. Zacytuję większy fragment, ponieważ Wańkowicz dobrze
przedstawia szkołę z moich uczniowskich lat i przekazane nam dziedzictwo. Słusznie stwierdza:
„Jeśli dla życia politycznego narodu jego zewnętrznym symbolem
i jego warunkiem najistotniejszym jest niezawisłość, to dla życia duchowego i kulturalnego  szkoła.
Można powiedzieć, że jest ona ważniejsza niż wszystko  niż prasa, bo tę zastąpi «wieść gminna», niż nabożeństwo w języku ojczystym,
bo to zawsze potrafi się schronić pod jakową figurę przy drodze, pod
dach prywatnego domu.
Szkoła  to dopiero uchwytne wiązadło, które kłosy myśli, źdźbła
uczuć bierze w powrósło organizacji i sprawia, że już się żółci nowy
snop dojrzały, uchwytny [...].
W szkole krystalizują się uczucia w rozumowania i rozumowanie
prześwietla się uczuciem. W szkole z chaosu wyłania się twardy duchowy ląd. To szkoła daje swoją tradycję, to szkoła stwarza świat,
któremu pozostajemy wierni.
Dlatego wszędzie, gdzie jest zagrożona narodowość, rozżarza się
najstraszliwsza, najzajadlejsza walka o szkołę” 2.

1
Schulchronik (Kronika szkolna), Archiwum parafialne
(archidiec. monachijska), bez sygn.
2 M. Wańkowicz, Na tropach smętka, Warszawa 1958, s. 192.

434

Obergangkofen

INNE
II. Nasza szkoła nazywała się skromnie: Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Kierunek, który był moją specjalnością, to ślusarz. A jednak dała swoim uczniom bardzo wiele, przyczyniła się do
ich dalszego rozwoju! Ukształtowała nasze podstawy do życia. Dała
dobre rozumienie współczesnej rzeczywistości, o czym pisał Wańkowicz. Nasi pedagodzy zaszczepili w nas konieczność permanentnej
pracy nad sobą i zachęcili do kontynuowania edukacji.
Zadaniem szkoły jest budować pomosty zrozumienia i zbliżenia
między ludźmi. Ponadto ma uczyć, jak z małych początków dochodzić
do rzeczy wielkich, a z drobnych ogniw tworzyć mocne łańcuchy. Sądzę, że dziś, podobnie jak wczoraj, prowadzi ku temu wytrwała wola
i nieustępliwa wierność zasadom, które wypływają z Dekalogu,
z dziesięciu prostych, a jednocześnie niezwykłych i twórczych zdań.
Wychowały one wiele pokoleń, które dobrze zasłużyły się Kościołowi,
ojczyźnie i światu.
Nie wszyscy wychowankowie poszli po linii wyuczonego w szkole
zawodu, ale – co warto tu podkreślić – szkoła przygotowywała do
życia, obojętnie jakimi poszło by ono drogami. Moje były inne, nie
związane z mechanizacją rolnictwa. Ukończyłem Seminarium Duchowne w Lublinie i zagranicą. Rozbudzono tam inne zainteresowania i tak jak w Tomaszowie pracę nad ich rozwinięciem. Ostatecznie
zaowocowało to profesurą uniwersytecką w dziedzinie pedagogiki,
przedmiotu, z którym od szkoły średniej też się zżyłem. Ale najgłębiej
tkwi to, co przyszło najwcześniej, otwarło oczy na świat – jeśli tak
rzec można. A to zaczęło się chyba nie w Innsbrucku, gdzie studiowałem siedem lat, ani nie w Lublinie, gdzie otrzymałem maturę, a właśnie w Tomaszowie.
W Tomaszowie nauczyłem się myśleć i łączyć to, co dyktował
umysł, z tym, co podpowiadało serce. W tej szkole z chaosu wyłonił
się twardy duchowy ląd. Było tak, jak być powinno, ponieważ to właśnie szkoła przekazuje młodzieży tradycję, nie tylko swoją, i uczy
dyscypliny, formuje osobowość. Stwarza świat, któremu pozostajemy
wierni. To zawdzięczam i ja swojej szkole. Chcę to publicznie powiedzieć w dniu tego pięknego jubileuszu.
III. Wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim naszym pedagogom. Najpierw tym, którzy już odeszli po zasłużoną nagrodę do Pana.
Najserdeczniej dziękuję tym, którzy są jeszcze pośród nas. W pamięci
zachowuję wszystkich pracowników naszej szkoły. Pamiętam o każdym z nich w mojej modlitwie. Dziękuję im za ich pracę i poświęcenie, aby nas nie tylko uczyć, ale i wychowywać. Ukształtować tak
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nasze charaktery, nasze poglądy, byśmy umieli służyć Polsce, pracować dla Niej i bronić w razie potrzeby.
Podziwiałem ich skromne życie mimo trudnej i odpowiedzialnej
pracy, ich oddanie uczniom, którzy pochodzili nie tylko z ziemi tomaszowskiej, ale i z dalszych regionów Lubelszczyzny. Z wieloma kolegami utrzymuję kontakt do dzisiaj.
Z pewnością nie byłoby tylu naszych osiągnięć, gdyby nie Kościół
i jego oddziaływanie na wspólnotę, dobre promieniowanie w środowisku. Religii uczył nas niezapomniany ks. Eugeniusz Tatarczak, wówczas wikariusz przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Obecnie mieszka w Biłgoraju w Domu Księży Emerytów. Nasze miasto
nie było wówczas tak duże jak obecnie i miało tylko jedną parafię.
Uczniowie nie stawiają stopni swoim nauczycielom. Ale oceniają
ich. Pamiętają o nich długie lata. Wspominają różne sytuacje, podejmowane decyzje. Nauczyciele uczą swoim przykładem. Stają się wzorem do naśladowania.
Wspominając szkołę, można by z ambony dać niejeden przykład
wzorowej postawy wielu ówczesnych profesorów. Nie zapomnę nigdy
na przykład takiego zajścia.
Któregoś dnia na lekcji języka rosyjskiego profesor poprosił do
odpowiedzi ucznia, który miał trudności z opanowaniem tego języka.
Groziła mu dwója. Profesor mówił do niego łagodnie, zadawał łatwe
pytania, aby mógł na nie odpowiedzieć. Kiedy skończył pytać i postawił pozytywną ocenę, powiedział wyraźnie wobec całej klasy:
„A teraz weź te 300 zł. Oddaj ojcu pieniądze, które mi wcisnął, kiedy
przyszedł do mojego mieszkania i nalegał, bym ci postawił trójkę”.
Cała klasa ze zdumienia zamarła. Nauczyciel nie dał żadnego
dodatkowego komentarza. Przeszedł spokojnie do dalszej części lekcji. Zachował się jak prawdziwy pedagog. Takich zachowań nigdy się
nie zapomina. One najskuteczniej formują osobowość młodego człowieka. Uczą go zasad. Po latach przypomniałem naszemu profesorowi tę sytuację i wyraziłem mu najwyższe uznanie.
IV. Jakość kolejnych pokoleń Polaków zależy w dużej mierze od
ich nauczycieli. Tylko tyle i aż tyle. Nauczyciel uczy najpotrzebniejszych wiadomości i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków.
Najlepszy system organizacyjny dotyczący wszystkich szkół w kraju,
najlepsze instrukcje obowiązujące wszystkich nauczycieli będą martwe, jeżeli ich nie ożywi zaangażowanie pedagogów. To oni są duszą
każdego organizmu szkolnego i stosowania w praktyce wszelkich
instrukcji. Od zaangażowania, charakteru i sumienności nauczyciela

436

INNE
zależy skutek wszelkich zasad pedagogicznych, całe powodzenie
szkół, efekt wychowania i odrodzenie młodego pokolenia. Od pedagogów zależy w dużej mierze szczęście jednostek, rodzin i całego narodu. Dobremu pedagogowi należy się wdzięczność i chwała.
Przywołałem już zapamiętany ze szkoły wyjątkowy przykład postępowania pedagoga. W związku z tym chcę zacytować słowa Pisma
Świętego. Jest tam mowa o mężu dobrym i uczonym, który „wykłada
swą naukę o umiejętności postępowania [...]. Wielu chwalić będzie
jego rozum i na wieki nie będzie zapomniany, nie zatrze się pamięć
o nim, a imię jego żyć będzie z pokolenia na pokolenie. Mądrość jego
opowiadać będą narody, a zgromadzenie wychwalać go będzie.
Za życia zostawi imię większe niż tysiąc innych, które po śmierci jeszcze wzrośnie” (Syr 39,8-11).
Składając życzenia naszej szkole z okazji jej pięknego jubileuszu
posłużę się słowami z Trzeciego Listu św. Jana Apostoła, który ten
wielki ewangelista przesłał do Gajusa, swojego ucznia. Zwracając się
do wszystkich obecnych tu pedagogów, do ich uczniów, do wszystkich
pracowników administracyjnych szkoły i do każdego z osobna, powtarzam za św. Janem:
„Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia [...]. Nie
znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują
zgodnie z prawdą. [...] Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten,
kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.
[...] Pokój niech będzie z tobą!” (3 J 2,4.11.15).
Do zobaczenia podczas kolejnego jubileuszu naszej szkoły! Niech
się tak stanie. Amen!
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EXCLUSIO BONI PROLIS NA PODSTAWIE WYBRANYCH WYROKÓW
SĄDU BISKUPIEGO W ZAMOŚCIU
W LATACH 2010-2012
1. Pojęcie, przymioty, cele małżeństwa
1.1 Pojęcie małżeństwa
Sakrament małżeństwa w tytule VII Kodeksu Prawa Kanonicznego został określony następująco: „Przymierze małżeńskie, przez
które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,
skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia
i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione
przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (kan. 1055 §1)”1.
Prawo Kanoniczne używa do określenia małżeństwa słowa zaczerpniętego z języka łacińskiego – matrimonium (mater – matka,
munus – obowiązek). W źródłach prawa kanonicznego spotykamy
również termin coniugum na określenie małżeństwa, który wywodzi
się od wyrazów commune iugum (wspólny ciężar, trud). Treścią tego
znaczenia jest wspólna odpowiedzialność męża i żony za rodzinę, za
jej dobro (stąd: coniuges – małżonkowie, vita coniugalis – życie małżeńskie).
Kolejny termin opisujący małżeństwo to connubium albo nuptiae
(nubo – wychodzę za mąż). Można też spotkać nazwę consortium
(wspólnota, wspólne obcowanie). W prawie rzymskim spotykamy się
jeszcze ze słowami sponsalitia, sponsalia (od spondeo – przyobiecuję
uroczyście, przyrzekam). Ojciec uroczyście przyrzekał oddanie córki
za żonę przyszłemu zięciowi. Obecnie takie samo znaczenie mają
zaręczyny.
* Ks. Stanisław Błaszczuk, mgr lic. pr. kan. KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego.
1 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983),
AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład
polski zatwierdzony przez Konferencje Episkopatu, Poznań 1984. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali
ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est.
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Powołując się na Brücknera2: małżeństwo, małżonek, małżonka,
małżonkowie. W języku czeskim słowa te brzmią: manżel, manżelský.
Od tych słów, w XV i XVI wieku, wprowadzone zostały w polskim
języku określenia: mażenka, mążeństwo i mażeństwo. Słowo złożone
pierwotnie z dwóch wyrazów brzmiało „mał” (układ, „na mał” – uroczyście) oraz „żena”. Słowa te mogły zatem wyrażać rzeczywistość
pojmowania przez mężczyznę kobiety za żonę. Autor dopatruje się
tutaj również wpływu języka niemieckiego. Określenie Mahlweib
w tym języku oznaczało nabycie żony na podstawie kontraktu.
1.2 Przymioty małżeństwa
W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy: „Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie
chrześcijańskim, ze względu na sakrament, mają szczególną moc”
(kan. 1056)3. Wynika zatem z tego jasno, że przymiotami chrześcijańskiego małżeństwa, ważnie zawartego, są jedność i nierozerwalność.
Jedność małżeństwa (unitas matrimonii), czyli monogamia
(od gr. monós – jedyny oraz gámos – poślubienie, małżeństwo) polega
na tym, że jeden mężczyzna i jedna kobieta tworzą głęboką wspólnotę życia i miłości małżeńskiej. Ustanowioną przez Stwórcę i unormowaną Jego prawami zawiązuje się przez przymierze małżeńskie. Sam
bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa.4 Na potrzebę jedności, monogamii wskazuje ludzka natura. Z danych demograficznych wynika,
że na świecie rodzi się mniej więcej tyle samo chłopców jak i dziewcząt. Ta zasada przyczynia się niewątpliwie do skuteczniejszego wychowywania dzieci, sprzyja udzielaniu sobie pomocy, nie wyklucza
równości między małżonkami, jak i zaspakajania w równej mierze
potrzeb seksualnych obojga małżonków 5. Słuszność jedności małżeńskiej wynika również z godności osoby ludzkiej. Sobór Watykański II
stwierdził: „Przez równą godność osobistą kobiety i mężczyzny, która
musi być uwzględniona przy wzajemnej i pełnej miłości małżonków,
ukazuje się także w pełnym świetle potwierdzona przez Pana jedność

A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957, s. 320.
„Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in
matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem”.
4 Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48.
5 T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Prawo
małżeńskie, Olsztyn 1996, s. 30-31.
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małżeństwa”6. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris
consortio pisze o darze od Pana dla małżonków w postaci miłości
całkowitej, a przez to samo jedynej i wyłącznej 7. We współczesnym
świecie, poza kilkoma krajami gdzie wyznawany jest islam, powszechnie przyjmuję się monogamiczny model małżeństwa.
Nierozerwalność małżeństwa (indissolubilitas matrimonii),
lub „nierozwiązalność” małżeńska8 (dissolvo – rozwiązuję) polega na
tym, że ważnie zawarte małżeństwo nie może być w żaden sposób
rozwiązane, trwa ono aż do końca życia jednego z małżonków. Nierozerwalność można rozumieć na dwa sposoby, jako nierozerwalność
wewnętrzną (indissolubilitas interna, intrinseca) – oznacza, że węzeł
nie może być rozwiązany przez wzajemną zgodę stron, ani poprzez
upływ czasu, czy poprzez zaistnienie jakiejś okoliczności oraz jako
nierozerwalność zewnętrzną (indissolubilitas externa, extrinseca) –
oznacza, że węzeł małżeński nie może być rozwiązany ani na mocy
pozytywnego prawa Bożego, ani na podstawie prawa kościelnego czy
innego ludzkiego9.
1.3 Cele małżeństwa
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku celom małżeńskim poświęcił osobny przepis, który rozróżniał cel pierwszorzędny i cele
drugorzędne10. Celem pierwszorzędnym było zrodzenie i wychowanie
potomstwa, celami drugorzędnymi – wzajemna pomoc i uśmierzanie
pożądliwości.
W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku nie znajduje się
osobny kanon mówiący o celach małżeństwa. O celach małżeństwa
jest mowa w kan. 1055 § 1, z którego wynika, że celami małżeństwa
są: dobro małżonków (bonum coniugum) oraz zrodzenie i wychowanie
potomstwa (generatio et educatio prolis).
Konstytucja duszpasterska Soboru Watykańskiego II o Kościele
w świecie spółczesnym określa małżeństwo jako głęboką wspólnotę
życia i miłości (communitas vitae et amoris)11. W tej właśnie wspólnocie życia wielu kanonistów widzi istotny element małżeństwa.

Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 49.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, AAS 74: 1982, n. 19.
8 T. Pawluk, Prawo Kanoniczne, s. 32
9 Tamże, s. 33.
10 Kan. 1013 § 1 KPK z 1917 r.
11 Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48.
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Sobór Watykański II zwrócił uwagę, że małżeństwo zostało
przez Stwórcę obdarzone „różnymi dobrami i celami” 12. „Małżeństwo
jednak – poucza tenże Sobór – nie jest ustanowione wyłącznie dla
rodzenia potomstwa; sama bowiem natura nierozerwalnego związku
małżeńskiego między dwiema osobami oraz dobro potomstwa wymagają, aby się rozwijała i dojrzewała. Dlatego małżeństwo trwa jako
połączenie i wspólnota całego życia i zachowuje wartość swoją oraz
nierozerwalność nawet wtedy, gdy brakuje tak często pożądanego
potomstwa”13 Wydaje się, iż można obecnie przyjąć, że w świetle dokumentów Kościoła i zawartych w nim norm w określeniu „dobro
małżonków” mieszczą się takie wartości czy zadania, jak: „pożycie
intymne małżonków, ich jedność duchowa, wzajemna pomoc, doskonalenie osobowości małżonków oraz ich uświęcenie” 14.
Dobro małżonków wynika z samego zamysłu Boga, który wyraźnie wskazuje na to, stwarzając świat i człowieka. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju czytamy: „Potem Pan Bóg rzekł: »Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla
niego pomoc«. [...] Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny,
zbudował niewiastę” (Rdz 2,18.22), a w innym miejscu:, „Po czym
Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: »Bądźcie płodni i rozmnażajcie
się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną [...]«” (Rdz
1,28).
W tym akcie stworzenia Bóg zawarł również niezwykle ważną
ideę mówiącą o równości i jedności mężczyzny i niewiasty. Wyrażają
ją słowa Adama „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego
ciała!” (Rdz 2,23). W innym miejscu: „Dlatego to mężczyzna opuszcza
ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają
się jednym ciałem” (Rdz 2,24).
Św. Augustyn w dziele De bono coniugali ukazuje zamiast celów
i przymiotów małżeństwa tzw. dobra małżeństwa (bona matrimonii).
Dobrami tymi są: potomstwo (bonum prolis), wiara (bonum fidei),
sakrament (bonum sacramenti)15. Warto jednak zauważyć, że rozróżnienie trzech dóbr małżeństwa dokonane przez św. Augustyna
jest przez niego nakreślone w kontekście małżeństwa rozumianego,
jako dobro samo w sobie. Małżeństwo, tak jak wszystkie dobra pochodzące od Boga, jest dobrem dla człowieka. Dobro to ma charakter
Tamże, n. 48.
Tamże, n. 50.
14 R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, s. 216.
15 Patrologiae ursus completus. Series Latina, Paris 1878-1890.
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naturalny i opiera się na jedności serc i duchowej miłości dwojga
ludzi.
Św. Tomasz z Akwinu dokonuje systematyzacji celów małżeństwa, umiejscawiając zrodzenie potomstwa jako cel pierwszorzędny
małżeństwa, zaś wzajemną pomoc małżonków w służbie rodziny jako
cel drugorzędny w płaszczyźnie prawa natury, charakterystycznego
dla człowieka16.
Dobro małżonków to te wszystkie wartości, które z natury nadają sens nierozerwalnej wspólnocie małżeńskiej i przyczyniają się do
pełniejszego rozwoju osobowości małżonków17.
Nowy kodeks nie określa bliżej dobra małżonków, wychodząc
z założenia, że dóbr tych może być więcej i że omnis recensio in iure
periculosa est (każde wyliczanie w prawie jest ryzykowne). W hierarchii dóbr, jakie małżonkom daje wspólnota małżeńska, pierwsze
miejsce zajmuje wzajemna pomoc. Małżonkowie pomagają sobie
i uzupełniają się wzajemnie nie tylko pod względem fizycznym, ale
również we wszystkich innych dziedzinach życia małżeńskiego. Mężczyzna i kobieta, którzy przez związek małżeński „już nie są dwoje,
lecz jedno ciało” (Mt 19,6), przez najściślejsze zespolenie osób i działań świadczą sobie wzajemną pomoc i posługę oraz doświadczają
sensu swej jedności i osiągają ją w coraz pełniejszej mierze 18. Także
w świetle współczesnej psychologii wskazuje się wzajemną pomoc
jako niezwykle ważny element wspólnoty małżeńskiej. Na dobro
małżonków składa się też wyłączne prawo do aktów małżeńskich,
zmierzających do zrodzenia potomstwa i uśmierzenia pożądliwości.
Wzajemna wierność jest naturalną konsekwencją wspólnoty małżeńskiej. Stwierdza to Sobór: „To głębokie zjednoczenie będące wzajemnym oddaniem się, jak również dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków i prze ku nieprzerwalnej jedności ich współżycia” 19.
Zrodzenie i wychowanie potomstwa jest ściśle związane
z dobrem małżonków; dobro to jest uwieńczone potomstwem. Dlatego
sobór naucza: „Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku płodzeniu i wychowaniu potomstwa. Dzieci też są najcenniejszym darem małżeństwa i rodzicom przynoszą najwięcej dobra”20. Nauka Kościoła o małżeństwie oraz przepisy prawa kanonicznego, zwracają uwagę, że nie wystarczy zrodzić potomstwo, lecz trzeSumma Theologiae, Supll., q. 41, a. 1.
T. Pawluk, Prawo Kanoniczne, s. 50.
18 Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48.
19 Tamże, n. 48.
20 Tamże, n. 50.
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ba je ponadto wychować, aby mogło się prawidłowo rozwijać w swoim
człowieczeństwie oraz wymiarze duchowym. Wychowanie polega na
takim kształtowaniu osoby, aby w harmonijny sposób rozwijały się
jej wrodzone właściwości fizyczne, intelektualne, społeczne, moralne
i religijne21. Wychowanie potomstwa jest podstawowym prawem, ale
i obowiązkiem rodziców. Nie mogą z tego prawa zrezygnować, ponieważ z woli Stwórcy jest ono niezbywalne.
Wymienione cele małżeństwa należą do istoty umowy małżeńskiej, a więc do istotnych elementów przedmiotu zgody małżeńskiej.
Ich wykluczenie – pozytywnym aktem woli – skutkuje nieważnością
małżeństwa, stosownie do kan. 1101 § 2 KPK.
2. Pojęcie symulacji, rodzaje.
Pozorna zgoda małżeńska (simulatio) polega na zewnętrznym
tylko wyrażeniu zgody na małżeństwo, lecz przy wewnętrznym, całkowitym lub częściowym, sprzeciwie woli. Prawo Kanoniczne określa
to następująco: „Domniemywa się, że wewnętrzna zgoda odpowiada
słowom lub znakom użytym przy zawieraniu małżeństwa. Jeśli jednak jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo małżeństwo lub jakiś istotny element małżeństwa, albo
jakiś istotny przymiot, zawierają je nieważnie” (kan. 1101 §1-2). Jest
to więc zgoda na zawarcie małżeństwa nieszczera, fikcyjna (consensus fictus) wyrażona tylko zewnętrznie lecz wewnętrznie tego małżeństwa nie akceptuje lub akceptuje, ale na własnych zasadach, niezgodnych z prawem kościelnym. Zgoda małżeńska obciążona taką
wadą powoduje wówczas nieważnie zawarte małżeństwo. Według tej
normy można odróżnić trzy elementy symulacji: 1. Wykluczenie samego małżeństwa. 2. Wykluczenie jakiegoś istotnego elementu małżeństwa. 3. Wykluczenie jakiegoś istotnego przymiotu małżeństwa.
Można zatem przyjąć, iż w pierwszym przypadku mamy do czynienia
z symulacją całkowitą, w drugim zaś i trzecim z symulacją częściową.
Zatem zgoda małżeńska może być pozorna całkowicie (simulatio totalis) lub tylko częściowo (simulatio partialis). Zgoda pozorna
całkowicie ma miejsce wtedy, gdy osoba symulująca nie chce zawrzeć
związku małżeńskiego w ogóle, wykluczając go wewnętrznie pozytywnym aktem woli (excludit matrimonium ipsum). Wiąże się to

21

T. Pawluk, Prawo Kanoniczne, s. 51.
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z tym, że symulant nie chce przyjąć ani przekazać obowiązków wynikających z umowy małżeńskiej 22.
Zgoda małżeńska może być pozorna częściowo, jeśli kontrahenci wykluczają jakiś istotny element lub istotny przymiot małżeństwa. Z kan. 1055 § 1 wynika, że istotnymi elementami małżeństwa
są: prawo do wspólnoty życia służące dobru małżonków i prawo do
aktów małżeńskich skierowanych do zrodzenia i wychowania potomstwa. Tak więc wykluczenie wspólnego zamieszkiwania byłoby przyczyną nieważności małżeństwa23. Wykluczenie potomstwa (exclusio
boni prolis) również skutkowałoby nieważnie zawartym małżeństwem. Aby mogło spowodować nieważność umowy małżeńskiej, musi być zamierzone pozytywnym aktem woli strony. Domniemywa się,
że zamiar osiągnięcia naturalnego celu małżeństwa, jakim jest potomstwo, zawsze istnieje, jeśli się go nie wyklucza wyraźnie
i świadomie.
Natomiast istotnymi przymiotami małżeństwa są określone
w kan. 1056 – jedność i nierozerwalność. Chodzi tu, więc o wykluczenia dobra jedności lub dobra nierozerwalności. Nieważna zatem byłaby zgoda małżeńska, gdyby ktoś podejmował ją z wyraźnym zamiarem, że obok współmałżonka będzie miał prawo także do innych osób,
lub gdyby zawierał małżeństwo z wyraźnym zamiarem rozejścia się,
gdyby na przykład nie było możliwe zgodne współżycie.
W pierwszym przypadku zachodzi wykluczenie jedności, a w drugim
nierozerwalności małżeńskiej.
Pozorną zgodę małżeńską trudno jest udowodnić w postępowaniu sądowym. Samo zgodne oświadczenie stron, nawet zaprzysiężone, nie może stanowić wystarczającego środka dowodowego przeciwko ważności małżeństwa (zob. kan. 1536). W postępowaniu dowodowym bierze się wszystkie okoliczności poprzedzające zawarcie małżeństwa, towarzyszące zawarciu oraz zaistniałe po ślubie. Zebrane
środki dowodowe może znacznie wzmocnić pozasądowe przyznanie
się strony do symulacji, jeżeli zostało ono wyrażone przed złożeniem
przysięgi albo po zawarciu małżeństwa, jednak w czasie niebudzącym zastrzeżeń, czyli w czasie, w którym małżonkowie jeszcze nie
myśleli o wniesieniu sprawy do sądu.
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3. Z akt Sądu Biskupiego w Zamościu
Zamieszczony w księdze wyroków za 2010 rok wykaz wydanych
wyroków obejmuje łącznie 83 orzeczenia. Wśród wszystkich 83, tytuł
exclusio boni prolis pojawia się w 4 wyrokach wraz z innymi tytułami. W jednym występuje wraz tytułem niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich u obydwu stron, a w pozostałych wraz
z tytułem niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich u jednej ze stron.
W wyroku24 w sprawie A B oraz C D z 2010 r. jest napisane że,
zawarli małżeństwo w czerwcu 2004 r. w kościele (…) w B. Ważność
tego małżeństwa zaskarżył C D pismem, jakie wpłynęło do Sądu
Biskupiego w Zamościu 12.04.2010 r. Sąd Biskupi przyjął sprawę do
procesu 11.05.2010 r. Wyrok zapadł 31.12.2011 r. Z akt sprawy
dowiadujemy się, że narzeczeństwo powoda A B z C D trwało 10 lat.
Pożycie małżeńskie trwało ok. 1 rok, po czym pozwana wyprowadziła
się od męża i zamieszkała z innym mężczyzną. Po 6 latach od zawarcia małżeństwa powód C D zaskarżył małżeństwo o nieważność
z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
po stronie pozwanej oraz wykluczenia dobra potomstwa po jej stronie. Wyrok zapadł negatywny z tytułu wykluczenia potomstwa natomiast pozytywny z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich po stronie pozwanej. Powód w zeznaniach
twierdził, że: „Nie mieliśmy dzieci, pozwana nie chciała mieć dzieci”.
W zeznaniach pozwanej czytamy: ”Dzieci nie mieliśmy. Powód chciał
mieć dzieci. Wykluczałam możliwość posiadania dzieci z powodem”.
Na pytanie o metody unika przez nią potomstwa odpowiedział:
„Nie stosowaliśmy środków antykoncepcyjnych, unikała terminów
współżycia, by nie zajść w ciążę”. Tym twierdzeniom jednak przeczą
zaznania świadków. M Ł mówi, że: „Nie chciała mieć dzieci, sama
mówiła o tym, brała środki antykoncepcyjne, nie ukrywała tego”.
U innego świadka B G również znajdujemy podobne zeznania „Nie
chciała mieć dzieci, mówiła przy mnie, że musi kupić tabletki”. Wobec
powyższego można przyjąć założenie, że pozwana mogła ukrywać
fakt stosowania środków antykoncepcyjnych przed powodem. Przyczyną takiej postawy pozwanej, według powoda, przesunięcia w czasie przyjęcia potomstwa, było to, że rozwój, awans zawodowy, praca
nie pozwoliłyby na zrodzenie i wychowanie dziecka. W zeznaniach
powoda czytamy: „Stwierdziła, że ważniejsza jest dla niej kariera
24
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zawodowa. Wszelkie prośby z mojej strony posiadania dziecka były
traktowane negatywnie, ja chciałem mieć dziecko”. W innym miejscu
chcąc udowodnić fakt, że pracę stawiała ponad małżeństwo, powód
zeznaje: „Pozwana chciała przynosić pracę do domu, Nie miała czasu
dla mnie, dla domu, nie było wspólnego życia. Miała pretensję, że się
temu sprzeciwiam. Dla niej priorytety rodzinne były mniej ważne niż
praca, kariera. Karierę zawodową stawiała nad małżeństwo”. Na taki
stan rzeczy może wskazywać jej postawa wobec swoich rówieśników
w okresie nauki szkolnej. Potrzeba znaczenia, sukcesów była większa
niż potrzeby i odczucia innych osób. Świadek K G zeznaje: Pozwana
była oczkiem w głowie rodziców, była osobą bardzo ambitną. Moja
siostra chodziła do równoległej klasy, mówiła, że pozwana była bardzo ambitna, aż do przesady, po trupach do celu. Chodziło o grę
w koszykówkę, wyniki w nauce, rywalizację z koleżankami i kolegami.
Nie uznawała słowa „nie”. W domu w szkole forsowała pomysły bez
względu na to, czy były dobre czy złe”. W badaniach psychologicznych
odnajdujemy potwierdzenie tego, że pozwana odznaczała się dużym
stopniem koncentrowania się na sobie i swoich potrzebach, czytamy:
„Z badań wynika, że w psychice pozwanej obecny jest wysoki poziom
niepokoju. Reaguje szybko bez głębszej analizy sytuacji. W sytuacjach
trudnych może reagować niedojrzale, impulsywnie, w sposób przerysowany, nadmiarowy. Koncentruje się wówczas na swoich przeżyciach, potrzebach nie zawsze uwzględniając potrzeby innych. Maskuje
swoje emocje i uczucia. W relacjach interpersonalnych często podejmuje styl kierowniczo autorytatywny wyrażając chęć bycia górą”.
Godnym uwagi jest również zeznanie świadka K B, który stwierdza:
„Jej imponowało życie na wyższym poziomie, dobre zarobki, dobry
samochód, zarzucała powodowi, że jeździ starym samochodem, a jej
szef jeździ nowym autem”. Dowodem mówiącym o jej potrzebie znaczenia, życia w komforcie, osiągania sukcesów zawodowych za wszelką cenę nawet kosztem małżeństwa, krzywdy wyrządzanej współmałżonkowi może świadczyć fakt zdrady małżeńskiej ze swoim przełożonym, o którym czytamy w zeznaniach pozwanej „Zdradzałam
męża, było to miesiąc po ślubie. Zdradziłam go ze swoim przełożonym
w pracy”. „Obecnie mieszkamy razem i wychowujemy nasze dziecko”.
Wykluczenie potomstwa musi być zamierzone pozytywnym aktem woli. Domniemywa się, że zamiar osiągnięcia naturalnego celu
małżeństwa, jakim jest potomstwo, zawsze istnieje, jeśli się go nie
wyklucza wyraźnie i świadomie przed zawarciem lub przynajmniej
w trakcie zawierania małżeństwa. W zeznaniach stron i świadków
nie znaleziono wystarczających argumentów na potwierdzenie zarzu-
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tu o wykluczeniu potomstwa przez pozytywny akt woli, po stronie
pozwanej, przed czy w trakcie zawierania małżeństwa.
W wyroku25 w sprawie G M oraz E Z z 2012 r. napisane jest,
że znajomość przedślubna trwała ok. 4-5 lat. Ślub miał miejsce
w kościele w M. w lipcu 2000 r. Rozpad małżeństwa nastąpił po 8
latach od zawarcia małżeństwa. Skarga powodowa została złożona do
Sądu Biskupiego w Zamościu 26.05.2010 r. i przyjęta do rozpatrzenia
dekretem z 23.07.2010 r. Wyrok został wydany 30.12.2012 r. Po 10
latach od daty zawarcia małżeństwa powód GM wnosi do Sądu skargę powodową. Proces toczył się z tytułu wykluczenia dobra potomstwa przez stronę pozwaną oraz z tytułu niezdolności do podjęcia
istotnych obowiązków małżeńskich po stronie pozwanej i powodowej.
Wyrok zapadł negatywny z tytułu wykluczenia potomstwa a także
negatywny z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich po stronie powoda i pozwanej.
Według skargi powoda, podstawą twierdzenia, że pozwana
wykluczała potomstwo w małżeństwie były następujące zeznania:
„W czasie narzeczeństwa mieszkaliśmy ze sobą, Nie rozmawialiśmy
wówczas czy będziemy mieli własne dzieci. Pobraliśmy się dobrowolnie z miłości, nie było przymusu. Rozmawialiśmy o tym, że chcemy
mieć dzieci. Około 5 lat żyliśmy zgodnie. Powodem pierwszych nieporozumień było potomstwo. Ja zacząłem pytać, kiedy zdecydujemy się
na dziecko i słyszałem, że nie jest gotowa. Kiedy dochodziło do zbliżeń, które mogły dać potomstwo, to żona zażywała tabletki wczesnoporonne Postinor. Widziałem jak je zażywała”.
Pozwana natomiast zdecydowanie zaprzecza oskarżeniom powoda, że nie chciała mieć dzieci, i że aplikowała sobie środki wczesnoporonne „Powód zarzuca mi, że jestem niezdolna do posiadania potomstwa, i że brałam tabletki wczesnoporonne, ale to nieprawda”. „Chciałam przyjąć potomstwo w małżeństwie. Nigdy nie zażywałam środków antykoncepcyjnych ani wczesnoporonnych”. I zarzuca powodowi:
„To powód nie chciał mieć dzieci, mówił, że nie ma na to czasu, trzeba
rozwijać firmę. Dla niego ważniejsze były pieniądze niż rodzina. Nie
wiem, o co chodzi powodowi, chyba o to, aby mi dokuczyć, na pewno
nie chodzi mu o ślub kościelny. Bo słyszałam jak mówił, że z obecną
żoną też się rozwiedzie, bo ożenił się z nią tylko dlatego, że wpadli”.
Świadek A J, przyjaciółka pozwanej, zeznaje: „Nie mieli dzieci,
powód nie lubił dzieci, rozmawiałam z nim o dzieciach, pozwana też
opowiadała, że powód nie okazywał potrzeby posiadania dzieci, wręcz
25

Akta Sądu Biskupiego w Zamościu, nr 1327/2012.
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przeciwnie” oraz „Pozwana ubolewała, że on nie chce mieć dzieci.
Zbliżała się do 30-stki, czuła potrzebę posiadania dzieci”.
Świadek S R, krewna pozwanej, wypowiada się w podobny sposób „Pozwana bardzo chciała mieć dziecko. Pomagała mi w wychowaniu moich dzieci. Gdy urodziło mi się drugie dziecko, oboje przyjechali, to powód nie chciał wejść, by zobaczyć dziecko. Gdy pozwana
nalegała, on powiedział, żadnych dzieci”.
Matka powoda potwierdza powyższe zeznania „Dzieci nie mieli,
nie wiem dlaczego. Pewnie chcieli mieć dziecko”.
Opinia psychologa zdaje się tylko potwierdzać wersję pozwanej
„Relacja badanej jest dość obszerna i rzeczowa. Towarzyszyły jej adekwatne reakcje emocjonalne. Przyznawała się do sytuacji i faktów,
które mogły ją stawiać w niekorzystnym świetle. Wysoce prawdopodobne jest jej twierdzenie, że chciała mieć potomstwo, i że nie stosowała środków antykoncepcyjnych czy wczesnoporonnych”.
Podobnie jak w sprawie wyżej omawianej, wykluczenie potomstwa musi być zamierzone pozytywnym aktem woli. Domniemywa
się, że zamiar osiągnięcia naturalnego celu małżeństwa, jakim jest
potomstwo, zawsze istnieje, jeśli się go nie wyklucza wyraźnie
i świadomie przed zawarciem lub przynajmniej w trakcie zawierania
małżeństwa. W zeznaniach stron i świadków nie znaleziono argumentów na potwierdzenie zarzutu o wykluczeniu potomstwa przez
pozytywny akt woli, po stronie pozwanej, przed czy w trakcie zawierania małżeństwa, wręcz przeciwnie sama pozwana wyraźnie
stwierdziła, że nie tylko nigdy nie wykluczała posiadanie potomstwa,
lecz wręcz przeciwnie, chciała je mieć przed ukończeniem trzydziestego roku życia. Ponadto pozwana uważa posądzenie jej o wykluczenie potomstwa przez męża za dotkliwe i niesprawiedliwe.
4. Uwagi końcowe
Sprawy o nieważność małżeństwa z tytułu wykluczenia boni
prolis należą do trudniejszych w ogóle, związanych z fikcją, czyli
symulacją zgody małżeńskiej. Trudność w ich rozpatrywaniu polega
na trafnym rozpoznaniu prawdziwych intencji osoby, która jest podejrzewana o symulację. W związku z tym chodzi również o ustalenie, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z wykluczeniem samego prawa do aktów małżeńskich zdolnych do prokreacji
(ad prolis generationem), czy z wykluczeniem korzystania z tego
prawa, czyli wykonania go lub nadużycia (exercitium iuris). O ważności małżeństwa decyduje niewykluczenie przez strony w chwili
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wyrażania zgody małżeńskiej prawa, a nie jego późniejszej realizacji.
Należy również dodać, że czasowe odłożenie przyjęcia potomstwa
w małżeństwie na dłuższy lub krótszy czas, z powodów ekonomicznych związanych z szukaniem pracy, czy zapewnieniu potomstwu
lepszych warunków materialnych, przy akceptacji tego prawa i nie
wykluczając go, nie stanowi wykluczenia celu małżeństwa, jakim jest
bonum prolis. Małżeństwo byłoby nieważne wówczas, gdyby, pozytywnym aktem woli, strona wyraziła zamiar absolutnego wykluczenia potomstwa na czas nieokreślony lub warunkowy.
Zrodzenie potomstwa zakłada udzielenie sobie przez strony
prawa do aktów małżeńskich skierowanych ze swej natury ku temu
celowi. Strony umowy małżeńskiej nie mogą zatem jednostronnie
zastrzec sobie prawa do decydowania czy i kiedy będą posiadali potomstwo. W przeciwnym razie stanowiłoby to wykluczenie bonum
prolis, jako istotnego elementu małżeństwa.
Anna Gołębiowska26 w artykule dotyczącym problematyki exclusio boni prolis w orzecznictwie Roty Rzymskiej opisuje przyczyny
i motywy, jakimi kierują się małżonkowie wykluczając dobro potomstwa w małżeństwie..
Aby symulacja zgody małżeńskiej mogła być udowodniona, powinna w myśl opinii audytorów rotalnych opierać się na ściśle określonym motywie, czy też przyczynie, powinna być obiektywnie, albo
chociażby subiektywnie poważna. Z orzeczeń Roty Rzymskiej wynika, że przy zawarciu małżeństwa występują dwa akty woli. Pierwszy
dotyczy faktu zawierania małżeństwa, drugi natomiast wykluczenia
dobra potomstwa. Tym drugim aktem woli pozbawia się mocy prawnej pierwszy akt woli. Trzeba jednak upewnić się, że przeważył ten
drugi akt woli, że jest on proporcjonalnie poważniejszy od przyczyny
zawarcia małżeństwa. W przypadku wątpliwości należy zawsze stawiać na ważność małżeństwa.
W orzeczeniach Roty wskazuje się na obiektywną poważną przyczynę, która jest nieuporządkowana psychologicznie, zawierająca
wątpliwości czy niepewność. Taką przyczyną może być wykluczenie
nierozerwalności małżeństwa, które prowadzi do wykluczenia potomstwa i uwolnienia się od obowiązku utrzymania go i wychowania.
Przyczyną tego może być areligijne wychowanie jednej ze stron, wątpliwość, co do zdatności współmałżonka do przyjęcia obowiązków
małżeńskich, jak i lęk przed rozpadem małżeństwa. Kolejnym powo26 A. Gołębiowska, Forma wykluczenia bonum prolis w doktrynie i orzecznictwie
Roty Rzymskiej, „Ius Matrimoniale” 17 (23) 2012, s. 77-82.
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dem może być choroba, taka jak paraliż, uniemożliwiająca zabezpieczenie własnych potrzeb, jak również potrzeb potomstwa, choroba
psychiczna, czy też choroba tak poważna, jak np. gruźlica. Przyczynami mającymi wpływ na dobro potomstwa również mogą być: wygoda życia, chęć wolności, egoizm, ucieczka z domu i uwolnienie się od
wpływu rodziców, traktowanie małżeństwa jako przypadkową
wspólnotę, młody wiek, ateizm, niewłaściwy pogląd na temat istoty
i celów małżeństwa oraz kwestie związane ze sprawami ekonomicznymi. Powodem wykluczenia dobra potomstwa może być także chęć
prowadzenia życia swobodnego, niechęć do dzieci, do posiadania potomstwa, nienaturalna odraza do współżycia seksualnego, obawa
kobiety o utratę urody, pogorszenie stanu zdrowia, obawa, aby nie
urodzić dziecka chorego, lęk związany z samym faktem porodu, który
może spowodować śmierć. O zamiarze wykluczenia potomstwa
w czasie wspólnego pożycia mogą świadczyć takie okoliczności jak:
przerywanie ciąży po ślubie, ustawiczne stosowanie środków i metod
antykoncepcyjnych27.
W nawiązaniu zatem do opisanych powyżej spraw z aktów Sądu
Biskupiego w Zamościu wynika jasno, że żadna ze stron nie wykluczała wyraźnie, pozytywnym aktem woli, potomstwa przed zawarciem małżeństwa. W pierwszym przypadku wykluczenie boni prolis
nastąpiło po zawarciu małżeństwa z powodów ekonomicznych, na
pewien czas, a nie przed złożeniem przysięgi małżeńskiej, o czym
świadczą słowa powoda: „Nie rozmawialiśmy wówczas czy będziemy
mieli własne dzieci”. W drugim przypadku wykluczenie potomstwa
miało miejsce, ale po zawarciu małżeństwa, i było ono przeniesione
w czasie z powodu awansu zawodowego. Analiza akt sądowych daje
pewien obraz, pewien niewielki wycinek problematyki związanej
z nieważnością małżeństwa z tytułu symulacji, wykluczenia potomstwa i stanowi podstawę do dalszych badań naukowych nad tym
tematem.
Poddane analizie wyroki Sądu Biskupiego w Zamościu w sprawach rozpoznanych w latach 2010-2012 z wymienionych tytułów
nieważności małżeństwa, pozwalają dostrzec również tytuł symulacji
zgody małżeńskiej przez exclusio boni prolis. Fakt ten wskazuje na
ciągłą potrzebę opracowań naukowych dotyczących tego zagadnienia,
ze względu na jego trudność i złożoność oraz różnorodność przyczyn
i okoliczności mających wpływ na określoną postawę kontrahenta.
Niezwykle cenną pomocą w prawidłowej ocenie środków dowodowych
27
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oraz przyczyn i okoliczności wykluczenia dobra potomstwa, są wyroki
Roty Rzymskiej. Sędzia kościelny dzięki temu będzie mógł skuteczniej oceniać zebrany materiał, by nabrać pewności moralnej przy
wydawaniu wyroku.

451

INNE
Ks. Franciszek Greniuk

OMÓWIENIE PUBLIKACJI
REC.: BP MARIUSZ LESZCZYŃSKI. HORYNIEC-ZDRÓJ.
STUDIA Z HISTORII MIEJSCOWOŚCI I PARAFII.
LUBLIN 2016, SS. 180 (TOW. NAUK. KUL)
W wydawnictwie Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się
interesująca pozycja pióra bp. Mariusza Leszczyńskiego, historyka
Kościoła, znanego zwłaszcza z zamiłowania do przeszłości jego
dziejów lokalnych. Po wydanych już poprzednio studiach z tego
zakresu, takich jak: „Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni
w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej” (Zamość
2002) i „Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach
Polski 1944-1992” (Lublin 2011), tym razem bp Leszczyński
udostępnił pozycję na temat swego rodzinnego Horyńca-Zdroju. Jest
ona owocem jego żywego zainteresowania dziejami miejscowości,
rozwijanego przez ks. biskupa już od czasów młodości. Przez lata całe
gromadził on dokumenty i materiały dotyczące zarówno dziejów
Horyńca-Zdroju i miejscowej parafii rzymskokatolickiej, jak też ludzi
związanych z tą miejscowością, głównie z rodziną miejscowych
książąt Ponińskich i Karłowskich.
Omawiana pozycja nie jest monografią, lecz – jak można
przeczytać w Słowie od Autora – ukoronowaniem jego licznych
opracowań, referatów i wywiadów, stosownie do aktualnego stanu
wiedzy, uprzednio ponownie przepracowanych studiów i ogłaszanych
w różnych miejscach.
W gromadzeniu danych do swoich opracowań Autor uzyskał
znaczącą pomoc od potomków związanej z Horyńcem rodziny
Karłowskich, najstarszych mieszkańców, w tym swojej rodziny, jak
również od franciszkanów konwentualnych duszpasterzujących
tamże od początków zorganizowanego życia religijnego.
Na treść publikacji składa się omówienie przeszłości Horyńca
i historii szeroko w kraju cenionego uzdrowiska, znanego z wód
mineralnych i zasobów leczniczej borowiny. Z historii Horyńca
omówił Autor zasługi dla kultury narodowej książąt Ponińskich,
posiadaczy cennej – choć niestety zniszczonej i rozproszonej w czasie
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ostatniej wojny światowej – biblioteki, zawierającej wiele bezcennych
inkunabułów i starodruków autorów staropolskich i kultury
europejskiej.
W kolejnych rozdziałach bp Leszczyński omówił dzieje parafii
rzymskokatolickiej i świątyni parafialnej oraz kościoła zdrojowego,
niegdyś
cerkwi
greckokatolickiej.
Dodatkowo
przedstawił
sanktuarium maryjne w Nowinach Horynieckich, w tym czczoną tam
figurę Matki Bożej. Ostatni rozdział poświęcił omówieniu śladów św.
Brata Alberta Chmielowskiego i bł. Siostry Bernardyny Jabłońskiej,
obojgu związanych z tutejszymi terenami poprzez miejsce
pochodzenia (siostra Bernardyna urodziła się w niedalekich
Pizunach), zamieszkanie w domach zgromadzenia w okolicach
Horyńca oraz korzystanie z posługi religijnej w miejscowym kościele
parafialnym.
Książka
zawiera
bogato
rozbudowaną
i
poprawnie
udokumentowaną bibliografię, streszczenie w języku angielskim,
spis 115 ilustracji, skrzętnie gromadzonych przez wiele lat,
stanowiących bardzo cenny materiał historyczny, indeksy: osobowy
oraz nazw geograficznych i administracyjnych.
Omawiana publikacja wydana jest bardzo starannie, w twardej
i pięknej oprawie, na dobrym papierze. Z racji merytorycznej treści
jest godną zainteresowania, a dla historyków stanowi dobry przykład
poprawnego warsztatu pracy naukowej i bezcenną kopalnię
informacji na temat źródeł archiwalnych.
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OMÓWIENIE PUBLIKACJI

REC. S. NOWOSAD. MORALNE KONSEKWENCJE WIARY.
SZKICE EKUMENICZNE I PROTESTANCKIE.
LUBLIN 2016, SS. 394. (TOW. NAUK. KUL)
Wydana w początkach czerwca br. pozycja pochodzi spod ręki
teologa moralisty, ks. dr hab. Sławomira Nowosada, dziekana
Wydziału Teologii KUL, prezbitera naszej diecezji ZamojskoLubaczowskiej. Jest ona owocem jego wieloletniej pracy dydaktycznej
i badawczej, w charakterze kierownika katedry teologii ekumenicznej, w Instytucie teologii moralnej Wydziału Teologii KUL Jana Pawła II w Lublinie. W uczelni tej dyscyplina ta znajduje od lat, zwłaszcza po soborze Watykańskim II, współczesny kształt dojrzałości. Jest
to wyraz odnowy tej dyscypliny w duchu posoborowym. Ważnym
dorobkiem tej odnowy, na mocy dyrektyw soborowych, który nie bez
racji uważany jest za ekumeniczny, jest także dorobek w zakresie
teologii moralnej ekumenicznej. Wyrazem tych inspiracji i dyrektyw
jest m. in. encyklika Ut unum sint, w której Jan Paweł II – jak pisze
Autor – „przypomina i domaga się, by teologiczny dialog ekumeniczny nie pomijał problematyki moralnej”. Stąd ukazanie się omawianej
rozprawy przypada w okresie wzmożonego zainteresowania się teologią chrześcijańską wyrosłą i uprawianą we wspólnotach kościelnych
powstałych w wyniku Reformacji, której 500-letnia rocznica przypada w 2017 r. Jednakże Autor wychodzi z założenia, że w teologii moralnej katolickiej, mimo jej niewątpliwych osiągnięć współczesnych
czy wręcz dojrzałości w duchu posoborowej odnowy, można dopatrzeć
się zarazem jej swoistej niepełności. Przejawia się ona zwłaszcza
w jej słabości zainteresowania ekumenicznego, twórczego dialogu
z niekatolickimi wizjami życia moralnego, zarówno protestanckimi –
w różnych orientacjach – jak i wyrastającymi z prawosławia. Stąd
potrzeba realnego dialogu z inaczej wierzącymi i myślącymi, który
zachowując własną tożsamość katolików, będzie przygotowany do
spotkania i do wzajemnego uczenia się i stałego poszukiwania coraz
doskonalszego poznania prawdy moralnej i jej odniesienia do życia.
Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza mając na uwadze to, że
protestanckie ujęcia problematyki moralnej należą do integralnie
rozumianego dziedzictwa teologii moralnej w jej chrześcijańskim

454

INNE
bogactwie, także wtedy, gdy mogą czy powinny być oceniane krytycznie. Teologia moralna jako taka nie może rezygnować
z dowartościowania – ciągle słabo dostrzeganego – ekumenicznego
kontekstu rozumienia i wykładu „życia w Chrystusie”, jak chrześcijańską moralność nazywa Katechizm Kościoła Katolickiego. Wpisuje
się w to zawarte w tytule omawianej książki sformułowanie: „moralne konsekwencje wiary”, przypominające, ale i domagające się,
by teologiczny dialog ekumeniczny nie pomijał problematyki moralnej. Stąd zrozumiałe zamieszczenie przez Autora, we wstępnej części
merytorycznej rozprawy, dwóch studiów na temat ekumenizmu
w ujęciu Soboru Watykańskiego II oraz omówienie teologii moralnej
i moralności w kontekście jego ducha.
W protestanckim nurcie teologicznym teologia moralna była
i jest podejmowana raczej sporadycznie, bardziej na gruncie rozważań
dotyczących
problemów
dogmatycznych
związanych
z wiarą i usprawiedliwieniem. Jeden z teologów protestanckich,
a mianowicie Roger Mehl, utrzymuje wręcz, że Ewangelia nie jest
moralnością [...]. Ewangelia stawia pytanie o wiarę, a nie
o moralność. Podczas gdy – dla porównania – teologia moralna
w anglikanizmie ma miejsce jako bardziej zróżnicowany dział teologii
moralnej jako takiej, bliższej wielkich tradycji eklezjalnoteologicznych, a mianowicie katolickiej, w której – jak wiadomo –
uzyskała w ciągu wieków bardzo wyraźną autonomię metodologiczną, zarówno w zakresie wypracowania odrębności przedmiotu, jak
i właściwej sobie argumentacji teologicznej. Jednakże dla pełniejszej
orientacji w problematyce, Autor zamieścił kolejne studium natury
ogólniejszej, w rozdz. „Etyka w ujęciu protestanckim”.
Omawiana publikacja zawiera teksty dotąd publikowane, które
ukazywały się w różnych czasopismach teologicznych i pracach zbiorowych. Mimo swego retrospektywnego charakteru, stanowi ona
całość wewnętrznie zwartą i uporządkowaną. W omawianiu poglądów i myśli teologicznych poszczególnych reprezentantów teologii
protestanckiej, a zwłaszcza wyróżnionego B. Niebuhra, Autor umiejętnie uniknął pokusy prostego i bezpośredniego porównywania tych
poglądów z teologiczną myślą katolicką. Słusznie ograniczał się do
ukazywania genezy i wzajemnej filiacji tychże poglądów oraz ich
treści merytorycznych, utrwalonych w postaci całości dorobku naukowego poszczególnych teologów tego wyznania. Cenne są także podjęte wyniki badań nad ich miejscem w całości systemu teologicznej
myśli protestanckiej.
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Wreszcie wypada także podkreślić w omawianej publikacji celowo przemyślany i logiczny układ całości, piękny język, wyjątkowo
poprawną argumentację, wyrażającą się zarówno w stylu myślenia
jak i w bogatą dokumentację bibliograficzną, przekonywający układ
całości, zamieszczanie indeksu osób i streszczenia w języku angielskim.
Mając na uwadze fundamentalne znaczenie omawianych w publikacji problemów moralności chrześcijańskiej we wszystkich jej
tradycjach, oraz wspomnianą aktualność, walor ekumeniczny, który
jest owocem posoborowej odnowy, można uznać ją, za cenny dorobek
polskiej myśli teologicznej.

456

INNE
Ks. Wiesław Oleszek

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW
22 CZERWCA 2016 R.
„Bądź uwielbiony Jezu, który przez przebaczenie i litość
najbardziej okazujesz swoją wszechmoc” (kolekta msz.). Wielbimy
Cię za tę odwagę miłosierdzia, które nie lęka się sprawiedliwości,
potrafi być przy niej i otulać ją swoją czułością (por. MV 7).
Bądź uwielbiony Jezu przez dzisiejszą modlitwę, w atmosferze
zawierzenia Twojemu Miłosierdziu, które dokonało się 18 czerwca
2016 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. To
historyczne wydarzenie naznaczyło rys duszpasterstwa w diecezji,
wzbudziło w kapłańskich sercach pragnienie do postawy
miłosierdzia.
Bądź uwielbiony Jezu przez naszą, kapłańską codzienną
posługę, która dopisuje nowe karty w historii zbawienia. Na każdej
z nich, jak pieczęć znajduje się Twoje Miłosierdzie. Ono jest zawsze.
Ono jest – powiemy za papieżem – „główną belką, na której wspiera
się życie Kościoła” ( MV 10). Ono jest podstawą całkowitego
zawierzenia. Stąd jakże bliskie nam są słowa: Jezu Ufam Tobie.
„Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6.36).
To tylko jedno wezwanie spośród wielu w Ewangelii. Jak ja je
dostrzegam? Czy jest mniej ważne od innych? Czy da się
czymkolwiek zastąpić? Czy ma jakiś zamiennik, że tak łatwo je
pomijam? Na ile ono mnie kształtuje, na ile też wpisuje się w moje
powołanie i misję?...
Pytania te są tym bardziej zasadne dziś, kiedy doświadczenie
przebaczenia w naszej kulturze staje się coraz rzadsze. Oczywiście,
sprawiedliwość, do której przywykliśmy, jest wciąż koniecznym ale
jedynie pierwszym krokiem w duszpasterstwie. Owszem, prowadzi
ona do oczyszczenia wspólnoty, której posługuję, może i do jej
uświęcenia, ale jest zbyt ciasne i suche, by stworzyć pole do
nawrócenia. Natomiast doświadczenie przebaczenia jest inne. Ono
powstrzymuje wykluczanie i nie czyni z Kościoła wspólnoty
sterylnej, a przez to bezpłodnej, lecz ma odwagę przygarnąć
i z czułością przytulić grzesznika (por. MV 10). Może ktoś z nas
oddalił się już od tej drogi miłosierdzia? Więc dziś jest czas na
refleksję, na to, aby wrócić do tego co istotne i co powinno wyróżniać
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moje kapłańskie powołanie, bo jak mówi Ojciec święty: „Kościół ma
misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby
w ten sposób dotknąć serca i umysł każdego człowieka” (MV 12).
Może wreszcie dziś przyszedł ten czas, aby wziąć na siebie słabości
i trudności naszych braci, pamiętając przy tym, że my wszyscy też
doświadczamy grzechu. Miłosierdzie to zmiana w moim życiu,
zmiana relacji do świata, do innych ludzi i do siebie samego.
Miłosierdzie to wielki krok naprzód prowadzący do uwolnienia
pamięci od kanonów prawa, a zmierzający do zwrócenia się w stronę
Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak często objawiającego się nam
teraz, w miesiącu czerwcu. Miłosierdzie to postawa całkowitego
zawierzenia i nieustannego wołania: Jezu ufam Tobie.
Dzisiaj chcemy dziękować Ci Panie za miniony rok, rok posługi
w świątyniach, w szkołach, szpitalach, domach i we wszystkich
innych obszarach duszpasterstwa. Dziękujemy za różne inicjatywy
w naszych parafiach, w naszej Diecezji, Ojczyźnie i w przestrzeni
całego Kościoła powszechnego. Dziękujemy za Rok Miłosierdzia, za
wszystkie kościoły stacyjne i zyskiwane tam odpusty, za posługę
misjonarzy miłosierdzia. Niektóre działania są wciąż aktualne
i nadal będą nas angażować, mimo nadchodzących wakacji. Już
możemy się cieszyć owocami zbliżających się Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie, widzimy zorganizowanie i zaangażowanie
naszej młodzieży, otwarcie serc i mieszkań w tak wielu rodzinach,
dużą troskę instytucji społecznych i państwowych, a także ożywienie
prowadzonego przez nas duszpasterstwa. Za to całe dobro już teraz
dziękujemy Ci Jezu. Dziękujemy i prosimy o błogosławieństwo
w wakacyjnych akcjach, pielgrzymkach, rekolekcjach, oazach
i innych przedsięwzięciach. Prosimy też o głęboką świadomość
Kościoła jako wspólnoty dynamicznej, ożywianej tchnieniem Ducha
Świętego, wymagającej nieustannej dyspozycyjności, bo posłanej do
całego świata. Prosimy o stałą gotowość posługi w takim Kościele,
w swoich parafiach, w tych dobrze już znanych i w tych niebawem
już nowo nam powierzonych. Prosimy też o należny wypoczynek,
nagromadzenie sił i zapał, by głosić miłosierdzie w pierwszej osobie –
jak mówi papież Franciszek – to znaczy, by samemu stawać się
miłosiernym tak, jak Ojciec jest miłosierny. To bardzo trudne
wezwanie ale konieczne, by pomóc wiernym odnaleźć drogę do Ojca.
Drogę, na której czujemy się bezpieczni i możemy wołać: Jezu ufam
Tobie.
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Ks. Zygmunt Jagiełło

ŚP. KS. KAN. HENRYK DYBALSKI (1929-2016)
Ks. Henryk Dybalski urodził się 11 listopada 1929 r. we wsi
Palcze, gmina Ołyka, powiat Łuck, województwo wołyńskie, jako syn
robotników Mikołaja i Zofii z domu Niewiadomska. 16 grudnia 1927 r.
w ołyckiej kolegiacie został ochrzczony przez proboszcza tejże
kolegiaty i dziekana łuckiego, ks. Aleksandra Siennickiego.
W rodzinnej miejscowości Ołyka przebywał do 1937 r., tam też
rozpoczął naukę w szkole powszechnej, kończąc pierwszą klasę.
Wkrótce jednak przeniósł się wraz z rodzicami do wsi Żabka,
kontynuując dalszą naukę. Wybuch II wojny światowej i klęska
wrześniowa 1939 roku. spowodowała dłuższą przerwę w nauce
młodego Henryka. Ponownie rozpoczął ją z chwilą unormowania się
stosunków po zajęciu Wołynia przez Armię Czerwoną. Po dwóch
latach nauki doświadczył ponownej przerwy w edukacji z powodu
wojny niemiecko-rosyjskiej. Od tego momentu zasadniczo nie ujrzał
już ław szkolnych, aż do roku 1944, gdyż w czasie okupacji
niemieckiej szkoły polskie były pozamykane. W okresie okupacji
14-letni Henryk przebywał w okolicznym miasteczku Kiwerce, gdzie
uczył się prywatnie, przerabiając piątą i szóstą klasę szkoły
powszechnej, ponadto przymusowo pracując w tartaku.
W 1944 r., po wyzwoleniu Wołynia spod okupacji niemieckiej
przez Armię Czerwoną, złożył egzamin do siódmej klasy szkoły
powszechnej, jednak i tej szkoły nie skończył ze względu na
repatriację Polaków z terenu Wołynia za Bug.
W roku 1945 przybył do Chełma, gdzie w lutym złożył egzamin
do drugiej klasy Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Czarnieckiego, w którym też ukończył pierwszą klasę Liceum
Ogólnokształcącego wydziału humanistycznego. Zaś ostatnią klasę
szkoły średniej zaliczył w Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej
Jadwigi w Chełmie. Tam też, 16 maja 1949 r. zdał egzamin
dojrzałości.
17 czerwca 1949 r. zgłosił się do Wyższego Seminarium
Duchownego w Lublinie. Po drugim roku studiów alumn Henryk
Dybalski odszedł z seminarium na własną prośbę. Jednak po upływie roku w piśmie skierowanym do Rektora Seminarium tłumaczył:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne przyjęcie mnie w poczet
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alumnów. Z seminarium wystąpiłem na początku trzeciego roku na
wskutek trudności wewnętrznych, jakie powstawały we mnie przed
mniejszymi święceniami. Przekonawszy się jednak po pewnym
czasie, iż popełniłem błąd, postanowiłem wrócić. Jednakże władze
seminaryjne zadecydowały, żebym dopiero po roku wniósł prośbę
o przyjęcie. W ciągu tego roku coraz bardziej utwierdzałem się
w przekonaniu o konieczności mego powrotu oraz doszedłem do
wniosku, że w razie przeciwnym czułbym się nieszczęśliwym i nie
wykorzystałbym należycie swego życia. Nadmieniam, że w tym
czasie pracowałem w Niższym Seminarium Duchownym
w charakterze wychowawcy oraz studiowałem na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim trzeci rok filozofii chrześcijańskiej”
(14.06.1952).
Ks. Edmund Ilcewicz, wychowawca Niższego Seminarium
Duchownego w Lublinie w opinii o Henryku Dybalskim pisał: „Pan
Henryk Dybalski pracował razem ze mną w roku szkolnym 1951/52
w internacie nr 2 Niższego seminarium Duchownego jako mój
asystent. Obowiązki swoje spełniał sumiennie. Do sakramentów
pokuty i Komunii św. przystępował często. Na Mszę św. uczęszczał
regularnie razem z chłopcami. Ma charakter spokojny
i zrównoważony” (26.06.1952).
W sierpniu 1954 r. kleryk Henryk brał udział w praktyce
duszpasterskiej w parafii Kraśnik. Otrzymał ocenę pozytywną
i szczególną pochwałę za gorliwe przygotowywanie się do katechez
oraz ich prowadzenie. Proboszcz zapisał o nim: „zauważyłem, że
pobożność jego jest prosta, zdrowa, i co ważne nie licząca sie z tym,
czy proboszcz zwraca uwagę. Alumn posiada usposobienie pogodne,
znaczną kulturę towarzyską, jest grzeczny, ale bez nadskakiwania”
(3.11.1954). Przed święceniami subdiakonatu proboszcz jego
rodzinnej parafii Mariackiej w Chełmnie, ks. Marceli Mrozek wydał
o nim bardzo dobrą opinię, jednocześnie zaznaczając, że przeszkód
nikt nie zgłosił przed święceniami.
Święceń diakonatu 23 października 1955 r. udzielił klerykowi
Henrykowi biskup Tomasz Wilczyński, zaś po ukończeniu
seminarium duchownego, 25 lutego 1956 r. w katedrze lubelskiej
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Kałwy.
Neoprezbiter Henryk Dybalski 2 marca 1956 r. został
skierowany do parafii pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie, gdzie
posługiwał do 30 czerwca 1960 r., kiedy to został przeniesiony do
parafii pw. Wszystkich Świętych w Bychawce.
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29 czerwca 1963 r. został mianowany wikariuszem parafii pw.
św. Mikołaja w Urzędowie, gdzie pracował przez 2 lata. Kolejnymi
placówkami duszpasterskimi, w których posługiwał ks. Henryk, były
parafie pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Józefowie k. Biłgoraja (5.07.1965 – 12.08.1965) i św. Wita
w Mełgwi (12.08.1965 – 28.06.1971), następnie parafia pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starym Zamościu
(28.06.1971 – 21.07.1977) i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny w Łaziskach, do której przybył 21 lipca 1977 r. jako
wikariusz.
Po roku posługi wikariusza został 2 stycznia 1978 r. mianowany
proboszczem tejże parafii i tę funkcję pełnił aż do przejścia na
emeryturę – 20.06.2007 r. Jako emeryt pozostał w Łaziskach do
2015 r. Pod koniec 2015 r. zamieszkał w Domu Pomocy Społecznej
im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie.
7 października 1997 r. bp Jan Śrutwa mianował ks. Henryka
Dybalskiego kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej
w Lubaczowie.
W roku 2010 ks. Henryk Dybalski w swoim duchowym
testamencie zapisał: „Dziękuję Bogu Wszechmogącemu za dar życia
i powołania do kapłaństwa. Dziękuję Panu Jezusowi za wszystkie
łaski jakimi mnie w tym długim okresie czasu obdarował.
Jednocześnie przepraszam za wszelkie niewierności i upadki jakie
miały miejsce w moim kapłańskim życiu. Wyrażam też swoją
wdzięczność dla moich rodziców za troskę i trud włożony w moje
wychowanie. Wdzięczny jestem za miłość jaką mnie otaczali, że byli
dla mnie przykładem prostego, skromnego i uczciwego życia. Za trud
włożony w ukształtowanie mej osobowości, niech dobry Bóg nagrodzi
ich szczęściem wiecznym. W tym miejscu również dziękuję
wszystkim ludziom dobrej woli, których spotkałem na drodze swego
życia, którzy okazali mi dużo troski i życzliwości, co utwierdziło mnie
na obranej drodze. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję pod
adresem parafian z Łazisk, wśród których przepracowałem 33 lata.
Dzięki ich życzliwości zawsze czułem się jak w swojej rodzinie. Niech
Bóg wynagrodzi im łaskami tę dobroć serca, tym co żyją już tu na
ziemi, a tym co odeszli w niebie. Jeśli w czasie mego długiego wśród
nich życia kogoś zgorszyłem lub komuś wyrządziłem przykrość –
serdecznie przepraszam. Wybaczcie mi kochani w imię apelu
Modlitwy Pańskiej «i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy
naszym winowajcom». Wszystkim, którzy mi w ciągu mojego życia
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wyrządzili przykrość, a nawet krzywdę z serca wybaczam”
(30.08.2010).
25 lutego 2016 r. ks. Henryk Dybalski obchodził 60-lecie
kapłaństwa w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny
w Krasnobrodzie. Jubileuszową Eucharystię odprawił Biskup
Diecezjalny Marian Rojek. Wraz z nim modlili się ks. prałat Roman
Marszalec, ks. Roman Sawic, ks. Leon Rogalski, ks. Mirosław Prokop
oraz proboszcz z Łazisk, ks. Janusz Wyłupek. Zgromadzeni także
wierni z parafii Łaziska dziękowali Bogu za 60 lat jego ofiarnej
służby kapłańskiej.
Ks. Henryk Dybalski zmarł w środę, 20 kwietnia 2016 r.
w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa
Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego z udziałem 45 księży
w koncelebrze została odprawiona w sobotę, 23 kwietnia 2016 r.
o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP
w Łaziskach. Homilię wygłosił o. prof. Andrzej Derdziuk OFM Cap.
pochodzący z parafii Łaziska. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpiło
złożenie ciała śp. Ks. Henryka do grobu rodzinnego na miejscowym
cmentarzu parafialnym w Łaziskach.
Requiescat in pace!

464

NEKROLOGI
Ks. Zygmunt Jagiełło

ŚP. KS. MGR LIC. MARIUSZ JAN KOT (1969-2016)
„Śmierć przychodzi cicho, niezapowiedzianie, nieproszona.
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem nie na
czas”.
Ks. Mariusz Kot urodził się 18 maja 1969 r. w Wożuczynie, jako
syn Jana Leona i Henryki z domu Kudełka. Sakrament chrztu
świętego otrzymał 7 czerwca tegoż roku w kościele parafialnym pw.
Nawiedzenia NMP w Wożuczynie. W 1976 r. Mariusz rozpoczął
naukę w szkole podstawowej w Wożuczynie. Był aktywnym uczniem,
którego zaangażowanie widoczne było w życiu szkoły. W czwartej
klasie szkoły podstawowej został ministrantem. W 1980 r. zmarł mu
ojciec. Po ukończeniu szkoły podstawowej, począwszy od 1984 r.
kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Jednak pół roku później był
zmuszony przenieść się do liceum w Zamościu, ze względu na zmianę
miejsca zamieszkania. Dalszą naukę kontynuował w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu, gdzie
w 1988 r. zdał egzamin maturalny.
W podaniu do Biskupa Lubelskiego Bolesława Pylaka Mariusz
Kot pisał: „Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Prośbę swoją motywuję chęcią poświecenia się służbie Panu Bogu i ludziom” (10.06.1988).
Jego katecheta z liceum, ks. Józef Perehubla w opinii napisał:
„Mariusz Kot – uczęszczał systematycznie na lekcje katechezy
w parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu w latach 1984-1988. Uzyskał pełne wykształcenie w zakresie katechezy szkoły średniej
i ukończył je z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie prowadzonych
zajęć katechetycznych odznaczał się sumiennością, szlachetną i wzorową postawą chrześcijańską. Jest przykładem dobrego chrześcijanina, który chce życie swe poświęcić Bogu i ludziom” (10.06.1988).
Proboszcz rodzinnej parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu, ks. Eugeniusz Goliński pisząc o Mariuszu Kocie zauważył,
że urzekła go „jego głęboka pobożność i autentyczne życie religijne,
ponieważ od trzech lat jest uczestnikiem Ruchu Światło-Życie, a od
roku pełni funkcję animatora. Cieszy się dobrą opinią. Jest opano-
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wany, inteligentny. Sądzę, że posiada powołanie kapłańskie
i zasługuje na zaufanie” (13.06.1988).
Gdy w okresie formacji seminaryjnej przyjeżdżał na wakacje do
domu rodzinnego, zawsze proboszcz ks. E. Goliński w opinii wakacyjnej podkreślał jego cechy: „alumn Mariusz Kot jest cichy, spokojny, uczynny, sumienny. Prowadził intensywne życie eucharystyczne,
brał czynny udział w życiu parafii oraz podczas Zamojskiej Pieszej
Pielgrzymki do Częstochowy” (01.10.1989).
Będąc na czwartym roku studiów w związku z reorganizacją
granic Kościoła w Polsce, dokonaną mocą bulli Jana Pawła II Totus
Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r., alumn Mariusz Kot złożył
oświadczenie, że wyraża wolę przynależenia od święceń diakonatu do
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (30.04.1992).
8 kwietnia 1993 r. bp Jan Śrutwa udzielił mu w katedrze zamojskiej święceń diakonatu. Podczas przerwy wakacyjnej diakon
Mariusz czynnie włączał się w rekolekcje organizowane przez Ruch
Światło-Życie. Ks. Stanisław Kupczak, moderator rekolekcji, które
odbyły się w Jezierni w dniach 26 czerwca – 12 lipca 1993 r. wystawił mu opinię: „Diakon Mariusz Kot wykazywał dobrą wolę współpracy z zespołem animatorów. Dzięki swojemu podejściu do młodzieży pozyskał sobie uznanie u wielu uczestników. […] Jeżeli w przyszłości zechce poważnie potraktować budowanie Kościoła metodą
Ruchu Światło-Życie, przy większym zaangażowaniu i odpowiedzialności, będzie mógł wiele dobrego uczynić” (28.08.1993).
Święcenia kapłańskie w katedrze zamojskiej przyjął z rąk bpa
Jana Śrutwy 18 czerwca 1994 r., a dwa dni później, 20 czerwca 1994 r.
otrzymał nominację na urząd wikariusza parafii Józefów, gdzie posługiwał dwa lata. Z dniem 17 czerwca 1996 r. został ustanowiony
wikariuszem parafii Krzeszów. Po roku czasu, 19 czerwca 1997 r.
bp Jan Śrutwa przeniósł ks. Mariusza na urząd wikariusza parafii
Stary Zamość. Podczas pracy duszpasterskiej w parafii Stary Zamość
ks. Mariusz uzyskał zgodę na podjęcie stacjonarnych studiów
w Sekcji Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego z dalszym pełnieniem obowiązków wikariusza parafii (01.09.1998). Rok później stosownie do potrzeb pastoralnych i organizacyjnych diecezji bp Jan Śrutwa mianował go diecezjalnym wizytatorem nauczania religii z pełnieniem nadal obowiązków wikariusza parafii Stary Zamość (01.09.1999).
W wyniku rozlicznych zajęć i obowiązków, 16 czerwca 2000 r.
bp Jan Śrutwa, dla bardziej owocnej kontynuacji rozpoczętych stu-
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diów na KUL oraz dla umożliwienia wypełniania obowiązków
w Wydziale Nauki Chrześcijańskiej w Kurii Diecezjalnej, zwolnił ks.
Mariusza ze stanowiska wikariusza parafii Stary Zamość i zezwolił
mu na rezydencję w tejże parafii.
19 czerwca 2002 r. ks. Mariusz został odwołany z funkcji diecezjalnego wizytatora nauczania religii i mianowany administratorem
parafii Łaziska, który to urząd pełnił do 20 czerwca 2007 r. W tym
dniu Biskup Diecezjalny Wacław Depo mianował go proboszczem
parafii pw. MB Fatimskiej w Lisich Jamach, który to urząd spełniał
do mementu śmierci.
16 września 2015 r. ks. Mariusz Kot został mianowany kapelanem Straży Pożarnych w powiecie lubaczowskim. Bp Marian Rojek
na owocną posługę duchowego towarzyszenia w codziennym życiu
i odpowiedzialnych obowiązkach Braci Strażackiej na Ziemi Lubaczowskiej z serca mu błogosławił polecając jego posługę opiece Matki
Odkupiciela – Patronki Diecezji i św. Floriana – patrona strażaków.
Ks. Mariusz Kot zmarł na plebanii parafii Lisie Jamy w niedzielę, 26 czerwca 2016 r. o godz. 21.00.
Msza św. żałobna została odprawiona pod przewodnictwem
Biskupa Seniora Jana Śrutwy w środę, 29 czerwca 2016 r. o godz.
18.00 w kościele parafialnym pw. MB Fatimskiej w Lisich Jamach.
Homilię wygłosił kolega z roku święceń ks. Krzysztof Radyk. Koncelebrowało 40 kapłanów.
Wśród wielu przemówień wygłoszonych na zakończenie Eucharystii w parafii Lisie Jamy wybrzmiewały między innymi następujące słowa Wójta Gminy Lubaczów: „Na progu wakacji ks. Mariusz
miał już ułożone plany zasłużonego letniego odpoczynku, oraz sprecyzowane plany dotyczące życia parafii, jednak zamknęła się nagle
jego księga życia. Obejmując urząd proboszcza parafii Lisie Jamy
w czerwcu 2007 r. otoczył on opieką kościół parafialny, kościół filialny w Wólce Krowickiej oraz cmentarz. Jednak dla niego najważniejszy był ten żywy Kościół, który stanowią wierni. Jako dobry pasterz
starał sie o duchową jedność parafian motywując ich do większej
aktywności duchowej. Czekało na niego wiele trudnych spraw do
rozwiązania. Widząc ogrom prac w parafii z wielką energią przystąpił do spraw, które wymagały wielkiego wysiłku organizacyjnego jak
i finansowego. Postanowił w to dzieło zaangażować jak największą
liczbę parafian. Emanując pozytywną energią stał się osobą łączącą
i mobilizującą parafian do aktywności dla wspólnego dobra. Nie
zapominał o dzieciach i młodzieży zagospodarowując swój wolny czas
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w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Pod fachowym
okiem ks. Mariusza ministranci walczyli w wielu turniejach sięgając
po najwyższe zwycięstwa.
Ks. Mariusz był z parafianami w chwilach dobrych i złych. Doceniając jego bezpośredniość, dyspozycyjność i gotowość do współpracy ks. Bp Marian Rojek mianował go kapelanem Straży Pożarnych
dla rejonu lubaczowskiego. Z wielkim oddaniem przyjął nową misję
w myśl zawołania «Bogu na chwałę, ludziom na ratunek». Jego codzienna posługa kapłańska w kościele, w konfesjonale, a także odwiedziny u parafian, szczególnie chorych stanowiły najwyższą wartość. W ilu przypadkach pomogła zwykła ludzka rozmowa, podanie
pomocnej ręki? Wiedzą o tym nie tylko ci, którzy tego doświadczyli.
Dla niego nie liczyły się zaszczyty i honory. Był przykładem skromnego kapłana, pełnego pomysłów i inicjatyw, mającego swoje głęboko
przemyślane zdanie, którego bronił, a jednocześnie był otwarty na
argumenty innych, zdolny do kompromisów”.
Na koniec głos do wiernych skierował Biskup Senior Jan
Śrutwa, który przywołał postać ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
który zapytany o kondycję księży odpowiadał: „My, tak wszyscy
u Pana Boga jesteśmy jak chłopcy na posyłki. Troszkę zapędzeni,
zanadto troszkę bez odpoczynku. Jesteśmy takimi sługami nieużytecznymi. Chcielibyśmy wszystko, co Pan Bóg nakazuje wykonać.
Jesteśmy takimi wołami u Boga w jarzmie, popychają nas inni, zniesławiają nas, popędzają nas, a my się nie dajemy, a wszystko po to,
żeby Bóg był obecny na tej ziemi, polskiej ziemi”. Tak też – podsumował ksiądz Biskup – należy przyjąć tę przedwczesną, ale dojrzałą
śmierć ks. Mariusza, żeby Bóg był obecny na tej ziemi. I to dzięki
takim kapłanom Bóg jest ciągle obecny na tej ziemi.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa
Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego, który też wygłosił homilię,
została odprawiona w czwartek, 30 czerwca 2016 r. o godz. 10.00
w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Wożuczynie.
Koncelebrowało 200 kapłanów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej
oraz lubelskiej.
Po Mszy św. pogrzebowej nastąpiło złożenie ciała śp. ks. Mariusza Kota w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym
w Wożuczynie.
Requiescat in pace!

468

Spis treści

STOLICA APOSTOLSKA
Orędzie papieża Franciszka na 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania .... 245
List Iuvenescit Ecclesia do Biskupów Kościoła katolickiego na temat
relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia
i misji Kościoła ............................................................................................. 249
List Ojca Świętego do Jego Eminencji Księdza Kardynała Pietro Parolina
na uroczystości, które będą miały miejsce w Gnieźnie i w Poznaniu
w dniach 14–16 kwietnia, z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski ................. 280

EPISKOPAT POLSKI
List pasterski Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej w Roku
Miłosierdzia ................................................................................................ 285
Pozdrowienie Kard. Pietro Parolina podczas Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski .......... 289
Orędzie Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
wygłoszone podczas Uroczystego Zgromadzenia Narodowego
z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski ........................................................... 293
Homilia wygłoszona przez Legata Papieskiego Kardynała Pietro Parolina
podczas Uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski .................................... 301
Komunikat z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski .......... 307
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana ......................... 310
Komunikat z Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych ............................................ 313
Homilia abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski podczas Mszy św. odpustowej z okazji uroczystości
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i dziękczynnej z racji 1050.
rocznicy Chrztu Polski na Jasnej Górze ....................................................... 315
Akt Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski ................ 322

471
469

List Pasterski Episkopatu Polski przed kanonizacją Ojca Stanisława
Papczyńskiego ............................................................................................ 325
Komunikat z 373. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski ......... 329
Zaproszenie do udziału w Światowych Dniach Młodzieży skierowane przez
biskupów do polskiej młodzieży ................................................................. 332
Informacja Biura Prawnego Konferencji Episkopatu Polski ............................ 333
Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców ................................... 334

BISKUP DIECEZJALNY
Dekret dotyczący obowiązywania programu nauczania religii
i podręczników w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej .................................. 339
Święcenia diakonatu ...................................................................................... 340
Święcenia prezbiteratu ................................................................................... 341
List gratulacyjny z racji 50. rocznicy święceń biskupich J. E. Księdza
Arcybiskupa Bolesława Pylaka .................................................................... 342
Akt zawierzenia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Bożemu Miłosierdziu ...... 343
Dekret powołujący do istnienia Zamojską Szkołę Ewangelizacji
im. Błogosławionego Stanisława Kostki Starowieyskiego .......................... 346
Statut Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji im. Błogosławionego Stanisława
Kostki Starowieyskiego ............................................................................... 347
Sprawy personalne.......................................................................................... 355
Homilia podczas święceń prezbiteratu ........................................................... 364
Homilia podczas Diecezjalnej Pielgrzymki w Roku Miłosierdzia ..................... 370
Homilia podczas Dnia Kapłańskiego ............................................................... 377

KURIA DIECEZJALNA
Księża wyświęceni 4 czerwca 2016 r. przez Ks. Biskupa Mariana Rojka
w Katedrze Zamojskiej ................................................................................ 385
Komunikaty z Konferencji Księży Dziekanów, 22 czerwca 2016 r. ................. 387
Kanclerz i Rzecznik Diecezji ....................................................................... 387
Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego ............................................... 391
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego .......................................................... 395
Sprawy ekonomiczne ................................................................................ 401

472
470

Wyższe Seminarium Duchowne ................................................................ 401
Caritas ....................................................................................................... 402
Katolickie Radio Zamość ............................................................................ 404
Duszpasterstwo Rodzin ............................................................................. 406
Diecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej ....................................................... 407
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę ............................................................. 409
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ........................................................ 411

INNE
Bp Marian Buczek
Tradycja ślubów Jana Kazimierza w Polsce po II wojnie światowej.............. 415
Ks. Jarosław Przytuła
List Rektora Wyższego Seminarium Duchownego na Niedzielę Dobrego
Pasterza 2016 roku ..................................................................................... 421
Ks. Edward Walewander
Osoby konsekrowane w życiu narodu polskiego ............................................ 426
Ks. Edward Walewander
Tomaszowska szkoła ....................................................................................... 434
Ks. Stanisław Błaszczuk
Exclusio boni prolis na podstawie wybranych wyroków Sądu Biskupiego
w Zamościu w latach 2010-2012 ................................................................ 438
Ks. Franciszek Greniuk
Omówienie publikacji. Rec.: Bp Mariusz Leszczyński. Horyniec-Zdrój. Studia
z historii miejscowości i parafii. Lublin 2016, ss. 180 (Tow. Nauk. KUL) .... 452
Ks. Franciszek Greniuk
Omówienie publikacji. Rec. S. Nowosad. Moralne konsekwencje wiary.
Szkice ekumeniczne i protestanckie. Lublin 2016, ss. 394.
(Tow. Nauk. KUL) ........................................................................................ 454
Ks. Wiesław Oleszek
Adoracja Najświętszego Sakramentu ............................................................. 457

473
471

NEKROLOGI
Ks. Zygmunt Jagiełło
Śp. Ks. kan. Henryk Dybalski (1929-2016) ...................................................... 461
Ks. Zygmunt Jagiełło
Śp. Ks. mgr lic. Mariusz Jan Kot (1969-2016) .................................................. 465

474
472

