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USTANOWIENIE ŚWIĘTA ŚW. MARII MAGDALENY 

 

„APOSTOŁKA APOSTOŁÓW” 

 

Na wyraźne życzenie Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja 

Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, opublikowała 3 czerwca 

2016 roku, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, nowy 

dekret, w którym liturgiczny obchód św. Marii Magdaleny, dotąd 

Wspomnienie obowiązkowe, został podniesiony do rangi Święta. 

Decyzja ta wpisuje się w aktualny kontekst eklezjalny, który 

domaga się głębszego spojrzenia na godność kobiety, na nową 

ewangelizację i na wielkość misterium Bożego miłosierdzia. Już św. 

Jan Paweł II zwracał dużą uwagę nie tylko na znaczenie kobiet  

w misji Chrystusa i Kościoła, ale także podkreślał wyraźnie 

szczególną rolę Marii Magdaleny, pierwszej osoby, która spotkała 

zmartwychwstałego Pana i pierwszej, która Jego zmartwychwstanie 

obwieściła apostołom (por. Mulieris dignitatem, n. 16). To szczególne 

znaczenie kobiet podkreślane jest dzisiaj w Kościele o czym świadczy 

zapał nowej ewangelizacji, która pragnie objąć, bez żadnej różnicy, 

zarówno mężczyzn jak i kobiety, ze wszystkich ludów, narodów, ras  

i języków (por. Ap 5,9), aby głosić im dobrą nowinę, czyli Ewangelię 

Jezusa Chrystusa, i aby towarzysząc im w ich ziemskiej wędrówce 

ofiarować im wspaniałość Bożego zbawienia. Św. Maria Magdalena 

jest tutaj przykładem prawdziwej i autentycznej ewangelizatorki, 

czyli zwiastunki Dobrej Nowiny, oznajmiającej wielkanocną radość 

(por. kolekta z 22 lipca i nowa prefacja). 

Ojciec Święty Franciszek powziął obecną decyzję w kontekście 

Jubileuszu Miłosierdzia, aby podkreślić znaczenie tej kobiety, którą 

cechowała wielka miłość do Chrystusa, i która sama była przez niego 

bardzo umiłowana, o czym mówili często Raban Maur («dilectrix 

Christi et a Christo plurimumdilecta»: De vita beatae Mariae 

Magdalenae, Prologus), i św. Anzelm z Canterbury («electa dilectrix 

et dilecta electrix Dei»: Oratio LXXIII ad sanctam Mariam Magdale-

nam). Jak wiadomo w tradycji kościelnej Zachodu, zwłaszcza od 

czasów św. Grzegorza Wielkiego, utożsamia się często osobę Marii 

Magdaleny z kobietą, która w domu faryzeusza Szymona namaściła 

stopy Jezusa wonnym olejkiem, oraz z Marią, siostrą Łazarza  

i Marty. Ta interpretacja trwała przez wieki i miała wpływ na 

zachodnich pisarzy chrześcijańskich, na sztukę religijną, oraz na 
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teksty liturgiczne odnoszące się do Świętej. Bollandyści ukazali 

bardzo szeroko problem identyfikacji tych trzech kobiet, 

przygotowując grunt pod reformę liturgiczną Kalendarza 

Rzymskiego. Wraz ze wprowadzeniem reformy liturgicznej teksty 

Mszału Rzymskiego, Liturgii Godzin i Martyrologium Rzymskiego 

odnoszą się już tylko do Marii Magdaleny. Pewne jest, że należała 

ona do grupy uczniów Jezusa, i że towarzyszyła Mu aż po krzyż, 

oraz, że w ogrodzie gdzie znajdował się grób Jezusa, była pierwszym 

„testisdivinae misericordiae” (Grzegorz Wielki, XL Hom. In 

Evangelia, lib. II, Hom. 25,10). Ewangelia według św. Jana podaje, 

że Maria Magdalena płakała, ponieważ nie zastała w grobie ciała 

Pana (por. J 20,11); Jezus okazał jej miłosierdzie pozwalając 

rozpoznać się jako Mistrz i zamieniając jej łzy w wielkanocną radość. 

Korzystając z tej stosownej okazji, pragnę uwypuklić dwie idee 

związane z tekstami biblijnymi i liturgicznymi nowego święta, które 

mogą nam pomóc lepiej dzisiaj zrozumieć znaczenie tej świętej 

kobiety. 

Z jednej strony, ma ona zaszczyt być «prima testis» 

zmartwychwstania Pana (Hymnus, Ad Laudesmatutinas), czyli 

pierwszą, która zobaczyła pusty grób i pierwszą, która usłyszała 

prawdę o Jego zmartwychwstaniu. Chrystus okazał zatem specjalne 

względy i miłosierdzie tej kobiecie, która szukając Go z bólem i łzami 

w ogrodzie, potwierdzała «lacrimis humilitatis» swoją miłość do 

Niego, jak o tym mówił św. Anzelm we wspomnianej już wyżej 

Oratio. W nawiązaniu do tego, pragnę zwrócić uwagę na wyraźne 

przeciwieństwo dwóch kobiet obecnych w ogrodzie: tym rajskim i tym 

zmartwychwstania. Pierwsza, Ewa, przyniosła śmierć tam, gdzie 

dotąd było życie; druga, Maria Magdalena, z miejsca śmierci, od 

grobu, obwieściła Życie. Zwraca na to uwagę już św. Grzegorz Wielki: 

«Quia in paradiso mulier viropropina vitmortem, a sepulcromulier 

virisannunciat vitam» (XL Hom. In Evangelia, lib. II, Hom. 25). Poza 

tym, to właśnie w ogrodzie zmartwychwstania, Pan powiedział do 

Marii Magdaleny: «Noli me tangere». Słowa te nie były skierowane 

tylko do niej, ale do całego Kościoła, aby wszedł w takie 

doświadczenie wiary, które przekracza jakąkolwiek próbę 

namacalnego doświadczenia i ludzkiego zrozumienia Bożej 

tajemnicy. To naprawdę skierowane jest do całego Kościoła i stanowi 

wspaniałą lekcję dla każdego ucznia Chrystusa, aby nie szukał 

jedynie materialnego bezpieczeństwa, światowego uznania, ale żywej 

wiary w zmartwychwstałego Chrystusa! 
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Maria Magdalena właśnie dlatego, że była naocznym świadkiem 

Zmartwychwstałego Chrystus, była również pierwszą osobą, która 

dała o tym świadectwo wobec apostołów. Wypełniła w ten sposób 

polecenie Zmartwychwstałego: «Udaj się do moich braci i powiedz 

im… Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam 

Pana i to mi powiedział» (J 20,17-18). W taki oto sposób staje się, jak 

to już zostało wspomniane, zwiastunką dobrej nowiny  

o zmartwychwstaniu Pana, lub jak mówili Raban Maur i św. Tomasz 

z Akwinu «apostolorum apostola», ponieważ ogłasza apostołom to, co 

oni sami będą później głosili całemu światu (cf. Raban Maur, De vita 

beatae Mariae Magdalenae, c. XXVII; św. Tomasz z Akwinu,  

In Ioannem Evangelistam Expositio, c. XX, L. III, 6). Słusznie Doktor 

Anielski używa tego terminu «apostolorum apostola» w stosunku do 

Marii Magdaleny, ponieważ jest ona świadkiem Chrystusa 

Zmartwychwstałego i ogłasza wiadomość o zmartwychwstaniu Pana, 

tak jak inni Apostołowie. Dlatego jest rzeczą właściwą, aby 

liturgiczny obchód Marii Magdaleny miał ten sam stopień „Święta” 

przypisany w Kalendarzu ogólnym Kościoła apostołom, co podkreśli 

szczególną misję tej kobiety, która jest przykładem i wzorem dla 

każdej kobiety w Kościele. 

 

+Arthur Roche 

Arcybiskup Sekretarz Kongregacji Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów 
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DEKRET 

 

Kościół, tak na Zachodzie jak i na Wschodzie, choć w różny 

sposób, to jednak zawsze bardzo czcił św. Marię Magdalenę, 

pierwszego świadka i zwiastunkę dobrej nowiny o zmartwychwstaniu 

Pańskim. 

W naszych czasach, gdy Kościół wezwany jest aby jeszcze 

bardziej zastanowić się nad godnością kobiety, nad nową 

ewangelizacją i nad wielkością misterium Bożego Miłosierdzia, 

wydaje się rzeczą słuszną, by również postać św. Marii Magdaleny 

jeszcze lepiej została wiernym ukazana. Ta bowiem niewiasta, znana 

ze swej miłości do Chrystusa i sama wielce przez Niego umiłowana, 

nazwana przez św. Grzegorza Wielkiego „świadkiem Bożego 

Miłosierdzia” i przez św. Tomasza z Akwinu „apostołką apostołów”, 

może być dzisiaj przez wiernych uważana jako wzór posługi kobiet  

w Kościele. 

Ojciec Święty Franciszek postanowił zatem, aby coroczny obchód 

św. Marii Magdaleny, posiadał odtąd w Kalendarzu Rzymskim stopień 

święta, zamiast dotychczasowego wspomnienia obowiązkowego. 

Nowy stopień obchodu nie zmienia jednak niczego odnoście 

samej daty i odnośnie do tekstów do Mszy Świętej i do Liturgii 

Godzin, to znaczy:  

a) dniem poświęconym św. Marii Magdalenie pozostaje  

w Kalendarzu Rzymskim, tak jak dotychczas, dzień 22 lipca; 

b) tekstami do Mszy Świętej i do Oficjum pozostają te same, 

które znajdują się pod tą datą w Mszale Rzymskim i w Liturgii 

Godzin, wraz z dołączoną do tego dekretu prefacją własną. 

Poszczególne Konferencje Biskupów zatroszczą się, aby prefację tę 

przetłumaczyć na odpowiednie języki narodowe i po uprzednim 

zatwierdzeniu jej przez Stolicę Apostolską, włączyć do użytku, oraz 

do kolejnego wznowienia Mszału Rzymskiego na terenie danej 

Konferencji. 

Wszędzie tam, gdzie św. Maria Magdalena, na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa, czczona jest w innym dniu i w innej 

randze obchodu, zachowuje się dotychczasowe rozporządzenia. 

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. 
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W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów, 3 czerwca 2016 roku, w uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 

 

 

Robert Kard. Sarah 

      Prefekt 

 

     +Arthur Roche 

Arcybiskup Sekretarz 
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PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA DO POLAKÓW  

PRZED ŚWIATOWYMI DNIAMI MŁODZIEŻY 

 

Drodzy bracia i siostry, przesyłam wam to orędzie jako zadatek 

mojej miłości.  

Drodzy Bracia i Siostry! 

Bliski jest już trzydziesty pierwszy Światowy Dzień Młodzieży, 

który wzywa mnie na spotkanie młodych z całego świata, zwołanych 

do Krakowa. Daje mi on także pomyślną okazję, by spotkać 

umiłowany naród polski. Wszystko odbywać się będzie pod znakiem 

Miłosierdzia, w tym Roku Jubileuszowym, a także we wdzięcznej  

i pobożnej pamięci o św. Janie Pawle II, który był twórcą Światowych 

Dni Młodzieży i zarazem przewodnikiem narodu polskiego w jego 

niedawnej historycznej drodze ku wolności. 

Drodzy młodzi Polacy, wiem, że od dawna przygotowujecie, 

przede wszystkim przez modlitwę, wielkie spotkanie w Krakowie.  

Z serca wam dziękuję za wszystko co robicie oraz za miłość, z jaką to 

czynicie; już teraz obejmuję was i błogosławię. 

Drodzy młodzi ze wszystkich stron Europy, Afryki, Ameryki, 

Azji i Oceanii! Błogosławię również wasze kraje, wasze pragnienia  

i wasze kroki do Krakowa, aby były pielgrzymką wiary i braterstwa. 

Niech Pan Jezus da wam łaskę doświadczenia w sobie samych Jego 

słów: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” 

(Mt 5,7). 

Bardzo pragnę się z wami spotkać, aby dać światu nowy znak 

harmonii, mozaikę różnych twarzy, wielu ras, języków, ludów  

i kultur, wszystkich jednak zjednoczonych w imię Jezusa, który jest 

Obliczem Miłosierdzia. 

A teraz zwracam się do was, drodzy synowie i córki narodu 

polskiego! Czuję, że przybycie do was jest wielkim darem od Pana, bo 

jesteście narodem, który w swoich dziejach pokonał wiele 

doświadczeń, także bardzo ciężkich i poszedł naprzód z mocą wiary, 

wspierany macierzyńską ręką Maryi Dziewicy. Jestem przekonany, 

że pielgrzymka do sanktuarium w Częstochowie będzie dla mnie 

zanurzeniem w tej wypróbowanej wierze, które przyniesie mi wiele 

dobra. Dziękuję wam za modlitwy, którymi przygotowujecie moją 

wizytę. Dziękuję biskupom i kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, 

wiernym świeckim, a zwłaszcza rodzinom, którym symbolicznie 

przynoszę adhortację apostolską „Amoris laetitia”. Moralne  



STOLICA APOSTOLSKA 

 

 

 

483 

i duchowe „zdrowie” narodu widać po rodzinach. Dlatego św. Janowi 

Pawłowi II tak bardzo zależało na narzeczonych, młodych 

małżeństwach i rodzinach. Idźcie dalej tą drogą! 

Drodzy bracia i siostry, przesyłam wam to orędzie jako zadatek 

mojej miłości. Trwajmy zjednoczeni na modlitwie. I do zobaczenia  

w Polsce! 

 

Watykan, 19 lipca 2016 r.  
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PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO  

PODCZAS SPOTKANIA Z WŁADZAMI 

KRAKÓW, ZAMEK NA WAWELU, 27 LIPCA 2016 R. 

 

Panie Prezydencie, 

Czcigodni przedstawiciele władz, 

Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego, 

Wasze Magnificencje, 

Szanowni Państwo, 

Pozdrawiam z szacunkiem Pana Prezydenta i dziękuję mu za 

wielkoduszne przyjęcie oraz uprzejme słowa. Z radością pozdrawiam 

dostojnych członków Rządu i Parlamentu, Rektorów wyższych uczelni, 

przedstawicieli władz regionalnych i miejskich, a także członków 

Korpusu Dyplomatycznego oraz innych obecnych przedstawicieli 

władz. Po raz pierwszy odwiedzam Europę Środkowo-Wschodnią  

i cieszę się, że rozpoczynam od Polski, której synem był 

niezapomniany św. Jan Paweł II, inicjator i promotor Światowych Dni 

Młodzieży. Lubił on mówić o Europie, że oddycha ona swoimi dwoma 

płucami: marzenie o nowym europejskim humanizmie ożywione jest 

twórczym i harmonijnym oddechem tych dwóch płuc oraz wspólną 

kulturą, która znajduje w chrześcijaństwie swoje najsolidniejsze 

korzenie. 

Cechą charakterystyczną narodu polskiego jest pamięć. Zawsze 

byłem pod wrażeniem żywego zmysłu historycznego papieża Jana 

Pawła II. Gdy mówił o narodach, wychodził od ich dziejów, aby 

podkreślić ich skarby humanizmu i duchowości. Świadomość 

tożsamości, wolna od manii wyższości, jest niezbędna dla 

zorganizowania wspólnoty narodowej na podstawie jej dziedzictwa 

humanistycznego, społecznego, politycznego, ekonomicznego  

i religijnego, aby inspirować społeczeństwo i kulturę, zachowując je 

wiernymi wobec tradycji, a jednocześnie otwartymi na odnowienie i na 

przyszłość. W tej perspektywie niedawno obchodziliście 1050. rocznicę 

Chrztu Polski. Było to z pewnością ważne wydarzenie jedności 

narodowej, które potwierdziło, że zgoda, pomimo różnorodności 

poglądów, jest pewną drogą do osiągnięcia dobra wspólnego całego 

narodu polskiego. 

Także owocna współpraca na płaszczyźnie międzynarodowej  

i wzajemny szacunek dojrzewają poprzez świadomość i poszanowanie 

tożsamości własnej oraz innych. Dialog nie jest możliwy, jeśli każdy 
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nie wychodzi od swojej tożsamości. W codziennym życiu każdej osoby, 

podobnie jak każdego społeczeństwa, istnieją jednak dwa rodzaje 

pamięci: dobra i zła, pozytywna i negatywna. Dobrą pamięcią jest ta, 

którą Biblia ukazuje nam w Magnificat, kantyku Maryi uwielbiającej 

Pana i Jego zbawcze dzieło. Pamięcią negatywną jest natomiast ta, 

która spojrzenie umysłu i serca obsesyjnie koncentruje na złu, 

zwłaszcza popełnionym przez innych. Spoglądając na wasze najnowsze 

dzieje dziękuję Bogu, że potrafiliście sprawić, by przeważyła dobra 

pamięć: na przykład, obchodząc 50-lecie wzajemnie ofiarowanego  

i przyjętego przebaczenia pomiędzy episkopatami polskim  

i niemieckim po drugiej wojnie światowej. Inicjatywa, która 

początkowo angażowała wspólnoty kościelne, zapoczątkowała 

nieodwracalny proces społeczny, polityczny, kulturowy i religijny, 

zmieniając historię stosunków między oboma narodami. Przy tej okazji 

przypomnijmy także deklarację wspólną między Kościołem katolickim 

w Polsce a Kościołem prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego: 

jest to akt, który rozpoczął proces zbliżenia i braterstwa nie tylko 

między dwoma Kościołami, ale również pomiędzy dwoma narodami. 

W ten sposób szlachetny naród polski pokazuje, jak można 

rozwijać dobrą pamięć i porzucić tę złą. Do tego konieczna jest mocna 

nadzieja i ufność w Tym, który kieruje losami narodów, otwiera drzwi 

zamknięte, przekształca trudności w szanse i stwarza nowe 

scenariusze tam, gdzie wydawało się to niemożliwe. Świadczy o tym 

właśnie doświadczenie historyczne Polski: po burzach i ciemnościach 

naród wasz, odzyskawszy swą godność, mógł śpiewać podobnie jak 

Żydzi powracający z Babilonu: „Wydawało się nam, że śnimy. Usta 

nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości” (Ps 126,1-2). 

Świadomość przebytej drogi i radość z powodu osiągniętych celów dają 

siłę i pokój wewnętrzny, aby sprostać wyzwaniom chwili obecnej, 

wymagającym odwagi prawdy i stałego zaangażowania etycznego, aby 

procesy decyzyjne i operacyjne, a także relacje międzyludzkie, zawsze 

szanowały godność osoby. Obejmuje to każdy rodzaj działania: także 

gospodarkę, relację ze środowiskiem i sposób zarządzania złożonym 

zjawiskiem migracyjnym. 

Ta ostatnia kwestia wymaga dodatkowo mądrości i miłosierdzia, 

aby przezwyciężyć lęki i zrealizować największe dobro. Trzeba 

zidentyfikować przyczyny emigracji z Polski, ułatwiając powrót 

osobom, które chcą wrócić. Jednocześnie potrzebna jest gotowość 

przyjęcia ludzi uciekających od wojen i głodu; solidarność z osobami 

pozbawionymi swoich praw podstawowych, w tym do swobodnego  



STOLICA APOSTOLSKA 

 

 

 

486 

i bezpiecznego wyznawania swojej wiary. Równocześnie należy 

zabiegać o współpracę i koordynację na poziomie międzynarodowym,  

w celu znalezienia rozwiązania konfliktów i wojen, które zmuszają 

wielu ludzi do opuszczenia swoich domów i ojczyzny. Chodzi zatem  

o uczynienie tego, co w naszej mocy, aby ulżyć ich cierpieniom, 

niestrudzenie, inteligentnie i stale działać na rzecz sprawiedliwości  

i pokoju, świadcząc konkretnymi faktami o wartościach 

humanistycznych i chrześcijańskich. 

Zachęcam naród polski, aby w świetle swojej tysiącletniej historii 

patrzył z nadzieją w przyszłość i na problemy, którym musi stawić 

czoło. Taka postawa sprzyja klimatowi szacunku między wszystkimi 

środowiskami w społeczeństwie i konstruktywnemu dialogowi między 

różnymi stanowiskami; stwarza ponadto najlepsze warunki dla 

rozwoju obywatelskiego, gospodarczego, a nawet demograficznego, 

rodząc ufność w możliwość zapewnienia dobrej przyszłości swoim 

dzieciom. Nie będą one bowiem musiały borykać się jedynie  

z problemami, ale będą cieszyć się pięknem natury, dobrem, które 

będziemy umieli pełnić i szerzyć, nadzieją, jaką potrafimy im dać. 

Polityka społeczna na rzecz rodziny, pierwszej i podstawowej komórki 

społeczeństwa, aby wspierać te najsłabsze i najuboższe, pomagając im 

w odpowiedzialnym przyjęciu życia, stanie się w ten sposób jeszcze 

bardziej skuteczna. Życie musi być zawsze przyjęte i chronione – 

zarówno przyjęte jak i chronione – od poczęcia aż do naturalnej 

śmierci, i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się  

o nie. Z drugiej strony do zadań państwa, Kościoła i społeczeństwa 

należy towarzyszenie i konkretna pomoc wszystkim, którzy znajdują 

się w sytuacji poważnej trudności, aby dziecko nigdy nie było 

postrzegane jako ciężar, lecz jako dar, a osoby najsłabsze i najuboższe 

nigdy nie były pozostawiane samym sobie. 
 

Panie Prezydencie, 

Naród polski może liczyć, tak jak to było w całej jego długiej 

historii, na współpracę Kościoła katolickiego, aby w świetle zasad 

chrześcijańskich, które go inspirują i które ukształtowały dzieje  

i tożsamość Polski, umiał w zmienionych warunkach historycznych 

postępować na swej drodze, wierny swoim najlepszym tradycjom  

i pełen ufności i nadziei, także w chwilach trudnych. 

Ponawiając wyrazy mojej wdzięczności, życzę Panu i wszystkim 

tu obecnym spokojnej i owocnej służby dla dobra wspólnego. 

Niech Matka Boża Częstochowska błogosławi i ochrania Polskę! 
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CO FRANCISZEK POWIEDZIAŁ POLSKIM BISKUPOM? 

 

O dechrystianizacji i sekularyzacji współczesnego świata, bałwo-

chwalstwie pieniądza, kolonizacji ideologicznej i uchodźcach rozma-

wiał papież Franciszek z polskimi biskupami w środę 27 lipca w ka-

tedrze na Wawelu. 

Uczestniczyło w nim ok. 130 hierarchów. Spotkanie odbyło się za 

zamkniętymi drzwiami i miało formę otwartego i szczerego dialogu. 

Zapis rozmowy opublikowało dzisiaj biuro prasowe Stolicy Apostol-

skiej. Cztery pytania zadali Ojcu Świętemu: abp Marek Jędraszew-

ski, metropolita łódzki, abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdań-

ski, bp Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej 

oraz bp Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-

kołobrzeskiej. 

Publikujemy tłumaczenie zapisu rozmowy papieża Franciszka  

z polskimi biskupami w katedrze na Wawelu, 27 lipca 2016 r. 

  

Papież Franciszek: 

Zanim rozpoczniemy dialog, wraz z przygotowanymi przez was 

pytaniami, chciałbym wypełnić uczynek miłosierdzia z wami wszyst-

kimi i zaproponować kolejny. Wiem, że w tych dniach związanych ze 

Światowym Dniem Młodzieży wielu z was było zajętych i nie mogło 

pojechać na pogrzeb drogiego arcybiskupa Zimowskiego. Pochowanie 

umarłych jest uczynkiem miłosierdzia i chciałbym, abyśmy teraz 

wszyscy razem pomodli się za ks. abpa Zygmunta Zimowskiego, aby 

ta modlitwa była prawdziwym przejawem miłości braterskiej, po-

chowaniem brata, który umarł. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... 

Chwała Ojcu... Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 

Teraz z kolei drugi uczynek miłosierdzia, który chciałbym zapro-

ponować. Wiem, że martwicie się o stan zdrowia naszego drogiego 

kardynała Franciszka Macharskiego, który jest poważnie chory... 

Choćby się zbliżyć, bo sądzę, że nie można wejść tam, gdzie on się 

znajduje nieprzytomny, ale chociaż zbliżyć się do kliniki, szpitala,  

i dotknąć muru, jakby mówiąc: „Bracie, jestem z tobą”. Odwiedzanie 

chorych jest kolejnym uczynkiem miłosierdzia. Ja też tam pojadę. 

Dziękuję. 

A teraz niektórzy z was przygotowali pytania, sprawili, że do 

mnie dotarły. Jestem do dyspozycji. 

  



STOLICA APOSTOLSKA 

 

 

 

488 

Abp Marek Jędraszewski: 

Ojcze Święty, wydaje się, że wierni Kościoła katolickiego i w ogó-

le wszyscy chrześcijanie w Europie Zachodniej są coraz bardziej  

w mniejszości w obrębie liberalno-ateistycznej kultury współczesnej. 

W Polsce mamy do czynienia z głęboką konfrontacją, ogromną walką 

między wiarą w Boga z jednej strony, a myślą i stylem życia tak, 

jakby Bóg nie istniał z drugiej. Twoim zdaniem, Ojcze Święty, jakie-

go rodzaju działania duszpasterskie powinien podejmować Kościół 

katolicki w naszym kraju, aby naród polski pozostał wierny swojej 

ponad tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej? Dziękuję. 

  

Papież Franciszek: 

Ekscelencjo, jakiej diecezji jesteś biskupem...? 

  

Abp Marek Jędraszewski: 

Łodzi, gdzie rozpoczęła się droga św. Faustyny; bo właśnie tam 

usłyszała głos Chrystusa, aby udać się do Warszawy i zostać zakon-

nicą, właśnie w Łodzi. Historia jej życia rozpoczęła się w moim mie-

ście. 

  

Papież Franciszek: 

Jest ksiądz arcybiskup uprzywilejowany! 

To prawda, dechrystianizacja, sekularyzacja współczesnego 

świata jest silna. Wręcz bardzo silna. Ale niektórzy mówią: Tak, jest 

silna, ale widać przejawy religijności, jakby budził się zmysł religij-

ny. Ale może to być także zagrożeniem. Myślę, że w tym tak zsekula-

ryzowanym świecie mamy też inne niebezpieczeństwo, uduchowienie 

gnostyckie: owa sekularyzacja daje nam możliwość rozwoju nieco 

gnostyckiego życia duchowego. Przypomnijmy, że była to pierwsza 

herezja Kościoła: apostoł Jan atakował gnostyków – i to jak, z jaką 

siłą! – tam, gdzie jest duchowość subiektywna, bez Chrystusa. Moim 

zdaniem, najpoważniejszym problemem owej sekularyzacji jest de-

chrystianizacja: usunięcie Chrystusa, usunięcie Syna. Modlę się, 

odczuwam... i nic więcej. To jest gnostycyzm. Istnieje jeszcze inna 

herezja, która jest również obecnie w modzie, ale odłożę ją na bok, bo 

pytanie Księdza Arcybiskupa idzie w tym kierunku. Istnieje również 

pelagianizm, ale zostawmy go na boku, aby porozmawiać o nim  

w innym czasie. Znajdować Boga bez Chrystusa: Boga, bez Chrystu-

sa, ludu bez Kościoła. Dlaczego? Ponieważ Kościół jest Matką, tą, 

która daje ci życie, a Chrystus jest starszym bratem, Synem Ojca, 
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który odnosi do Ojca, tym który objawia ci imię Ojca. Kościół – siero-

ta: dzisiejszy gnostycyzm, ponieważ jest właśnie dechrystianizacją, 

bez Chrystusa, prowadzi nas do Kościoła, powiedzmy lepiej do osie-

roconych chrześcijan, do osieroconego ludu. A my powinniśmy spra-

wić, aby nasz lud to odczuł. 

Co mógłbym doradzić? Przychodzi mi na myśl – ale myślę, że jest 

to praktyka Ewangelii, gdzie zawarte jest nauczanie Pana – bliskość. 

Dzisiaj my, słudzy Pana – biskupi, kapłani, zakonnicy, przekonani 

świeccy – powinniśmy być blisko ludu Bożego. Bez bliskości mamy 

tylko słowo bez ciała. Pomyślmy – lubię o tym myśleć, o dwóch fila-

rach Ewangelii. Jakie są te dwa filary Ewangelii? Błogosławieństwa 

oraz 25 rozdział Ewangelii według św. Mateusza – „protokół” na pod-

stawie którego wszyscy będziemy sądzeni. Konkretność. Bliskość. 

Dotknięcie. Uczynki miłosierdzia, zarówno co do ciała jak i co do du-

szy. „Ale mówisz te rzeczy, bo modnie jest w tym roku mówić o miło-

sierdziu?”. Nie, to jest Ewangelia! Ewangelia, dzieła miłosierdzia. 

Jest taki heretyk lub niewierny Samarytanin, który się wzrusza  

i czyni to, co powinien robić, a także ryzykuje pieniądze! Dotknąć. 

Jest Jezus, który był zawsze wśród ludzi lub z Ojcem. Albo sam na 

modlitwie z Ojcem, lub między ludźmi, ze swymi uczniami. Bliskość, 

dotknięcie. Takie jest życie Jezusa.... Kiedy się wzruszył przy bra-

mach miasta Nain (por. Łk 7,11-17), wzruszył się, podszedł i dotknął 

mar, mówiąc: „Nie płacz...”. Bliskość. A bliskość to dotknięcie ciała 

cierpiącego Chrystusa. Zaś Kościół, chwała Kościoła, to oczywiście 

męczennicy, ale także wielu mężczyzn i kobiet, którzy opuścili 

wszystko i spędzili swoje życie w szpitalach, w szkołach z dziećmi, 

chorymi ... Pamiętam, w Afryce Środkowej pewna zakonnica, miała 

jakieś 83-84 lata, szczupła, dzielna, z małą dziewczynką.... Przybyła, 

aby mnie pozdrowić: „Nie jestem stąd, jestem z drugiej strony rzeki, 

z Kongo, ale za każdym razem, raz w tygodniu przybywam tutaj na 

zakupy, ponieważ są one bardziej korzystne”. Powiedziała mi, że ma 

83-84 lata. „Od 23 lat jestem tutaj: jestem pielęgniarką położną, po-

magałam przy narodzinach około 2-3 tysięcy dzieci”. „Czy siostra 

przybyła tutaj sama?” – „Tak, tak, bierzemy kajak ...” – W wieku 83 

lat! Godzinę płynęła na kajaku i docierała. Ta kobieta – i wiele ta-

kich jak ona – opuściły swój kraj – jest ona Włoszką, z Brescii – opu-

ściły swój kraj, aby dotykać Ciała Chrystusa. Jeśli udajemy się do 

tych krajów misyjnych, do Amazonii, w Ameryce Łacińskiej, to znaj-

dujemy na cmentarzach groby wielu zakonników i zakonnic, którzy 

zmarli młodo, bo nie mieli przeciwciał na choroby tej ziemi i umierali 
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młodo. Uczynki miłosierdzia: dotknąć, uczyć, pocieszyć, „tracić czas”. 

Kiedyś bardzo mi się spodobało, jak pewien pan poszedłszy do spo-

wiedzi świętej – będąc w takiej sytuacji, że nie mógł otrzymać roz-

grzeszenia, szedł ze strachem, bo kilka razy został odesłany – spotkał 

księdza, który go wysłuchał, wyjaśnił sytuację i powiedział: „Ale 

módl się, Bóg ciebie kocha. Dam ci błogosławieństwo, ale wrócisz, czy 

możesz mi to obiecać?”. Ów ksiądz „tracił czas”, aby przyciągnąć tego 

człowieka do sakramentów. To się nazywa bliskość. A mówiąc bisku-

pom o bliskości, sądzę, że muszę wspomnieć o najważniejszej blisko-

ści – wobec księży. Biskup musi być dostępny dla swoich kapłanów. 

Kiedy byłem w Argentynie, słyszałem od księży... – wiele razy, gdy 

prowadziłem rekolekcje, a lubiłem to robić – i mówiłem im: poroz-

mawiaj o tym z biskupem. Odpowiadali mi – „Nie da rady, dzwoni-

łem, ale w sekretariacie mi mówili, że to niemożliwe: jest bardzo 

zajęty: porozmawia z księdzem, w ciągu trzech miesięcy”. Ale ten 

kapłan czuje się sierotą, bez ojca, bez bliskości i zaczyna upadać. 

Biskup, który widzi na karcie połączeń, w godzinach wieczornych, 

kiedy wróci, telefon od księdza, albo tego wieczoru, albo też następ-

nego dnia, powinien zadzwonić do niego od razu. „Tak, jestem zajęty, 

ale czy to pilne?” – „Nie, ale umówmy się...”. Niech ksiądz czuje, że 

ma ojca. Jeśli odbierzemy księżom ojcostwo, to nie możemy ich pro-

sić, by byli ojcami. W ten sposób oddala się poczucie ojcostwa Boga. 

Dziełem Syna jest dotykanie ludzkiej biedy: duchowej i cielesnej. 

Bliskość. Dzieło Ojca: być ojcem, biskupem-ojcem. 

Z kolei ludzie młodzi – bo w tych dniach trzeba mówić o młodych. 

Młodzi ludzie są „nudni”! Bo zawsze mówią to samo, albo „ja o tym 

myślę w następujący sposób”, albo „Kościół powinien...”, a to wymaga 

cierpliwości z młodymi. Jako chłopiec znałem niektórych kapłanów: 

był to czas, kiedy konfesjonał był bardziej popularny niż teraz, godzi-

nami słuchali spowiedzi, lub przyjmowali ich w biurze parafialnym, 

słuchając tych samych rzeczy... ale z cierpliwością. Jeszcze trzeba 

wspomnieć o zabieraniu młodych na wieś, w góry… Pomyślcie o Janie 

Pawle II, co robił ze studentami? To prawda nauczał, ale potem szedł  

z nimi w góry! Bliskość. Wysłuchiwał ich, przebywał z młodymi ... 

Chcę jeszcze podkreślić ostatnią rzecz, bo sądzę, że Pan tego ode 

mnie chce: dziadkowie. Wy, którzy cierpieliście z powodu komuni-

zmu, ateizmu, o tym wiecie: to dziadkowie, babcie zachowywali  

i przekazywali wiarę. Dziadkowie mają pamięć ludu, mają pamięć 

wiary, pamięć Kościoła. Nie można odrzucać dziadków! W obecnej 

kulturze odrzucenia, która jest głęboko zdechrystianizowana, odrzu-
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ca się to, co nie jest potrzebne, co nie działa. Nie! Dziadkowie są  

pamięcią narodu, są pamięcią wiary. Trzeba łączyć młodzież  

z dziadkami: także to jest bliskością. Być blisko i tworzyć bliskość. 

Tak bym odpowiedział na to pytanie. Nie ma recept, ale musimy 

zejść na boisko. Jeśli czekamy, aż zabrzmi dzwonek, czy zapukają… 

Nie. Musimy wyjść i poszukiwać, jak pasterz, który idzie  

w poszukiwaniu zgubionych. Nie wiem, tak to rozumiem. Po prostu. 

  

Abp Sławoj Leszek Głódź: 

 

Drogi Ojcze Święty, jesteśmy szczególnie wdzięczni, że Papież 

Franciszek pogłębił bogate nauczanie o miłosierdziu, zainicjowane 

przez św. Jana Pawła II właśnie tutaj w Krakowie. Wszyscy wiemy, 

że żyjemy w świecie zdominowanym przez niesprawiedliwość: bogaci 

się bogacą, biedni stają się nędzarzami, istnieje terroryzm, istnieje 

etyka i moralność liberalna bez Boga... A moje pytanie brzmi nastę-

pująco: w jaki sposób należy stosować nauczanie o miłosierdziu  

i przede wszystkim wobec kogo? Ojciec Święty promował lek, który 

jest nazywany „misericordyną”, który zabrałem ze sobą: dziękuję za 

promocję... 

  

Papież Franciszek: 

Ale teraz przychodzi „misericordyna plus”: jest silniejsza! 

  

Abp Sławoj Leszek Głódź: 

Tak, i dziękuję za ten „plus”. Mamy też program „plus” promo-

wany przez rząd dla rodzin wielodzietnych. Ten „plus” stał się mod-

ny. Przede wszystkim komu i jak? Kto powinien być w pierwszym 

rzędzie przedmiotem naszego nauczania miłosierdzia? Dziękuję. 

 

Papież Franciszek: 

Dziękuję. Nauczanie o miłosierdziu nie jest czymś, co byłoby moją 

ideą. Jest to pewien proces. Warto zauważyć, że już błogosławiony 

Paweł VI miał kilka wskazówek na temat miłosierdzia. Następnie 

Jan Paweł II był gigantem miłosierdzia, z encykliką Dives in 

misericordia, kanonizacją siostry Faustyny, a następnie z oktawą 

Wielkanocy: zmarł w wigilię tego dnia. Jest to proces, toczący się  

w Kościele przez wiele lat. Widzimy, że Pan chciał, aby obudzić  

w Kościele tę postawę miłosierdzia wśród wiernych. On jest 

Miłosierny, przebaczający wszystko. Wielkie wrażenie wywiera na 
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mnie średniowieczny kapitel, który znajduje się w Bazylice św. Marii 

Magdaleny w Vezelay, we Francji, gdzie rozpoczyna się pielgrzymka 

do Santiago de Compostela. Na tym kapitelu z jednej strony znajduje 

się Judasz powieszony z otwartymi oczami, wywieszonym językiem, 

a z drugiej strony jest Dobry Pasterz, który bierze go ze sobą. A jeśli 

dobrze, uważnie się przyjrzeć, to twarz Dobrego Pasterza, wargi po 

jednej stronie są smutne, ale z drugiej strony się uśmiechają. 

Miłosierdzie jest tajemnicą. Jest tajemnicą Boga. Przeprowadzono ze 

mną wywiad, który później został przekształcony w książkę 

zatytułowaną: Miłosierdzie to imię Boga. Jest to termin 

publicystyczny, ale myślę, że możemy powiedzieć, iż Bóg jest Ojcem 

miłosiernym. Przynajmniej Jezus w Ewangelii ukazuje Go takim. 

Karze, aby nawrócić. Następnie przypowieści o miłosierdziu i sposób 

w jaki zechciał nas zbawić... Kiedy nadeszła pełnia czasu, sprawił, że 

Syn narodził się z Niewiasty: z ciałem, zbawia nas poprzez ciało; nie 

wychodząc od lęku, ale od ciała. W tym procesie Kościoła 

otrzymujemy wiele łask. 

A Ksiądz Arcybiskup widzi ten świat chory niesprawiedliwością, 

brakiem miłości i korupcją. Ale to prawda. Dzisiaj, w samolocie, 

rozmawiając o tym ponad osiemdziesięcioletnim księdzu, który 

zginął we Francji: od dawna mówię, że świat jest w stanie wojny,  

że przeżywamy trzecią wojnę światową w kawałkach. Pomyślmy  

o Nigerii ... To prawda ideologie, ale któraż to z dzisiejszych ideologii 

znajduje się w centrum i jest matką korupcji, wojen? 

Bałwochwalstwo pieniędzy. Mężczyzna i kobieta nie są już na 

szczycie stworzenia, tam umieszcza się bożka-pieniądz, a wszystko 

jest kupowane i sprzedawane za pieniądze. W centrum stawia się 

pieniądze. Ludzie, są wyzyskiwani. A dzisiejszy handel ludźmi? 

Zawsze tak było! Okrucieństwo! Rozmawiałem o tym uczuciu  

z pewnym szefem rządu, a on mi powiedział: „Zawsze było 

okrucieństwo. Problemem jest to, że dzisiaj widzimy je w telewizji, 

przybliżyło się do naszego życia”. Zawsze jednak owo okrucieństwo. 

Zabijają dla pieniędzy. Wyzyskują ludzi, wyzyskują stworzenie. 

Pewien niedawno wybrany szef rządu afrykańskiego, przychodząc na 

audiencję powiedział mi: „Pierwszym aktem rządu, jakiego 

dokonałem było ponowne zalesienie kraju, który został pozbawiony 

lasów i unicestwiony”. Nie troszczymy się o stworzenie, a to oznacza 

więcej ubóstwa, więcej korupcji. Ale co myślimy, gdy 80% – mniej 

więcej, dobrze popatrzcie do statystyk, jeśli to nie jest 80, to może 82 

lub 78 – bogactw jest w rękach mniej niż 20% osób. „Ojcze, nie mów 
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tak, jakbyś byś komunistą!”. Nie, to są statystyki! A kto za to płaci? 

Płacą ludzie, Lud Boży: wyzyskiwane dziewczyny, młodzi ludzie bez 

pracy. We Włoszech 40 % osób poniżej 25 roku życia nie ma pracy,  

w Hiszpanii – 50 %, w Chorwacji, 47 %. Dlaczego? Ponieważ istnieje 

gospodarka pieniężna, która zachęca do korupcji. Opowiadał mi 

pewien zgorszony wspaniały katolik, który udał się do znajomego 

przedsiębiorcy: „Pokażę ci, jak zarabiam 20 tys. dolarów nie ruszając 

się z domu”. I za pomocą komputera, z Kalifornii, zrobił zakup nie 

wiem czego i sprzedał to do Chin: w ciągu 20 minut, w czasie 

krótszym niż 20 minut, zyskał 20 tys. dolarów. Wszystko jest płynne! 

A ludzie młodzi nie mają kultury pracy, bo nie mają pracy! Ziemia 

jest martwa, ponieważ została niemądrze wyzyskana. I tak idziemy 

dalej. Świat się ociepla, dlaczego? Ponieważ musimy zarobić. Zysk. 

„Popadliśmy w bałwochwalstwo pieniędzy” – to mi powiedział pewien 

ambasador, kiedy przyszedł, by złożyć listy uwierzytelniające. To 

bałwochwalstwo. 

Miłosierdzie Boże jest świadectwem, świadectwem wielu ludzi, 

wielu mężczyzn i kobiet, ludzi świeckich, młodzieży, którzy dokonują 

dzieł: we Włoszech, na przykład, spółdzielczość. Tak, są tacy, którzy 

są zbyt sprytni, ale zawsze czyni się dobro, dokonuje się dobrych 

rzeczy. Następnie instytucje, by troszczyć się o chorych: silne 

organizacje. Trzeba iść tą drogą, sprawiać aby coraz bardziej 

wzrastała ludzka godność. Ale prawdą jest to, co mówi Ksiądz 

Arcybiskup. Przeżywamy religijny analfabetyzm, do tego stopnia, że 

w niektórych sanktuariach na świecie rzeczy się mieszają: udajemy 

się, by się modlić, ale są też sklepy, gdzie można kupić dewocjonalia, 

różańce, ale w niektórych sprzedają rzeczy zabobonne, bo poszukuje 

się zbawienia w przesądach, w analfabetyzmie religijnym, w owym 

relatywizmie, który myli jedno z drugim. I do tego trzeba katechezy, 

katechezy życia, katechezy, która daje nie tylko pojęcia,  

ale towarzyszy w pielgrzymowaniu. Towarzyszenie jest jedną  

z najważniejszych postaw! Towarzyszenie wzrostowi wiary. Jest to 

wspaniała praca i młodzi ludzie tego oczekują! Młodzi ludzie czekają 

... „Ale jeśli zacznę mówić, to się znudzą”! Ależ trzeba im dać zadanie 

do wykonania. Powiedz im, aby pojechali w czasie wakacji na 15 dni, 

aby pomóc budować skromne domy dla ubogich, albo zrobić coś 

innego. Niech zaczną odczuwać, że są przydatni. I pozwólmy, aby 

tutaj padło Boże ziarno. Powoli. Ale nie można tego uczynić tylko 

słowami! Współczesnemu analfabetyzmowi religijnemu musimy 
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stawić czoła za pomocą trzech języków: języka umysłu, języka serca  

i języka rąk. Wszystkie trzy w harmonijnej jedności. 

Nie wiem ... Mówię za dużo! Są to pomysły, którymi się z wami 

dzielę. Z waszą roztropnością będziecie wiedzieli, co robić. Ale zawsze 

Kościół musi wychodzić. Kiedyś odważyłem się powiedzieć, że jest 

przecież ten werset w Apokalipsie: „Oto stoję u drzwi i kołaczę” 

(3,20); On puka do drzwi, ale zastanawiam się, ile razy Pan puka do 

drzwi od wewnątrz, abyśmy Jemu otworzyli, by mógł On wyjść razem 

z nami, żeby nieść Ewangelię na zewnątrz. Nie zamknięci, ale 

skierowani za zewnątrz! Trzeba wychodzić! Dziękuję. 

  

Bp Leszek Leszkiewicz: 

 

Ojcze Święty, nasze zaangażowanie duszpasterskie opiera się 

głównie na tradycyjnym modelu wspólnoty parafialnej, w oparciu  

o życie sakramentalne. Jest to model, który tutaj nadal przynosi 

owoce. Jednak zdajemy sobie sprawę, że również u nas warunki  

i okoliczności codziennego życia szybko się zmieniają i domagają się 

od Kościoła nowych metod działania duszpasterskiego. Duszpasterze 

i wierni podobni są trochę do tych uczniów, którzy słuchają, są 

bardzo zapracowani, ale nie zawsze wiedzą, jak wykorzystać 

wewnętrzny i zewnętrzny dynamizm misyjny wspólnot kościelnych. 

Ojcze Święty, w Evangelii gaudium, mówisz o uczniach-

misjonarzach, którzy z entuzjazmem przynoszą Dobrą Nowinę 

dzisiejszemu światu. Co nam proponujesz? Do czego nas zachęcasz, 

abyśmy mogli budować w naszym świecie wspólnotę Kościoła  

w sposób owocny, płodny, z radością, z dynamizmem misyjnym? 

 

Papież Franciszek: 

 

Dziękuję! Chciałbym podkreślić jedną rzecz: parafia jest ciągle 

aktualna! Parafia musi pozostać: jest strukturą, której nie wolno 

nam wyrzucić przez okno. Parafia jest właśnie domem ludu Bożego, 

tym domem, w którym On mieszka. Problemem jest to, w jaki sposób 

ustawić parafię! Są parafie z sekretarkami parafialnymi, które 

wydają się „uczennicami szatana”, straszące ludzi! Parafie  

z zamkniętymi drzwiami. Ale istnieją też parafie z drzwiami 

otwartymi, parafie, gdzie, kiedy ktoś przychodzi, by zapytać, mówi 

się: „Proszę bardzo. Proszą spocząć, na czym polega problem...?”.  

A dana osoba jest cierpliwie wysłuchana... bo troska o lud Boży jest 
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męcząca! Pewien świetny profesor uniwersytetu, jezuita, którego 

poznałem w Buenos Aires, kiedy poszedł na emeryturę, poprosił 

prowincjała, aby mógł być proboszczem w dzielnicy, aby doświadczyć 

duszpasterstwa. Raz w tygodniu szedł na Wydział – był członkiem tej 

wspólnoty – i pewnego dnia powiedział do mnie: „Powiedz twojemu 

profesorowi eklezjologii, że w jego traktacie brakuje dwóch tez”– 

„Jakich?” – „Po pierwsze święty Lud Boży zasadniczo jest męczący.  

I po drugie: Święty Lud Boży ontologicznie robi to, co wydaje się 

jemu najlepsze. A to męczy!”. Dziś bycie proboszczem jest męczące: 

prowadzenie parafii jest męczące, w tym dzisiejszym świecie  

z wieloma problemami. A Pan nas powołał nie po to, abyśmy się 

odrobinę zmęczyli, ale abyśmy pracowali, a nie odpoczywali. Parafia 

jest męcząca, kiedy jest dobrze ustawiona. Odnowa parafii jest jedną 

z rzeczy, którą biskupi powinni zawsze mieć na oku: jak żyje ta 

parafia? Co robisz? Jak wypada katecheza? Jak jej uczysz? Czy 

parafia jest otwarta? Wiele rzeczy ... Myślę o pewnej parafii  

w Buenos Aires; gdy narzeczeni przyszli mówiąc: „Chcielibyśmy się 

tutaj pobrać ...” – „Tak, powiedziała sekretarka – tutaj są ceny”. Tak 

nie może być, parafia nie może być taka. Jak ludzie są przyjmowani? 

Jak są wysłuchiwani? Czy zawsze jest ktoś w konfesjonale?  

W parafiach – nie tych, które są w małych miejscowościach, ale które 

znajdują się w centrum miasta, na głównych ulicach, jeśli jest 

konfesjonał z zapalonym światłem, ludzie zawsze przychodzą. 

Zawsze! Parafia gościnna. My biskupi musimy pytać o to księży: „Jak 

działa twoja parafia? A czy wychodzisz? Czy odwiedzasz 

uwięzionych, chorych, staruszki? A co robisz z dziećmi? Jak ich 

zachęcasz do zabawy i jak rozwijasz oratorium? To jedna z wielkich 

instytucji parafialnych, przynajmniej we Włoszech. Oratorium: tam 

dzieci się bawią i tam otrzymują trochę słowa, nieco katechezy. 

Wracają do domu zmęczone, szczęśliwe i z dobrym ziarnem. Parafia 

jest ważna! Niektórzy mówią, że parafia się zdezaktualizowała, bo 

teraz jest czas ruchów. To nieprawda! Ruchy kościelne pomagają, ale 

nie powinny być alternatywą dla parafii: powinny pomagać w parafii, 

rozwijać parafię, tak jak Sodalicja Mariańska, podobnie jak Akcja 

Katolicka i wiele innych. Poszukiwanie nowości i zmienianie 

struktury parafialnej? To, co mówię, może będzie wydawać się 

herezją, ale tak to przeżywam: myślę, że to jest coś analogicznego do 

struktury biskupiej, jest to inne, ale podobne. Parafia jest 

nietykalna: musi pozostać jako miejsce kreatywności, odniesienia, 

macierzyństwa i tego wszystkiego. Tam należy realizować wszelką 
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zdolność kreatywności; a kiedy parafia rozwija się w ten sposób,  

to dokonuje się to, o czym mówiłem o uczniach-misjonarzach – 

nazywam to „parafia wychodząca”. Myślę na przykład o parafii – 

piękny przykład, który był później naśladowany przez wielu –  

w kraju, gdzie nie było zwyczaju chrzcić dzieci, bo nie było pieniędzy; 

ale odpust patronalny przygotowywany jest 3-4 miesiące wcześniej,  

z odwiedzinami domów, a tam można zobaczyć, jak wiele dzieci nie 

jest ochrzczonych. Przygotowuje się rodziny i jednym z wydarzeń 

odpustu patronalnego jest chrzest 30-40 dzieci, które w przeciwnym 

razie pozostałyby nieochrzczone. Trzeba wymyślać takie rzeczy. 

Ludzie nie biorą ślubu w kościele. Myślę o pewnym spotkaniu księży; 

jeden z nich wstał i powiedział: „Czy zastanawiałeś się dlaczego?”.  

I przytoczył wiele powodów, które podzielamy: kultura współczesna,  

i tak dalej. Ale jest spora grupa ludzi, którzy się nie pobierają, bo 

dzisiaj ślub kosztuje! Kosztuje! Kosztuje przede wszystkim wesele ... 

To fakt społeczny. A ten bardzo pomysłowy proboszcz powiedział: 

„Czekam na tych, którzy chcą się pobrać”. W Argentynie są bowiem 

dwa śluby: trzeba zawsze iść do urzędu stanu cywilnego, aby zawrzeć 

związek cywilny, a następnie, jeśli chcesz, możesz pójść do świątyni 

swojej religii, by zawrzeć małżeństwo. Wielu ludzi nie zawiera 

sakramentu małżeństwa, ponieważ nie mają pieniędzy, by urządzić 

wielkie wesele ... Ale księża, którzy mają trochę pomysłowości 

mówią: „Nie, nie! Będę na ciebie czekać”. Tego dnia w urzędzie stanu 

cywilnego śluby są o 11.00-12.00-13.00-14.00: tego dnia zrezygnuję ze 

sjesty! Po ślubie cywilnym przychodzą do kościoła, zawierają 

sakrament i idą w pokoju. Trzeba być pomysłowym, poszukiwać, 

wychodzić, szukać ludzi, postawić się w trudnościach, jakie 

przeżywają ludzie. Ale dziś parafia-biuro nie wychodzi! Ludzie nie są 

bowiem zdyscyplinowani. Macie lud zdyscyplinowany, a to jest łaską 

od Boga! Ale zazwyczaj nie jest zdyscyplinowany. Myślę o mojej 

ojczyźnie: ludzie, jeśli nie będziecie ich szukać, jeśli się do nich nie 

zbliżycie – nie przyjdą. To właśnie jest uczeń-misjonarz, parafia 

wychodząca. Wychodzić i szukać, tak jak uczynił to Bóg, który posłał 

swego Syna, aby nas szukał. 

Nie wiem, czy nie jest to odpowiedź zbyt uproszczona, ale nie 

mam innej. Nie jestem wybitnym profesorem teologii pastoralnej, 

mówię to, co mi przychodzi na myśl. 
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Bp Krzysztof Zadarko: 

 

Ojcze Święty, jednym z najbardziej niepokojących problemów 

stojących przed dzisiejszą Europą jest kwestia uchodźców. Jak 

możemy im pomóc, skoro są tak liczni? I co możemy zrobić, aby 

przezwyciężyć strach przed ich inwazją lub agresją, który paraliżuje 

całe społeczeństwo? 

  

Papież Franciszek: 

 

Dziękuję! Problem uchodźców ... Nie we wszystkich okresach 

przybywało tak wielu uchodźców, jak obecnie. Powiedzmy: imigranci 

i uchodźcy, możemy ich rozpatrywać łącznie. Mój ojciec był 

imigrantem. Opowiedziałem prezydentowi [Polski], że w fabryce,  

w której pracował mój ojciec, było po wojnie wielu polskich 

emigrantów. Byłem wtedy dzieckiem i wielu z nich poznałem. Moja 

ojczyzna jest krajem imigrantów, wszyscy... I nie było żadnych 

problemów; były to naprawdę inne czasy. Dlaczego jest dzisiaj tak 

wielka imigracja? Nie mówią o emigracji z ojczyzny do innych 

krajów: jest ona spowodowana brakiem pracy. To jasne, że udają się 

w poszukiwaniu pracy za granicą. To jest problem domu, który i wy 

macie... Mówię o tych, którzy do nas przybywają: uciekają od wojny, 

głodu. To właśnie jest problemem. A dlaczego problem tkwi w tym? 

Bo w danym kraju istnieje wyzysk ludzi, eksploatacja ziemi, istnieje 

wyzysk, by zarobić więcej pieniędzy. Gdy rozmawiałem ze 

światowymi ekonomistami, widzącymi ten problem, powiedzieli: 

musimy dokonywać inwestycji w tych krajach; jeśli będą inwestycje, 

to będą mieli pracę i nie będą musieli emigrować. Ale jest też i wojna! 

Są wojny plemienne, pewne wojny ideologiczne lub sztuczne, 

przygotowane przez handlarzy bronią, którzy z tego żyją: dają broń 

tobie, który jesteś przeciwnikiem owych ludzi, oraz tym, którzy są 

przeciw tobie. I tak sobie żyją! Naprawdę korupcja jest u źródeł 

imigracji. Co zrobić? Sądzę, że każdy kraj musi zobaczyć, w jaki 

sposób i kiedy. Nie wszystkie kraje są równe; nie wszystkie kraje 

mają takie same możliwości. Mają jednak możliwość bycia hojnymi! 

Szczodrymi jako chrześcijanie! Nie możemy inwestować tam, ale dla 

tych, którzy przybywają ... Ilu i jak? Nie można dać odpowiedzi 

uniwersalnej, ponieważ gościnność zależy od sytuacji każdego kraju, 

a także kultury. Ale oczywiście, można zrobić wiele rzeczy. Na 

przykład, modlitwa, tygodniowe modlitwy przed Najświętszym 



STOLICA APOSTOLSKA 

 

 

 

498 

Sakramentem z modlitwą za tych, którzy pukają do drzwi Europy  

i nie mogą wejść. Niektórym się udaje, ale innym nie... Poza tym 

wkracza któryś i podejmuje drogę, która prowadzi do strachu. Mamy 

kraje, które potrafią od wielu lat dobrze integrować imigrantów!  

W innych, niestety, utworzyły się jakby getta. Istnieje cała reforma, 

którą należy podjąć na poziomie globalnym, odnośnie do tego 

zaangażowania, przyjęcia imigrantów. Ale jest to kwestia relatywna: 

Absolutne jest serce otwarte na przyjęcie. To jest absolutne!  

Z modlitwą, wstawiennictwem uczynić to, co mogę. Relatywny jest 

sposób, w jaki mogę to uczynić: nie wszyscy mogą zrobić to w taki 

sam sposób. Ale problem ma charakter globalny! Wyzysk stworzenia 

i wyzysk osób. Przeżywamy wydarzenie unicestwienia człowieka jako 

obrazu Boga. 

I na tym chciałbym zakończyć ten aspekt, ponieważ kryją się też 

za nim ideologie. W Europie, w Ameryce, w Ameryce Łacińskiej,  

w Afryce, w niektórych krajach azjatyckich istnieje prawdziwa 

kolonizacja ideologiczna. Jedną z nich – mówię to jasno z „imienia  

i nazwiska” jest gender! Dzisiaj dzieci w szkole – właśnie dzieci! – 

naucza się, że każdy może wybrać sobie płeć. A dlaczego tego uczą? 

Ponieważ podręczniki narzucają te osoby i instytucje, które dają 

pieniądze. Jest to kolonizacja ideologiczna, popierana również przez 

bardzo wpływowe kraje. I to jest straszne. Kiedy rozmawiałem  

z Papieżem Benedyktem, który ma się dobrze i ma jasną myśl, 

powiedział mi: „Wasza Świątobliwość, to epoka grzechu wobec Boga 

Stwórcy”. To mądre! Bóg stworzył mężczyznę i kobietę; Bóg stworzył 

świat, w taki to konkretny sposób, a my czynimy coś przeciwnego. 

Bóg obdarzył nas stanem „pierwotnym”, abyśmy uczynili go kulturą; 

a następnie z tą kulturą czynimy rzeczy, które sprowadzają nas do 

stanu „pierwotnego”. Słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI 

powinny skłonić nas do myślenia: „To epoka grzechu wobec Boga 

Stwórcy!”. Ta refleksja nam pomoże. 

Ale ty, Krzysztofie, powiesz mi: „Co to ma wspólnego  

z imigrantami?”. To jest pewien kontekst. W odniesieniu do 

imigrantów powiem, że problem tkwi tam, w ich ojczyźnie. Ale jak 

ich przyjmiemy? Każdy musi zobaczyć, jak to zrobić. Ale wszyscy 

możemy mieć otwarte serce i zastanowić się nad wprowadzeniem 

godziny modlitwy w parafiach, jednej godziny tygodniowo, adoracji  

i modlitwy za imigrantów. Modlitwa góry przenosi! 

Były to cztery pytania. Nie wiem ... Wybaczcie, jeśli mówiłem zbyt 

wiele, ale zdradza mnie włoska krew ... 
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Dziękuję bardzo za przyjęcie i ufajmy, że te dni napełnią nas 

radością: radością, wielką radością. Módlmy się też do Dziewicy 

Maryi, która jest Matką i zawsze trzyma nas za rękę. 

Salve Regina ... 

 

I nie zapominajcie o dziadkach, którzy są pamięcią ludu. 
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HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO PODCZAS MSZY ŚW.  

Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI. 

JASNA GÓRA, 28 LIPCA 2016 R. 

 

Z czytań tej liturgii wyłania się Boża myśli, która przechodzi 

przez ludzką historię i tworzy historię zbawienia. 

Apostoł Paweł mówi nam o wspaniałym planie Bożym: „Gdy 

nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego  

z niewiasty” (Ga 4,4). Jednak historia nam mówi, że kiedy nadeszła 

owa „pełnia czasu”, czyli kiedy Bóg stał się człowiekiem, ludzkość nie 

była szczególnie dobrze nastawiona, nie był to też okres stabilności  

i pokoju: nie było „złotego wieku”. Scena tego świata nie zasłużyła 

sobie zatem na przyjście Boga, a wręcz „swoi Go nie przyjęli” (J 1,11). 

Pełnia czasu była zatem darem łaski: Bóg wypełnił nasz czas 

obfitością swego miłosierdzia, jedynie z miłości. Jedynie z miłości 

zainaugurował pełnię czasu. 

Uderza przede wszystkim to, jak się dokonuje przyjście Boga  

w historii: „zrodzony z niewiasty”. Nie ma mowy o wejściu triumfalnym, 

jakiejkolwiek imponującej manifestacji Wszechmogącego: nie ukazuje 

się jako oślepiające słońce, ale przychodzi na świat w sposób najprostszy 

– jako dziecko zrodzone przez matkę, w tym stylu, o jakim mówi nam 

Pismo Święte: jak deszcz spadający na ziemię (por. Iz 55,10), jako 

najmniejsze z nasion, które kiełkują i rosną (por. Mk 4,31-32). Zatem 

wbrew temu, czego moglibyśmy się spodziewać, a może chcielibyśmy – 

zarówno wówczas, jak i dziś – „Królestwo Boże nie przychodzi 

dostrzegalnie” (por. Łk 17,20), ale przychodzi w małości, w pokorze. 

Dzisiejsza Ewangelia podejmuje ten Boży wątek, który delikatnie 

przenika historię: z pełni czasu przechodzimy do „trzeciego dnia” 

posługi Jezusa (por. J 2,1) i zapowiedzi „godziny” zbawienia (por. w. 4). 

Czas się kurczy, a objawienie się Boga zawsze ma miejsce w małości. 

W ten sposób dokonuje się „początek znaków dokonanych przez 

Jezusa” (w. 11) w Kanie Galilejskiej. Nie ma niezwykłego czynu 

dokonanego przed tłumem, ani też wystąpienia, które rozwiązywałoby 

palącą kwestię polityczną, jak podporządkowanie narodu panowaniu 

rzymskiemu. Zachodzi natomiast prosty cud w małej wiosce, 

rozweselający uroczystość weselną całkowicie anonimowej, młodej 

rodziny. A przecież woda zmieniona w wino na weselu jest 

wspaniałym znakiem, ponieważ objawia nam oblubieńcze oblicze 

Boga, tego Boga, który zasiada z nami do stołu, który pragnie  
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i dopełnia komunii z nami. Mówi nam, że Pan nie utrzymuje 

dystansów, ale jest bliski i konkretny, jest między nami i troszczy się  

o nas, nie decydując za nas i nie zajmując się kwestiami władzy. Woli 

On bowiem pozwolić się ogarnąć przez to, co jest małe,  

w przeciwieństwie do człowieka, który dąży, by posiadać wciąż coś 

większego. Pragnienie władzy, wielkości i sławy jest rzeczą tragicznie 

ludzką i jest wielką pokusą, która stara się wkraść wszędzie; dawać 

siebie innym, eliminując dystanse, pozostając w małości i konkretnie 

wypełniając codzienność – to subtelnie Boskie. 

Bóg zatem nas zbawia, stając się małym, bliskim i konkretnym. 

Małym, bliskim i konkretnym. Przede wszystkim, Bóg czyni się 

małym. Pan, „cichy i pokornego serca” (Mt 11,29), woli prostaczków, 

którym objawione jest królestwo Boże (por. Mt 11,25); oni są wielcy 

w Jego oczach i na nich patrzy (por. Iz 66,2). Otacza ich szczególną 

miłością, ponieważ sprzeciwiają się „pysze tego życia”, która pochodzi 

ze świata (por. 1 J 2, 16). Maluczcy mówią Jego językiem – językiem 

pokornej miłości, która wyzwala. Dlatego Bóg powołuje ludzi 

prostych i gotowych, by byli Jego rzecznikami i im powierza 

objawienie swojego imienia i tajemnic swego Serca. Pomyślmy  

o wielu synach i córkach waszego narodu: męczennikach, którzy 

sprawili, że zajaśniała bezbronna moc Ewangelii; o ludziach prostych 

a jednak niezwykłych, którzy potrafili świadczyć o umiłowaniu Boga 

pośród wielkich prób; o łagodnych a zdecydowanych głosicielach 

Miłosierdzia, jak święty Jan Paweł II i święta Faustyna. Poprzez te 

„kanały” swojej miłości Pan sprawił, że owe bezcenne dary dotarły do 

całego Kościoła i całej ludzkości. Znamienne jest, że obecna rocznica 

chrztu waszego narodu zbiega się dokładnie z Jubileuszem 

Miłosierdzia. 

Ponadto Bóg jest blisko, przybliżyło się Jego Królestwo (por. Mk 

1,15): Pan nie chce, żeby się Go lękano jako możnego i dalekiego 

władcy, nie chce przebywać na tronie w niebie czy w podręcznikach 

historii, ale pragnie schodzić w nasze codzienne wydarzenia, aby iść 

z nami. Myśląc o darze tysiąclecia obfitującego wiarą, wspaniale jest 

przede wszystkim podziękować Bogu, który podążał z waszym 

narodem, biorąc go za rękę tak jak ojciec bierze za rękę swojego syna, 

i towarzysząc mu w wielu sytuacjach. Także jako Kościół jesteśmy 

powołani, by to zawsze czynić: słuchać, angażować się i stawać się 

bliskimi, dzieląc radości i trudy ludzi, aby Ewangelia była 

postrzegana bardziej konsekwentnie i przynosiła większe owoce: 

przez pozytywne promieniowanie, poprzez przejrzystość życia. 
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Wreszcie, Bóg jest konkretny. Z dzisiejszych czytań wynika,  

że w działaniu Boga wszystko jest konkretne: Boża mądrość „działa 

jako twórca” i „igra” (por. Prz 8,30), Słowo staje się ciałem, rodzi się  

z matki, rodzi się pod Prawem (por. Ga 4,4), ma przyjaciół  

i uczestniczy w weselu. Odwieczny komunikuje się z ludźmi, 

spędzając z nimi czas i to w konkretnych sytuacjach. Także wasza 

historia, uformowana przez Ewangelię, Krzyż i wierność Kościołowi, 

była świadkiem pozytywnego wpływu autentycznej wiary, 

przekazywanej z rodziny do rodziny, z ojca na syna, a zwłaszcza 

przez matki i babcie, którym trzeba bardzo dziękować. Przede 

wszystkim mogliście namacalnie dotknąć konkretnej i przezornej 

czułości Matki wszystkich, której przybyłem tutaj oddać cześć jako 

pielgrzym, a którą pozdrowiliśmy w Psalmie jako „chlubę naszego 

narodu” (Jdt 15,9). 

My tutaj zgromadzeni właśnie na Nią patrzymy. W Maryi 

znajdujemy pełną odpowiedź Panu: w ten sposób w wątek Boży 

wplata się w dziejach „wątek maryjny”. Jeżeli istnieje jakakolwiek 

ludzka chwała, jakaś nasza zasługa w pełni czasu, to jest nią Ona: to 

Ona jest ową przestrzenią zachowaną w wolności od zła, w której Bóg 

się odzwierciedlił; to Ona jest schodami, które przemierzył Bóg, aby 

zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym: to Ona jest 

najjaśniejszym znakiem pełni czasu. 

W życiu Maryi podziwiamy tę małość umiłowaną przez Boga, 

który „wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” i „wywyższył 

pokornych” (Łk 1,48.52). Tak bardzo sobie w Niej upodobał, że z Niej 

zechciał utworzyć swoje ciało, tak że Dziewica stała się Bogurodzicą, 

jak głosi starożytny hymn, który śpiewacie od wieków. Wam, którzy 

nieustannie do Niej przychodzicie, podążając do tej duchowej stolicy 

kraju, niech nadal wskazuje drogę i pomaga tkać w życiu, pokorną  

i prostą treść Ewangelii. 

Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje 

nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni 

życia. Teraz, podobnie jak wówczas, czyni to z macierzyńską troską, 

ze swoją obecnością i dobrą radą, ucząc nas unikania arbitralnych 

decyzji i szemrań w naszych wspólnotach. Jako Matka rodziny chce 

nas strzec razem: wszystkich razem. Wasz naród pokonał na swej 

drodze wiele trudnych chwil w jedności. Niech Matka, mężna u stóp 

krzyża i wytrwała w modlitwie z uczniami w oczekiwaniu na Ducha 

Świętego, zaszczepi pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany 
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przeszłości i stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie ulegając 

pokusie izolowania się i narzucania swej woli. 

Matka Boża w Kanie okazała wiele konkretności: jest taką 

Matką, która bierze sobie do serca problemy i interweniuje, która 

potrafi uchwycić trudne chwile oraz dyskretnie, skutecznie  

i stanowczo o nie zatroszczyć się. Nie jest władczynią i głównym 

bohaterem, ale Matką i służebnicą. Prośmy o łaskę, abyśmy sobie 

przyswoili Jej wrażliwość, Jej wyobraźnię w służbie potrzebującym, 

piękno poświęcenia swojego życia dla innych, bez szukania 

pierwszeństwa i dzielenia. Niech Ona, Przyczyna naszej radości, 

która wnosi pokój pośród obfitości grzechu i zawirowań historii, 

wyprasza nam obfitość Ducha Świętego, abyśmy byli sługami 

dobrymi i wiernymi. 

Niech za Jej wstawiennictwem pełnia czasu odnowi się również 

dla nas. Na niewiele się zda przejście między dziejami przed i po 

Chrystusie, jeśli pozostanie jedynie datą w kronikach historii. Oby 

dokonało się dla wszystkich i każdego z osobna przejście 

wewnętrzne, Pascha serca ku stylowi Bożemu ucieleśnionemu przez 

Maryję: działać w małości i w bliskości towarzyszyć, z prostym  

i otwartym sercem. 
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PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO PODCZAS POWITALNEGO  

SPOTKANIA Z MŁODYMI UCZESTNIKAMI ŚDM.  

KRAKÓW-BŁONIA, 28 LIPCA 2016 R. 

 

Drodzy młodzi, dzień dobry, 

Wreszcie się spotykamy! Dziękuję za to gorące powitanie! 

Dziękuję kardynałowi Dziwiszowi, biskupom, kapłanom, zakonnikom, 

seminarzystom i wszystkim, którzy wam towarzyszą. Dziękuję tym, 

którzy umożliwili naszą dzisiaj obecność w tym miejscu, którzy się 

zaangażowali, abyśmy mogli przeżywać to święto wiary. 

W ojczystej ziemi św. Jana Pawła II chciałbym Mu podziękować 

za to, że wymarzył i dał impuls do tych spotkań. Towarzyszy nam on 

z nieba, gdy widzimy wielu młodych ludzi z tak różnych narodów, 

kultur, języków, przybyłych jedynie z jednego powodu: aby świętować 

żywą obecność Jezusa pośród nas. Zrozumieliście? Świętować Jezusa, 

który żyje pośród nas. A stwierdzenie, że On żyje oznacza chęć 

ponowienia naszego pragnienia pójścia za Nim, naszego pragnienia, 

by żyć żarliwie naśladowaniem Chrystusa. Czy jest jakaś lepsza 

okazja, by odnowić naszą przyjaźń z Jezusem, niż umocnienie 

przyjaźni między wami! Czy istnieje jakiś lepszy sposób umocnienia 

naszej przyjaźni z Jezusem, niż dzielenie jej z innymi! Czyż jest 

lepszy sposób, by doświadczyć radości Ewangelii, niż chęć 

„zarażenia” Jego Dobrą Nowiną w wielu sytuacjach bolesnych  

i trudnych! 

To Jezus nas zwołał na ten trzydziesty pierwszy Światowy Dzień 

Młodzieży; to Jezus nam mówi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem 

oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Błogosławieni są ci, którzy 

potrafią przebaczać, którzy potrafią mieć współczujące serce, którzy 

potrafią dać innym to, co w nich najlepszego. Nie to, co im zbywa. 

Drodzy młodzi, w tych dniach Polska przybiera się świątecznie; 

w tych dniach Polska chce być wiecznie młodym obliczem 

Miłosierdzia. Na tej ziemi, wraz z wami, a także łącząc się z wieloma 

młodymi, którzy nie mogą być dziś tutaj, ale towarzyszą nam za 

pośrednictwem różnych środków przekazu, wszyscy razem uczynimy 

z tego dnia prawdziwe święto jubileuszowe. Tego jubileuszu 

miłosierdzia. 

W ciągu lat mojego biskupstwa nauczyłem się jednego: nie ma 

nic piękniejszego niż podziwianie pragnień, zaangażowania, pasji  

i energii, z jaką wielu młodych ludzi przeżywa swoje życie. To jest 
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piękne. A skąd się to bierze? Kiedy Jezus dotyka serca młodego 

mężczyzny, czy młodej dziewczyny, to są oni zdolni do naprawdę 

wielkich dzieł. To budujące, słyszeć jak dzielą się swoimi 

marzeniami, swoim pytaniami oraz swoim pragnieniem, by 

przeciwstawiać się tym wszystkim, którzy mówią, że nic nie można 

zmienić. To ci, których nazywam milczkami. Młodzi mają moc, żeby 

się temu przeciwstawić. Niektórzy nie są tego pewni. Pytam was – 

czy coś można zmienić? To dar z nieba, gdy możemy widzieć, jak 

wielu z was, z waszymi pytaniami, stara się zmieniać istniejący stan 

rzeczy. To wspaniałe, piękne i raduje się moje serce, gdy widzę jak 

bardzo jesteście żywiołowi. Kościół dziś na was patrzy, powiem 

więcej, świat dzisiaj na was patrzy i chce się od was uczyć, by 

odnowić swoją ufność w miłosierdzie Ojca, który ma zawsze młode 

oblicze i nie przestaje nas zapraszać, abyśmy należeli do Jego 

Królestwa, które jest królestwem radości, szczęścia, królestwem, 

które prowadzi nas zawsze naprzód.  

Znając żarliwość z jaką podejmujecie misję, śmiem powiedzieć: 

miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. Serce miłosierne ma bowiem 

odwagę, by porzucić wygodę; serce miłosierne potrafi wychodzić na 

spotkanie innych, potrafi objąć wszystkich. Serce miłosierne potrafi 

być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu lub go 

stracili, potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy 

musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia. Serce 

miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym, serce miłosierne 

otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów. Powiedzieć 

wraz z wami „miłosierdzie”, to powiedzieć: szansa, przyszłość, 

zaangażowanie, zaufanie, otwartość, gościnność, współczucie, 

marzenia. Słowem, czy jesteście zdolni do marzeń? Kiedy serce jest 

otwarte, jest zdolne do marzeń, jest w nim miejsce na miłosierdzie, 

czułość wobec cierpiących, miejsce, by stanąć obok tych, którzy  

w sercu nie mają pokoju, albo którym brakuje tego, co potrzebne do 

życia albo brakuje im najpiękniejszej rzeczy – wiary. 

Powiedzmy to razem: miłosierdzie. Tak, aby świat to usłyszał! 

Chcę też wam wyznać coś innego, czego nauczyłem się przez te 

lata. Napełnia mnie bólem, gdy spotykam ludzi młodych, którzy 

zdają się być przedwczesnymi „emerytami”. To mnie martwi, sprawia 

mi ból. Młodzi, którzy, wydaje się, że przeszli na emeryturę w wieku 

20, 23 lat. Martwi mnie, gdy widzę ludzi młodych, którzy „rzucili 

ręcznik” przed rozpoczęciem walki. Którzy się „poddali”, nie 

rozpocząwszy nawet gry. Którzy idą ze smutną twarzą, jak gdyby ich 
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życie nie miało żadnej wartości. Są to ludzie młodzi zasadniczo 

znudzeni... i nudni. Nudni, którzy zanudzają innych. To mi sprawia 

ból. To trudne, a zarazem jest dla nas wyzwaniem, kiedy ludzie 

młodzi porzucają swoje życie w poszukiwaniu „oszołomienia”, czy też 

owego wrażenia, że żyją, wchodząc na mroczne drogi, które w końcu 

zmuszają do zapłaty... i to do zapłacenia wysokiej ceny. Zastanówcie 

się, pomyślcie o wielu młodych, których znacie. Zastanawiające jest, 

gdy widzisz młodych, którzy tracą piękne lata swego życia i swoje 

siły na uganianiu się za sprzedawcami fałszywych iluzji (w mojej 

ojczyźnie powiedzielibyśmy „sprzedawców dymu”), którzy okradają 

was z tego, co w was najlepsze. Sprawia mi to ból. Jestem pewny, że 

pośród was dzisiaj tutaj nie ma takich ludzi, ale chcę wam 

powiedzieć, że tacy młodzi są. Młodzi, którzy wchodzą w fałszywe 

iluzje, oszołomienie i kończą na niczym. 

Dlatego, drodzy przyjaciele, zgromadziliśmy się, aby pomóc sobie 

nawzajem, bo nie chcemy pozwolić, żeby okradziono nas z tego, co  

w nas najlepsze, nie chcemy pozwolić, żeby nas ograbiono z energii, 

radości, marzeń, dając w zamian fałszywe złudzenia.  

Drodzy przyjaciele, pytam was: czy chcecie dla waszego życia 

tego wyobcowującego „oszołomienia”, czy też chcecie poczuć moc, 

która sprawia, że czujecie się żywi, pełni? Wyobcowujące 

oszołomienie czy moc łaski? Czego chcecie? Czego pragniecie? Jest 

jedna odpowiedź, której się nie sprzedaje, której się nie kupi, by być 

spełnionymi, aby mieć odnowione siły: nie jest to rzecz, nie jest to 

jakiś przedmiot, ale żywa osoba – która nazywa się Jezus Chrystus. 

Proszę o brawa! 

Jezus Chrystus – czy można Go kupić, czy sprzedaje się Go  

w sklepach? On jest darem, prezentem, darem naszego Ojca. 

Powtórzmy wszyscy: Jezus Chrystus jest darem Ojca. 

Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą 

pasją życia, Jezus Chrystus jest tym, który nas prowadzi do tego, 

byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze; to 

Jezus Chrystus, stawia nam wyzwania, zachęca nas i pomaga nam, 

by powstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za 

przegranych. To Jezus Chrystus pobudza nas do podniesienia 

wzroku i do wzniosłych marzeń. Ktoś może powiedzieć – to takie 

trudne marzyć o podniosłych rzeczach, zawsze iść pod górę, jestem 

słaby, upadam. Ja się staram wysilam, ale wiele razy upadam. 

Alpiniści, kiedy idą w góry, śpiewają piękną pieśń, w której są takie 

słowa: „w sztuce wspinania liczy się nie to, by nie upadać, ale by nie 
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zostać w upadku”. Jeśli jesteś słaby, upadasz, popatrz do góry – tam 

jest ręka Jezusa, która pomoże Ci wstać. Ręka Jezusa zawsze jest 

gotowa, by nas podnosić, kiedy upadamy. Czy to rozumiecie? 

W Ewangelii słyszeliśmy, że Jezus, idąc do Jerozolimy 

zatrzymał się w domu – w domu Marty, Marii i Łazarza – który Go 

ugościł. Przechodząc, wchodzi do ich domu, aby z nimi przebywać; 

obie kobiety przyjmują Tego, o którym wiedzą, że potrafi się 

wzruszyć. Wiele zajęć sprawia, że jesteśmy jak Marta: aktywni, 

rozproszeni, zawsze w biegu tu i tam... ale często jesteśmy też jak 

Maria: w obliczu pięknego krajobrazu lub filmiku, jaki posłał nam na 

komórkę przyjaciel, zatrzymujemy się, by pomyśleć, by wsłuchać się. 

W tych dniach, Światowych Dniach Młodzieży, Jezus chce wejść do 

naszego domu, do twego domu, do mojego domu. Do serca każdego  

z nas; zobaczy nasze niepokoje, nasze bieganie na wyścigi, jak 

Marta... i będzie czekał, aż wysłuchamy Go jak Maria; aż pośród 

wszystkiego, co trzeba wykonać, będziemy mieli odwagę, żeby się 

Jemu powierzyć. Będą to dni dla Jezusa, poświęcone na słuchanie się 

nawzajem, aby Go przyjąć w tych, z którymi dzielę dom, ulicę, grupę 

lub szkołę.  

A ten, kto przyjmuje Jezusa, uczy się kochać jak Jezus. Zatem 

pyta On, czy chcemy życia pełnego. A ja w Jego imieniu pytam was: 

czy chcesz życia pełnego? Zacznij od tego, byś pozwolił się wzruszyć! 

Ponieważ szczęście rodzi się i rozkwita w miłosierdziu: ono jest Jego 

odpowiedzią, zaproszeniem, wyzwaniem, Jego przygodą: 

miłosierdzie. Miłosierdzie ma zawsze młode oblicze; podobnie jak 

oblicze Marii z Betanii, siedzącej u stóp Jezusa jako uczennica, która 

lubi Go słuchać, bo wie, że w tym jest pokój. Jak oblicze Maryi  

z Nazaretu, począwszy od Jej „tak” w przygodzie miłosierdzia, która 

będzie nazywana błogosławioną przez wszystkie pokolenia, 

nazywana przez nas wszystkich „Matką Miłosierdzia”. Przyzywajmy 

ją teraz razem. „Maryjo, Matko Miłosierdzia!”. 

Zatem wszyscy prośmy teraz Pana: zaangażuj nas wszystkich  

w przygodę miłosierdzia! Zaangażuj nas w przygodę budowania 

mostów i burzenia murów (płotów i zasieków); zaangażuj nas  

w przygodę spieszenia z pomocą ubogiemu, temu, kto czuje się 

samotny i opuszczony, kto już nie odnajduje sensu swego życia. 

Naucz nas, jak Marię z Betanii, słuchania tych, których nie 

rozumiemy, tych którzy pochodzą z innych kultur, innych narodów,  

a także tych, których się boimy, sądząc, że mogą nam wyrządzić zło. 

Spraw, abyśmy skierowali nasze spojrzenie, jak Maryja z Nazaretu 
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podczas nawiedzenia Elżbiety, ku naszym seniorom, ludziom  

w podeszłym wieku, dziadkom, aby nauczyć się ich mądrości. Pytam 

was: rozmawiacie z waszymi dziadkami? Poszukajcie waszych 

dziadków! Oni mają mądrość, oni wam powiedzą rzeczy, które 

poruszą wasze serca. 

Panie, oto jesteśmy! Poślij nas, byśmy dzielili się Twoją Miłością 

Miłosierną. Chcemy Ciebie przyjąć podczas tych Światowych Dni 

Młodzieży, chcemy potwierdzić, że życie jest pełne wówczas, gdy je 

przeżywamy wychodząc z miłosierdzia, że to jest ta najlepsza 

cząstka, najsłodsza, której nigdy nie będziemy pozbawieni. 
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POZDROWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO  

PODCZAS WIZYTY W SZPITALU DZIECIĘCYM  

KRAKÓW-PROKOCIM, 29 LIPCA 2016 R. 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Nie mogło zabraknąć podczas mojej wizyty w Krakowie 

spotkania z młodymi pacjentami tego szpitala. Pozdrawiam  

was wszystkich i serdecznie dziękuję Pani Premier za skierowane do 

mnie uprzejme słowa. Chciałbym zatrzymać się trochę przy każdym 

chorym dziecku, przy jego łóżku, przytulić je jedno po drugim, 

posłuchać choćby przez chwilę każdego z was i razem milczeć  

w obliczu pytań, na które nie ma natychmiastowych odpowiedzi.  

I modlić się. 

Ewangelia wielokrotnie ukazuje nam Pana Jezusa, który 

spotyka się z chorymi, przyjmuje ich, a także chętnie wychodzi, by 

ich znaleźć. Zawsze ich dostrzega, patrzy na nich, tak jak matka 

patrzy na syna, który jest chory, i odczuwa budzące się w niej 

współczucie. 

Jakże bardzo chciałbym, abyśmy jako chrześcijanie byli zdolni 

do stawania u boku chorych tak, jak Jezus, z milczeniem, 

przytuleniem, z modlitwą. Nasze społeczeństwo jest niestety 

zanieczyszczone kulturą „odrzucenia”, która jest przeciwieństwem 

kultury gościnności. Zaś ofiarami kultury odrzucenia są właśnie 

osoby najsłabsze, najbardziej kruche; a to jest okrucieństwem. Miło 

natomiast widzieć, że w tym szpitalu najmniejsi i najbardziej 

potrzebujący są przyjmowani i otoczeni opieką. Dziękuję za ten znak 

miłości, jaki nam dajecie! To jest oznaka prawdziwej kultury ludzkiej 

i chrześcijańskiej: postawić w centrum uwagi społecznej i politycznej 

ludzi w najbardziej niekorzystnej sytuacji. 

Czasami rodziny pozostają same w trudzie otaczania chorych 

opieką. Co robić? Z tego miejsca, gdzie można zobaczyć konkretną 

miłość, chciałbym powiedzieć: pomnażajmy dzieła kultury 

gościnności, dzieła ożywiane miłością chrześcijańską, miłością do 

Jezusa ukrzyżowanego, do Ciała Chrystusa. Służenie z miłością  

i czułą troską osobom potrzebującym pomocy sprawia, że wszyscy 

wzrastamy w człowieczeństwie i otwiera nam ono drogę do życia 

wiecznego: kto pełni uczynki miłosierdzia, nie boi się śmierci. 

Wspieram wszystkich, którzy ewangeliczną zachętę „chorych 

nawiedzać” uczynili swoją osobistą decyzją życiową: lekarzy, 



STOLICA APOSTOLSKA 

 

 

 

510 

pielęgniarki, wszystkich pracowników służby zdrowia, jak również 

kapelanów i wolontariuszy. Niech Pan pomaga wam w dobrym 

wypełnianiu waszej pracy, zarówno w tym, jak i w każdym innym 

szpitalu na świecie. I niech wam wynagrodzi, obdarzając was 

pokojem wewnętrznym oraz sercem zawsze zdolnym do czułości. 

Dziękuję wam wszystkim za to spotkanie! Zabieram was ze sobą 

w miłości i modlitwie. Proszę też was, nie zapominajcie modlić się za 

mnie. 
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PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO  

NA ZAKOŃCZENIE DROGI KRZYŻOWEJ  

KRAKÓW-BŁONIA, 29 LIPCA 2016 R. 

 

„Byłem głodny, a daliście Mi jeść; 

Byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 

Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

Byłem chory, a odwiedziliście Mnie, 

Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25,35-36). 

 

Te słowa Jezusa wychodzą naprzeciw pytaniu, które często 

rozbrzmiewa w naszych umysłach i sercach: „Gdzie jest Bóg?”. Gdzie 

jest Bóg, jeśli na świecie istnieje zło, jeśli są ludzie głodni, 

spragnieni, bezdomni, wygnańcy, uchodźcy? Gdzie jest Bóg, gdy 

niewinni ludzie umierają z powodu przemocy, terroryzmu, wojen? 

Gdzie jest Bóg, kiedy bezlitosne choroby zrywają więzy życia  

i miłości? Albo, gdy dzieci są wyzyskiwane, poniżane i kiedy także 

one cierpią z powodu poważnych patologii? Gdzie jest Bóg w obliczu 

niepokoju wątpiących i dusz strapionych? Istnieją takie pytania, na 

które nie ma żadnych ludzkich odpowiedzi. Możemy tylko spojrzeć na 

Jezusa i Jego pytać. A odpowiedź Jezusa jest następująca: „Bóg jest 

w nich”, Jezus jest w nich, cierpi w nich, głęboko utożsamiony  

z każdym z nich. Jest On tak zjednoczony z nimi, że tworzy niemal 

„jedno ciało”. 

Sam Jezus postanowił utożsamić się z tymi naszymi braćmi  

i siostrami doświadczanymi bólem i niepokojem, godząc się przejść 

drogą cierpienia ku Kalwarii. Umierając na krzyżu, powierza się On 

w ręce Ojca i niesie na sobie i w sobie, z ofiarną miłością, rany 

fizyczne, moralne i duchowe całej ludzkości. Obejmując drzewo 

krzyża, Jezus obejmuje nagość i głód, pragnienie i samotność, 

cierpienie i śmierć mężczyzn i kobiet wszystkich czasów. Tego 

wieczoru Jezus i my wraz z Nim, obejmujemy ze szczególną miłością 

naszych syryjskich braci, którzy uciekli przed wojną. Witamy ich  

z braterską miłością i sympatią. 

Przemierzając Drogę Krzyżową Jezusa, odkryliśmy na nowo 

znaczenie upodobnienia się do Niego przez 14 uczynków 

miłosierdzia. Pomagają nam one otworzyć się na Boże miłosierdzie, 

prosić o łaskę zrozumienia, że bez miłosierdzia człowiek nic nie może 
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uczynić; bez miłosierdzia ja, ty, my wszyscy nic nie możemy uczynić. 

Spójrzmy najpierw na siedem uczynków miłosierdzia co do ciała: 

głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, 

podróżnych w domu przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, 

grzebać umarłych. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy. Jesteśmy 

powołani, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każdej osobie 

zepchniętej na margines, by dotknąć Jego błogosławionego ciała  

w człowieku wykluczonym, głodnym, spragnionym, nagim, 

uwięzionym, chorym, bezrobotnym, prześladowanym, uchodźcy, 

imigrancie. Tam znajdziemy naszego Boga, tam możemy dotykać 

Pana. Sam Jezus nam to powiedział, wyjaśniając, na podstawie 

jakiego „protokołu” będziemy sądzeni: za każdym razem, gdy to 

uczyniliśmy najmniejszemu z naszych braci, Jemu to uczyniliśmy 

(por. Mt 25,31-46). 

Za uczynkami miłosierdzia co do ciała idą uczynki miłosierdzia 

co do duszy: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, 

grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie 

darować, krzywdy cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych. 

W przyjęciu osoby usuniętej na margines, która została zraniona na 

ciele i w przyjęciu grzesznika zranionego na duszy, stawką jest nasza 

wiarygodność jako chrześcijan. W przyjęciu osoby usuniętej na 

margines, która została zraniona na ciele i w przyjęciu grzesznika 

zranionego na duszy, stawką jest nasza wiarygodność jako 

chrześcijan. Nie w ideach. 

Dziś ludzkość potrzebuje mężczyzn i kobiet, a szczególnie ludzi 

młodych, takich jak wy, którzy nie chcą przeżywać swojego życia 

połowicznie, młodych gotowych poświęcić swoje życie  

w bezinteresownej służbie braciom najuboższym i najsłabszym, na 

wzór Chrystusa, który oddał się całkowicie dla naszego zbawienia.  

W obliczu zła, cierpienia, grzechu, dla ucznia Jezusa jedyną możliwą 

odpowiedzią jest dar z siebie, a nawet dar własnego życia, na wzór 

Chrystusa; to jest postawa służby. Jeśli ktoś, kto nazywa siebie 

chrześcijaninem, nie żyje, aby służyć, służy tylko, aby żyć, nie nadaje 

się do życia. Swoim życiem zapiera się Jezusa Chrystusa. 

Dzisiejszego wieczoru, drodzy młodzi, Pan ponownie zaprasza 

was, byście stawali się aktywnymi bohaterami służby; pragnie was 

uczynić konkretną odpowiedzią na potrzeby i cierpienia ludzkości; 

chce, abyście byli znakiem Jego miłosiernej miłości dla naszych 

czasów! Aby wypełnić tę misję, wskazuje On wam drogę osobistego 

zaangażowania i poświęcenia samych siebie: jest to Droga Krzyżowa. 
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Droga Krzyżowa jest drogą szczęścia pójścia za Chrystusem aż do 

końca, w często dramatycznych okolicznościach życia codziennego; 

jest to droga, która nie boi się niepowodzeń, marginalizacji lub 

samotności, ponieważ wypełnia serce człowieka pełnią Jezusa. Droga 

Krzyżowa jest drogą życia i stylu Boga, którą Jezus prowadzi także 

pośród ścieżek społeczeństwa czasami podzielonego, 

niesprawiedliwego i skorumpowanego. 

Droga Krzyżowa nie jest drogą sadomasochistyczną, jest jedyną, 

która zwycięża grzech, zło i śmierć, ponieważ doprowadza do 

promiennego światła zmartwychwstania Chrystusa, otwierając 

horyzonty życia nowego i pełnego. Jest to droga nadziei i przyszłości. 

Kto nią podąża z hojnością i wiarą, daje ludzkości nadzieję  

i przyszłość. Kto nią podąża z hojnością i wiarą sieje nadzieję. 

Chciałbym, abyście byli siewcami nadziei, 

Drodzy młodzi, w ów Wielki Piątek wielu uczniów powróciło 

smutnych do swoich domów, inni woleli pójść do domów na wsi, aby 

zapomnieć o krzyżu. Pytam was – ale dajcie odpowiedź w ciszy 

swojego serca: jak dziś wieczorem chcecie powrócić do waszych 

domów, do waszych miejsc zakwaterowania, do waszych namiotów? 

Jak chcecie powrócić dziś wieczorem, by spotkać się z samymi sobą? 

Świat patrzy na nas. Do każdego z was należy odpowiedzieć na 

wyzwanie tego pytania. 
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HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO PODCZAS MSZY ŚW. Z KAPŁANAMI, 

ZAKONNICAMI I ZAKONNIKAMI, ŚWIECKIMI KONSEKROWANYMI  

I SEMINARZYSTAMI  

KRAKÓW, 30 LIPCA 2016 R. 

 

Fragment Ewangelii, którego wysłuchaliśmy (por. J 20,19-31), 

mówi nam o miejscu, o uczniu i o księdze. 

Miejscem jest to, gdzie przebywali uczniowie w wieczór 

Wielkanocny: o nim powiedziane jest jedynie, że drzwi były zamknięte 

(w. 19). Osiem dni później uczniowie przebywali jeszcze w tym domu,  

a drzwi nadal były zamknięte (w. 26). Jezus wchodzi do niego, staje 

pośrodku i przynosi swój pokój, Ducha Świętego i odpuszczenie 

grzechów: jednym słowem, miłosierdzie Boga. W tym zamkniętym 

miejscu silnie rozbrzmiewa zachęta, jaką Jezus kieruje do swoich 

uczniów: „Jak ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (w. 21). 

Jezus posyła. Od samego początku pragnie On, aby Kościół 

wychodził, aby szedł do świata. Chce, aby to czynił tak, jak On sam 

tego dokonał, jak On został przez Ojca posłany na świat: nie jako 

potężny, ale w postaci sługi (por. Flp 2,7), nie „aby Mu służono, lecz 

żeby służyć” (Mk 10,45) i nieść dobrą nowinę (por. Łk 4,18); podobnie 

też ci, którzy do Niego należą, są posłani w każdym czasie. 

Uderzający kontrast: podczas gdy uczniowie zamykali drzwi ze 

strachu, Jezus posyła ich na misję; chce, aby otworzyli drzwi i wyszli 

szerzyć z mocą Ducha Świętego przebaczenie i pokój Boży. W mocy 

Ducha Świętego. 

To wezwanie skierowane jest także do nas. Jakże nie usłyszeć tu 

echa wielkiej zachęty świętego Jana Pawła II: „Otwórzcie drzwi!”? 

Jednak w naszym życiu kapłanów i osób konsekrowanych często 

może pojawić się pokusa, by ze strachu lub wygody pozostać trochę 

zamkniętymi w nas samych i w naszych środowiskach. Jezus jednak 

wskazuje drogę tylko w jednym kierunku: wyjść z naszych 

ograniczeń. To podróż bez biletu powrotnego. Chodzi o to, by dokonać 

wyjścia z naszego „ja”, aby stracić swoje życie dla Niego (por. Mk 

8,35), idąc drogą daru z samego siebie. Z drugiej strony, Jezus nie 

lubi dróg przemierzanych połowicznie, przymkniętych drzwi, 

podwójnego życia. Wymaga, by wyruszyć w drogę bez obciążeń, wyjść 

rezygnując ze swoich zabezpieczeń, mocni jedynie w Nim. 

Innymi słowy, życie Jego najbliższych uczniów, do których grona 

jesteśmy powołani, składa się z konkretnej miłości, czyli służby  
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i dyspozycyjności; jest to życie, gdzie nie ma przestrzeni zamkniętych 

i własności prywatnych, dla własnej wygody. Albo przynajmniej nie 

powinny takie istnieć. Ten, kto postanowił upodobnić całe swoje życie 

do Jezusa, nie wybiera już swoich własnych miejsc, ale idzie tam, 

gdzie został posłany; gotów odpowiedzieć Temu, Który go wzywa, nie 

wybiera już nawet czasu dla siebie. Dom, w którym mieszka, nie 

należy do niego, ponieważ Kościół i świat są otwartymi miejscami 

jego misji. Jego skarbem jest wprowadzać Pana w środek życia, nie 

szukając innego skarbu dla siebie. W ten sposób unika sytuacji 

samozadowolenia, które postawiły by go w centrum, nie staje na 

chwiejnych postumentach potęg światowych, ani nie opiera się na 

wygodach, które osłabiają ewangelizację; nie marnuje czasu na 

planowaniu bezpiecznej i zasobnej przyszłości, aby uniknąć ryzyka 

stania się odizolowanym i skrytym, zamkniętym w ciasnych murach 

egoizmu bez nadziei i radości. Zadowolony w Panu, nie zadowala się 

życiem przeciętnym, ale płonie pragnieniem świadczenia i dotarcia 

do innych; lubi ryzyko i wychodzi, nie ograniczony drogami już 

wytyczonymi, lecz otwarty i wierny trasom wskazanym przez Ducha 

Świętego: przeciwny wegetacji, uradowany z ewangelizacji. 

Po drugie w dzisiejszej Ewangelii, pojawia się postać jedynego 

ucznia nazwanego z imienia – Tomasza. W swoim wątpieniu  

i pragnieniu zrozumienia, uczeń ten, również dość uparty, jest trochę 

do nas podobny i żywimy do niego sympatię. Nie wiedząc o tym, 

sprawia nam wielki dar: przybliża nas do Boga, bo Bóg nie ukrywa 

się wobec tego, kto Go szuka. Jezus ukazuje jemu swoje chwalebne 

rany, każe mu dotknąć nieskończonej czułości Boga, żywych znaków 

tego, jak wiele wycierpiał z powodu miłości do ludzi. 

Dla nas, uczniów, bardzo ważne jest umieszczenie naszego 

człowieczeństwa w kontakcie z ciałem Pana, czyli zaniesienie Mu  

z ufnością i pełną szczerością, aż do końca, tego czym jesteśmy. 

Jezus, jak powiedział siostrze Faustynie, cieszy się, gdy mówimy Mu 

o wszystkim, nie nuży się wydarzeniami naszego życia, które już zna, 

oczekuje, że będziemy się nimi dzielić, a nawet opisem naszych dni 

(por. Dzienniczek, 6.09.1937). W ten sposób poszukuje się Boga  

w takiej modlitwie, która byłaby przejrzysta i nie zapominała  

o wyznaniu i zawierzeniu bied, trudów i przeciwieństw. Serce Jezusa 

zdobywa się szczerym otwarciem, sercem, które potrafi rozpoznać  

i opłakiwać swoje słabości, z ufnością, że właśnie tam działać będzie 

Boże miłosierdzie. Czego Jezus od nas oczekuje? Pragnie On serc 

naprawdę konsekrowanych, które żyją przebaczeniem otrzymanym 
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od Niego, aby je przelewać ze współczuciem na braci. Jezus 

poszukuje serc otwartych i delikatnych wobec słabych – w żadnym 

wypadku surowych, twardych; serc uległych i przejrzystych, które 

nie udają wobec tych, którzy mają w Kościele zadanie wskazywania 

drogi. Uczeń nie waha się stawiać sobie pytań, ma odwagę 

przeżywania wątpliwości i zanoszenia ich Panu, formatorom  

i przełożonym, bez kalkulacji i powściągliwości. Bez kalkulacji  

i powściągliwości. Wierny uczeń dokonuje czujnego i nieustannego 

rozeznania, wiedząc, że serce trzeba wychowywać każdego dnia, 

począwszy od uczuć, aby uniknąć wszelkiej dwulicowości  

w postawach i w życiu. 

Apostoł Tomasz, pod koniec swego żarliwego poszukiwania nie 

tylko uwierzył w zmartwychwstanie, ale znalazł w Jezusie cały sens 

swego życia, odnalazł w Nim swego Pana; powiedział Mu: „Pan mój  

i Bóg mój” (w. 28). Warto, abyśmy dziś i codziennie modlili się tymi 

wspaniałymi słowami, którymi możemy Mu powiedzieć: Jesteś moim 

jedynym dobrym, drogą mojego pielgrzymowania, sercem mojego 

życia, wszystkim. 

W ostatnim wersie, który usłyszeliśmy, mowa jest o księdze: 

chodzi o Ewangelię, w której nie opisano wielu innych znaków 

dokonanych przez Jezusa (w. 30). Możemy zrozumieć, że po wielkim 

znaku Jego miłosierdzia, nie trzeba było dodawać już innego. Istnieje 

jednak pewne wyzwanie, jest miejsce na znaki dokonane przez nas, 

którzy otrzymaliśmy Ducha miłości i jesteśmy powołani do szerzenia 

miłosierdzia. Można powiedzieć, że Ewangelia, żywa księga Bożego 

miłosierdzia, którą trzeba nieustannie czytać i odczytywać na nowo, 

ma wciąż na końcu białe karty: pozostaje księgą otwartą, do której 

pisania jesteśmy powołani – tym samym stylem, to znaczy 

wypełniając dzieła miłosierdzia. Pytam was, drodzy bracia i siostry: 

jak wyglądają karty księgi każdego z was? Czy są codziennie 

zapisywane? Czy są trochę zapisywane, a trochę nie? Czy może są 

puste? Niech nam w tym pomoże Matka Boża: Ona, która w pełni 

przyjęła Słowo Boże w życiu (por. Łk 8,20-21), niech da nam łaskę 

bycia żyjącymi pisarzami Ewangelii; niech nasza Matka Miłosierdzia 

uczy nas troszczyć się konkretnie o rany Jezusa w naszych 

potrzebujących braciach i siostrach, zarówno bliskich jak i dalekich, 

chorego i migranta, ponieważ służąc cierpiącym oddajemy cześć ciału 

Chrystusa. Niech Maryja Panna pomaga nam poświęcać się aż do 

końca na rzecz dobra powierzonych nam wiernych i nieść brzemiona 
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jedni drugich, jak prawdziwi bracia i siostry we wspólnocie Kościoła, 

naszej świętej Matki. 

Drodzy bracia i siostry, każdy z nas nosi w głębi serca 

najbardziej osobistą kartę księgi miłosierdzia Boga: jest to historia 

naszego powołania, głos miłości, która pociągnęła i zmieniła nasze 

życie, prowadząc nas do porzucenia wszystkiego na Jego słowo  

i pójścia za Nim (por. Łk 5,11). Ożywmy dziś z wdzięcznością pamięć 

o Jego wezwaniu, silniejszym niż jakikolwiek opór i trud. 

Kontynuując celebrację eucharystyczną, centrum naszego życia, 

dziękujmy Panu, bo wszedł w nasze zamknięte drzwi ze swoim 

miłosierdziem; bo, podobnie jak Tomasza, wezwał nas po imieniu; bo 

daje nam łaskę dalszego pisania Jego Ewangelii miłości. 
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PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO PODCZAS CZUWANIA W RAMACH 

ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY. 

KRAKÓW, CAMPUS MISERICORDIAE, 30 LIPCA 2016 R. 

 

Drodzy młodzi, dobry wieczór! 

Wspaniale jest być z wami na tym czuwaniu modlitewnym. 

Na zakończenie swego odważnego i poruszającego świadectwa 

Rand o coś nas poprosiła. Powiedziała nam: „Proszę was bardzo, 

byście modlili się za moją kochaną ojczyznę”. Historia naznaczona 

wojną, cierpieniem, utratą, kończąca się prośbą o modlitwę. Czy jest 

coś lepszego niż rozpoczęcie naszego czuwania od modlitwy? 

Pochodzimy z różnych stron świata, z różnych kontynentów, 

krajów, języków, kultur i narodów. Jesteśmy „dziećmi” narodów, 

które być może spierają się z powodu różnych konfliktów, a nawet 

wręcz są w stanie wojny. Przybywamy też z krajów, które mogą żyć 

w „pokoju”, które są wolne od konfliktów wojennych, gdzie wiele 

rzeczy bolesnych, które dzieją się na świecie, to tylko jakaś część 

wiadomości i artykułów prasowych. Ale jesteśmy świadomi pewnej 

rzeczywistości: dla nas tu i teraz, pochodzących z różnych części 

świata, cierpienie, wojna, którą przeżywa wielu ludzi młodych, nie są 

już czymś anonimowym, nie są już jakąś informacją prasową, ale 

mają imię, konkretne oblicze, historię, bliskość. Dziś wojna w Syrii 

jest bólem i cierpieniem wielu osób, wielu ludzi młodych, jak dzielna 

Rand, która jest tu między nami i prosi nas o modlitwę za swoją 

ukochaną ojczyznę. 

Istnieją sytuacje, które mogą wydawać się nam odległe, aż do 

chwili, kiedy w jakiś sposób ich nie dotkniemy. Istnieją 

rzeczywistości, których nie rozumiemy, ponieważ widzimy je tylko 

przez jakiś ekran (telefonu komórkowego lub komputera). Ale kiedy 

nawiązujemy kontakt z życiem, z tymi konkretnymi istnieniami, 

które nie są już zapośredniczone przez ekrany, wówczas dzieje się  

z nami coś mocnego, odczuwamy wszyscy zaproszenie do 

zaangażowania: „Dość zapomnianych miast”, jak mówi Rand; już 

nigdy więcej nie może się zdarzyć, aby bracia byli „otoczeni śmiercią  

i zabójstwami”, czując, że nikt im nie pomoże. Drodzy przyjaciele, 

zachęcam was do wspólnej modlitwy z powodu cierpienia tak wielu 

ofiar wojny – to jest dzisiaj w świecie – abyśmy raz na zawsze mogli 

zrozumieć, że nic nie usprawiedliwia krwi brata, że nic nie jest 

bardziej cennego od osoby stojącej obok nas. A w tej prośbie  
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o modlitwę pragnę podziękować także wam, Natalio i Miguelu, bo  

i wy podzieliliście się z nami swoimi bitwami, swoimi wojnami 

wewnętrznymi. Przedstawiliście nam swoje zmagania i co 

uczyniliście, aby je przezwyciężyć. Jesteście żywym znakiem tego, co 

miłosierdzie chce w nas dokonać. 

Teraz nie zabierzemy się do wykrzykiwania przeciw komuś, nie 

zabierzemy się do kłótni, nie chcemy niszczyć. Nie chcemy pokonać 

nienawiści obelgami i jeszcze większą nienawiścią, przemocy większą 

przemocą, pokonać terroru większym terrorem. A nasza odpowiedź 

na ten świat w stanie wojny ma imię: nazywa się przyjaźnią, nazywa 

się braterstwem, nazywa się komunią, nazywa się rodziną. 

Świętujemy fakt, że pochodzimy z różnych kultur i łączymy się, żeby 

się modlić. Niech naszym najlepszym słowem, naszym najlepszym 

przemówieniem będzie zjednoczenie w modlitwie. Pozostańmy na 

chwilę w milczeniu i módlmy się; stawiajmy przed Bogiem 

świadectwa tych przyjaciół, utożsamiajmy się z tymi, dla których 

„rodzina jest pojęciem nieistniejącym, a dom jedynie miejscem do 

spania i jedzenia”, lub z tymi, którzy żyją w strachu, przekonani, że 

ich błędy i grzechy definitywnie ich wykluczyły. Postawmy w Bożej 

obecności także nasze „wojny”, zmagania, które każdy niesie ze sobą, 

w swoim sercu. Po to, byśmy byli rodziną, braćmi, razem. Zachęcam, 

byście wszyscy wstali, wzięli się wszyscy za ręce i w milczeniu 

modlili. Wszyscy. 

Kiedy modliliśmy się, przyszedł mi na myśl obraz apostołów  

w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to scena, która może nam pomóc  

w zrozumieniu tego wszystkiego, co Bóg pragnie tchnąć w nas, 

dokonać w naszym życiu, w nas i z nami. Tego dnia uczniowie byli 

zamknięci z obawy. Czuli się zagrożeni ze strony środowiska, które 

ich prześladowało, które zmuszało ich do pozostawania w małym 

pomieszczeniu, bezczynnie, jakby byli sparaliżowani. Opanował ich 

lęk. W tym kontekście stało się coś spektakularnego, coś wielkiego. 

Przyszedł Duch Święty i języki, jakby z ognia, spoczęły na każdym  

z nich, pobudzając ich do przygody, o której nigdy nie marzyli. 

Sprawa zmienia się radykalnie. 

Usłyszeliśmy trzy świadectwa; naszymi sercami dotknęliśmy ich 

historii, ich życia. Widzieliśmy, jak oni, na równi z uczniami, 

przeżywali podobne chwile, przeszli momenty, w których byli pełni 

strachu, kiedy wydawało się, że wszystko się zawali. Strach  

i niepokój, które rodzą się ze świadomości, że wychodząc z domu, 

człowiek może już nigdy więcej nie zobaczyć swoich bliskich, obawa, 
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że nie będzie się czuł doceniony i kochany, strach, że nie będzie 

innych szans. Podzielili się z nami tym samym doświadczeniem, 

jakie było udziałem uczniów, doświadczyli lęku prowadzącego do 

jedynego miejsca: tam, gdzie są bramy lęku, do zamknięcia. A kiedy 

strach ukrywa się w zamknięciu, to zawsze idzie w parze ze swoim 

„bliźniakiem”, ze swoją siostrą bliźniaczką – paraliżem. Poczucie,  

że jest się sparaliżowanym, to jedno z najgorszych nieszczęść, jakie 

mogą się przydarzyć w życiu. Jest poczucie, że w tym świecie,  

w naszych miastach, w naszych wspólnotach nie ma już przestrzeni, 

by wzrastać, marzyć, tworzyć, aby dostrzegać perspektywy,  

a ostatecznie, aby żyć. Zwłaszcza w młodości. Paraliż sprawia,  

że tracimy smak cieszenia się życiem, przyjaźnią, smak wspólnych 

marzeń, podążania razem z innymi. Oddala nas od innych, 

przeszkadza uścisnąć komuś dłoń, jak widzieliśmy w przedstawieniu: 

wszyscy zamknięci. Zamknięci za tymi małymi szybkami. 

Ale jest też w życiu inny, jeszcze bardziej niebezpieczny paraliż, 

często trudny do rozpoznania, którego uznanie sporo nas kosztuje. 

Lubię nazywać go paraliżem rodzącym się wówczas, gdy mylimy 

szczęście z kanapą! Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, 

potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć 

wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa – jak te, które są 

teraz, nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi – które 

gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier wideo  

i spędzania wielu godzin przed komputerem. Kanapa na wszelkie 

typy bólu i strachu. Kanapa sprawiająca, że zostajemy zamknięci  

w domu, nie trudząc się, ani też nie martwiąc. „Kanapa-szczęście (po 

polsku)” jest prawdopodobnie cichym paraliżem, który może nas 

zniszczyć najbardziej; a najbardziej młodych. A dlaczego tak się 

dzieje, jak to ojcze możliwe? No bo po trochu, nie zdając sobie z tego 

sprawy, stajemy się ospali, stajemy się ogłupiali, otumanieni, 

Przedwczoraj rozmawiałem o młodych, którzy przechodzą na 

emeryturę w wieku 20 lat. Dziś mówię o młodych uśpionych, 

ogłupiałych i otumanionych. Podczas gdy inni – może bardziej żywi, 

ale nie lepsi – decydują o naszej przyszłości. Z pewnością dla wielu 

łatwiej i korzystniej jest mieć młodych ludzi ogłupiałych  

i otumanionych, mylących szczęście z kanapą; dla wielu okazuje się 

to wygodniejsze, niż posiadanie młodych bystrych, pragnących 

odpowiedzieć na marzenie Boga i na wszystkie aspiracje serca. I was 

pytam – pytam was: chcecie był młodymi, ospałymi i ogłupionymi 

otumanionymi? Chcecie by inni decydowali o waszej przyszłości? 
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Chcecie być wolni? Chcecie być przytomni? Chcecie walczyć o waszą 

przyszłość? (reakcja tłumu) Nie widzę, żebyście byli przekonani! 

(Reakcje tłumu). Chcecie walczyć o waszą przyszłość? 

Prawda jednak jest inna: kochani młodzi, nie przyszliśmy na 

świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić  

z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego 

powodu, aby zostawić ślad, trwały świat. To bardzo smutne, kiedy 

przechodzimy przez życie nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy 

wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, 

jest bardzo i to bardzo wysoka: tracimy wolność. Nie jesteśmy wolni, 

aby pozostawić ślad. Tracimy wolność. I to jest ta cena. Tak wielu 

ludzi woli, żeby młodzi nie byli wolni. Jest tak wielu ludzi, którzy nie 

życzą im dobrze, którzy chcą, by byli śpiący, nigdy czuwający, wolni. 

Powinniśmy bronić naszej wolności, walczyć o nią. 

Właśnie tutaj mamy do czynienia z wielkim paraliżem, kiedy 

zaczynamy myśleć, że szczęście jest synonimem wygody, że być 

szczęśliwym to iść przez życie w uśpieniu albo narkotycznym 

odurzeniu, że jedynym sposobem, aby być szczęśliwym, jest trwanie 

jakby w otępieniu. To pewne, że narkotyki szkodzą, ale jest wiele 

innych narkotyków społecznie akceptowanych, które w ostateczności 

czynią nas bardzo, a przynajmniej bardziej, zniewolonymi. Jedne  

i drugie ogałacają nas z naszego największego dobra: z wolności. 

Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze 

„poza”. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. 

Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować 

się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po 

drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie 

pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, 

nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się  

z miłości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, 

każdą postawę miłosierdzia. Pójść na ulice naśladując „szaleństwo” 

naszego Boga, który uczy nas spotykania Go w głodnym, 

spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle skończył,  

w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który 

jest samotny. Pójść drogami naszego Boga, który zaprasza nas, 

abyśmy byli aktorami politycznymi, ludźmi myślącymi, animatorami 

społecznymi. Pobudza nas do myślenia o gospodarce bardziej 

solidarnej. We wszystkich środowiskach, w jakich jesteście, miłość 

Boga zachęca nas do niesienia Dobrej Nowiny, czyniąc ze swojego 
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życia dar dla Niego i dla innych. To znaczy mieć odwagę, to znaczy 

być wolnymi. 

Możecie mi powiedzieć: Ojcze, ale to nie jest dla wszystkich, to 

tylko dla wybranych! Tak, to prawda, a ci wybrani to ci wszyscy, 

którzy są gotowi dzielić swoje życie z innymi. Podobnie, jak Duch 

Święty przekształcił serca uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy – oni też 

byli sparaliżowani – tak też uczynił z naszymi przyjaciółmi, którzy 

dzielili się swoimi świadectwami. Miguel, użyję twoich słów: mówiłeś 

nam, że w dniu, kiedy w „Facenda” powierzono ci odpowiedzialność 

za pomoc w poprawie funkcjonowania domu, zacząłeś rozumieć, że 

Bóg czegoś od ciebie chce. W ten sposób rozpoczęła się transformacja. 

Drodzy przyjaciele, jest to tajemnica, do której doświadczenia 

jesteśmy powołani wszyscy. Bóg czegoś od ciebie oczekuje – 

zrozumieliście – Bóg czegoś od ciebie chce, Bóg czeka na ciebie. Bóg 

przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć 

drzwi naszego życia, naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg 

przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, 

abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być 

inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, 

świat nie będzie inny. To jest wyzwanie. 

Czasy, w których żyjemy, nie potrzebują młodych kanapowych 

(młodzi kanapowi – dodał papież po polsku), ale młodych ludzi  

w butach, najlepiej w butach wyczynowych. Akceptują na boisku 

jedynie czołowych graczy, nie ma na nim miejsca dla rezerwowych. 

Dzisiejszy świat chce od was, byście byli aktywnymi bohaterami 

historii, bo życie jest piękne zawsze wtedy, kiedy chcemy je 

przeżywać, zawsze wtedy, gdy chcemy pozostawić ślad. Historia 

wymaga dziś od nas, byśmy bronili naszej godności i nie pozwalali, 

aby inni decydowali o naszej przyszłości. Nie, to my mamy o tym 

decydować, wy wybieracie przyszłość. Pan, jak w dniu 

Pięćdziesiątnicy, chce dokonać jednego z największych cudów, 

jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, 

nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania, komunii, 

tworzenia. Pragnie On twoich rąk, by nadal budować dzisiejszy 

świat. Chce go budować z tobą. A ty jak odpowiesz? Co odpowiesz? 

Tak czy nie? 

Powiesz mi: Ojcze, ale mam swoje wielkie ograniczenia, jestem 

grzesznikiem, co mogę zrobić? Kiedy Pan nas wzywa, nie myśli  

o tym, kim jesteśmy, kim byliśmy, co zrobiliśmy lub czego nie 

zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie: w chwili, kiedy nas wzywa, patrzy na 
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wszystko, co moglibyśmy zrobić, na całą miłość, jaką jesteśmy  

w stanie rozsiewać. On zawsze stawia na przyszłość, na jutro. Jezus 

kieruje cię ku nowym horyzontom. Nigdy ku muzeum. 

Dlatego, przyjaciele, Jezus dziś ciebie zaprasza, wzywa cię, byś 

zostawił swój ślad w życiu, ślad, który naznaczyłby historię, który 

naznaczyłby twoją historię i historię wielu ludzi. 

Współczesne życie mówi nam, że bardzo łatwo skupić uwagę na 

tym, co nas dzieli, na tym, co nas rozłącza jednych od drugich. 

Chcieliby, byśmy uwierzyli, że zamknąć się w sobie, to najlepszy 

sposób, by uchronić się od tego, co wyrządza nam zło. Dzisiaj my, 

dorośli, potrzebujemy was, byście nas nauczyli żyć razem  

w różnorodności, tak jak dzisiaj, w dialogu, w dzieleniu 

wielokulturowości nie jako zagrożeniu, lecz jako szansy. Wy jesteście 

możliwością przyszłości. Miejcie odwagę nauczyć nas, że łatwiej jest 

budować mosty, niż wznosić mury! Mamy potrzebę tego się uczyć.  

A wszyscy razem prosimy, abyście od nas żądali kroczenia drogami 

braterstwa. Abyście to wy byli naszymi oskarżycielami, jeśli my 

wybierzemy budowanie murów, drogę wrogości, drogę wojny. 

Budować mosty: czy wiecie, który z mostów trzeba budować jako 

pierwszy? Most, który możemy postawić tu i teraz: uścisk dłoni, 

podać sobie ręce. Odwagi! Zróbcie to teraz, tutaj, ten ludzki, podajcie 

sobie ręce, wszyscy, To most podstawowy, to ludzki, wspaniały most. 

Zawsze istnieje ryzyko, żeby powstrzymać rękę, ale trzeba 

ryzykować. Kto nie ryzykuje, nie zwycięża. Dlatego podajmy sobie 

ręce. To jest ten podstawowy most. Uścisnąć dłoń. Dziękuję wam! 

Oto wielki most braterski. Oby nauczyli się go stawiać wielcy 

ludzie tego świata! Ale nie dla zdjęcia, ale by wciąż budować coraz 

wspanialsze mosty. Oby ten ludzki most był zaczynem wielu innych; 

niech będzie trwałym śladem. 

Dzisiaj Jezus, który jest drogą – dla ciebie, dla ciebie, dla 

wszystkich – wzywa ciebie do pozostawienia swojego trwałego śladu 

w historii. On, który jest życiem, zachęca ciebie do zostawienia śladu, 

który wypełni życiem twoją historię, a także dzieje wielu innych 

ludzi. On, który jest prawdą, zaprasza ciebie do porzucenia dróg 

separacji, podziału, bezsensu. Czy pójdziesz? Czy pójdziesz? Co twoje 

ręce i nogi odpowiedzą Panu – chcę to widzieć – który jest drogą, 

prawdą i życiem? Niech Bóg błogosławi waszym marzeniom. 
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HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO PODCZAS MSZY ŚW. POSŁANIA.  

ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 

KRAKÓW, CAMPUS MISERICORDIAE, 31 LIPCA 2016 R. 

 

Drodzy młodzi, przybyliście do Krakowa na spotkanie  

z Jezusem. A Ewangelia mówi nam dziś właśnie o spotkaniu między 

Jezusem a pewnym człowiekiem, Zacheuszem, w Jerychu (Łk 19,1-

10). Jezus nie ogranicza się tam tylko do głoszenia nauki, czy 

pozdrawiania kogoś, ale – jak mówi Ewangelista – chce przejść przez 

miasto (por. w. 1). Innymi słowy, Jezus pragnie przybliżyć się do 

życia każdego człowieka, przebyć do końca naszą drogę, aby Jego 

życie i nasze życie spotkały się naprawdę. 

W ten sposób dochodzi do najbardziej zaskakującego spotkania, 

właśnie tego z Zacheuszem, zwierzchnikiem „celników”, czyli 

poborców podatkowych. Zacheusz był więc zamożnym 

współpracownikiem znienawidzonych okupantów rzymskich; był 

wyzyskiwaczem swojego narodu, kimś, kto z powodu swej złej 

reputacji nie mógł nawet zbliżyć się do Mistrza. Ale spotkanie  

z Jezusem zmienia jego życie, jak to było i może być codziennie  

w przypadku każdego z nas. Zacheusz jednak musiał zmierzyć się  

z pewnymi przeszkodami, aby spotkać Jezusa: nie było to dla niego 

łatwe. Musiał zmierzyć się z pewnymi przeszkodami i to co najmniej 

trzema. Także i nam mogą one coś powiedzieć. 

Pierwszą z nich jest niska postura: Zacheusz nie mógł zobaczyć 

Mistrza, ponieważ był niski. Także i dzisiaj może nam grozić, że 

będziemy stali z daleka od Jezusa, bo wydaje się nam, że nie 

dorastamy, bo mamy niską opinię o sobie. Jest to wielka pokusa, 

która dotyczy nie tylko samooceny, ale dotyka również wiary. Wiara 

mówi nam bowiem, że jesteśmy „dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi 

jesteśmy” (1 J 3,1): zostaliśmy stworzeni na Jego obraz; Jezus nasze 

człowieczeństwo uczynił swoim, a Jego serce nigdy nie oddzieli się od 

nas; Duch Święty chce w nas mieszkać; jesteśmy powołani do 

wiecznej radości z Bogiem! To jest nasza „postura”, to jest nasza 

duchowa tożsamość: jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi – 

zawsze nimi jesteśmy. Rozumiecie zatem, że brak akceptowania 

samych siebie, życie w niezadowoleniu i myślenie w sposób 

negatywny oznacza brak uznania naszej najprawdziwszej 

tożsamości: to jakby odwrócić się w inną stronę, kiedy Bóg chce, by 

na mnie spoczęło Jego spojrzenie, i to jakby chcieć zgasić marzenie, 
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jakie Bóg żywi wobec mnie. Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy,  

i żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, by zmienił swoje zdanie. 

Dla Jezusa – pokazuje to Ewangelia – nikt nie jest gorszy i daleki, 

nie ma człowieka bez znaczenia, ale wszyscy jesteśmy umiłowani  

i ważni: ty jesteś ważny! A Bóg liczy na ciebie z powodu tego, kim 

jesteś, a nie z powodu tego, co masz: w Jego oczach nic nie znaczy, 

jak jesteś ubrany, czy jakiego używasz telefonu komórkowego; dla 

Niego nie jest ważne, czy podążasz za modą – liczysz się ty. Takim, 

jakim jesteś. W Jego oczach jesteś wartościowy, a twoja wartość jest 

bezcenna. 

Kiedy w życiu zdarza nam się, że mierzymy nisko, zamiast 

wysoko, może nam pomóc ta wspaniała prawda: Bóg jest wierny  

w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że 

kocha nas bardziej, niż my kochamy samych siebie, że wierzy w nas 

bardziej, niż my wierzymy w siebie, że zawsze nam „kibicuje” jako 

najbardziej niezłomny z fanów. Zawsze czeka na nas z nadzieją, 

nawet gdy zamykamy się w naszych smutkach, ciągle rozpamiętując 

doznane krzywdy i przeszłość. Ale przywiązywanie się do smutku nie 

jest godne naszej postury duchowej! Jest to w rzeczywistości jakiś 

wirus, który zaraża i blokuje wszystko, który zamyka wszelkie drzwi, 

który uniemożliwia rozpoczęcie życia na nowo, ponowny start. Bóg 

jest jednak nieustępliwy w nadziei: zawsze wierzy, że możemy się 

podnieść i nie poddaje się, widząc nas przygaszonych i bez radości. 

To smutno, widzieć takiego młodego, bez radości. Jesteśmy bowiem 

zawsze Jego umiłowanymi dziećmi. Pamiętajmy o tym na początku 

każdego dnia. Warto, abyśmy co rana mówili w modlitwie: „Panie, 

dziękuję Ci, że mnie kochasz; jestem pewny że mnie kochasz, spraw 

bym zakochał się w moim życiu!”. Nie w moich wadach, które muszą 

być poprawione, ale w życiu, które jest wielkim darem: jest ono 

czasem, aby kochać i być kochanym. 

Zacheusz miał drugą przeszkodę na drodze do spotkania  

z Jezusem: paraliżujący wstyd. Już mówiliśmy o tym trochę wczoraj. 

Możemy sobie wyobrazić, co się wydarzyło w sercu Zacheusza, zanim 

wszedł na sykomorę – musiał stoczyć poważną walkę wewnętrzną:  

z jednej strony dobra ciekawość, by poznać Jezusa; a z drugiej ryzyko 

strasznej niezręczności. Zacheusz był osobą publiczną; wiedział, że 

próbując wspiąć się na drzewo, on, przywódca, człowiek władzy, 

stanie się śmiesznym w oczach wszystkich. Ale też był człowiekiem 

znienawidzonym. Niemniej przezwyciężył wstyd, ponieważ silniejsza 

była ciekawość Jezusa. Doświadczyliście, co się dzieje, kiedy jakiś 
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człowiek staje się na tyle atrakcyjny, by się w nim zakochać: może się 

wtedy zdarzyć, że chętnie robi się coś, czego byśmy nigdy w życiu nie 

zrobili. Coś podobnego zdarzyło się w sercu Zacheusza, kiedy odczuł, 

że Jezus jest dla niego tak ważny, że zrobiłby dla Niego wszystko, 

ponieważ tylko On mógł go wyciągnąć z ruchomych piasków grzechu 

i niezadowolenia. I tak pokonał paraliżujący wstyd. Jak mówi 

Ewangelia: Zacheusz „pobiegł naprzód”, „wspiął się”, a potem, kiedy 

wezwał go Jezus, „zszedł z pośpiechem” (ww. 4.6.). Zaryzykował  

i zaangażował się. Również dla nas jest to tajemnica radości: nie 

gasić pięknej ciekawości, ale zaangażować się, aby życie nie było 

zamknięte w szufladzie. Przed Jezusem nie można siedzieć, czekając 

z założonymi rękami; Temu, który daje nam życie, nie można 

odpowiedzieć jakąś myślą lub zwykłym „SMS-em”! 

Drodzy młodzi, nie wstydźcie się zanieść Mu wszystkiego,  

a zwłaszcza słabości, trudów i grzechów w spowiedzi: On potrafi was 

zaskoczyć swoim przebaczeniem i pokojem. Nie bójcie się powiedzieć 

Mu „tak” z całym entuzjazmem serca, odpowiedzieć Mu 

wielkodusznie, pójść za Nim! Nie dajcie sobie znieczulić duszy, ale 

dążcie do pięknej miłości, która wymaga również wyrzeczenia  

i mocnego „nie” dopingowi sukcesu za wszelką cenę i narkotykowi 

myślenia tylko o sobie i swojej wygodzie. 

Po niskiej posturze i paraliżującym wstydzie jest też trzecia 

przeszkoda, której Zacheusz musiał stawić czoło, ale już nie w sobie, 

lecz wokół siebie. To szemrzący tłum, który najpierw go blokował,  

a później krytykował: Jezus nie powinien wchodzić do jego domu, do 

domu grzesznika! Jakże trudno jest naprawdę przyjąć Jezusa, jak 

trudno zaakceptować „Boga bogatego w miłosierdzie” (Ef 2,4). Mogą 

wam stawiać przeszkody, starając się, byście uwierzyli, że Bóg jest 

daleki, surowy i niezbyt czuły, dobry dla dobrych, a zły wobec złych. 

Tymczasem nasz Ojciec „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi 

i nad dobrymi” (Mt 5,45) i zachęca nas do prawdziwej odwagi: byśmy 

byli silniejsi niż zło, kochając wszystkich, nawet naszych 

nieprzyjaciół. Mogą się z was śmiać, bo wierzycie w łagodną  

i pokorną moc miłosierdzia. Nie bójcie się, ale pomyślcie o słowach 

tych dni: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią” (Mt 5,7). Mogą was osądzać, że jesteście marzycielami, bo 

wierzycie w nową ludzkość, która nie godzi się na nienawiść między 

narodami, nie postrzega granic krajów jako przeszkody i zachowuje 

swoje tradycje bez egoizmu i resentymentów. Nie zniechęcajcie się:  

z waszym uśmiechem i otwartymi ramionami głosicie nadzieję  
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i jesteście błogosławieństwem dla jednej rodziny ludzkiej, którą tutaj 

tak dobrze reprezentujecie! 

Tego dnia tłum osądził Zacheusza, spojrzał na niego z góry; 

Jezus przeciwnie, dokonał czegoś odwrotnego: spojrzał w górę na 

niego (w. 5). Spojrzenie Jezusa wykracza poza wady i widzi osobę; 

nie zatrzymuje się na złu z przeszłości, ale przewiduje dobro  

w przyszłości; nie godzi się na zamknięcia, ale poszukuje drogi 

jedności i komunii; pośród wszystkich, nie zatrzymuje się na 

pozorach, ale patrzy na serce. Jezus patrzy w nasze serca, w twoje 

serce, w moje serce. Z tym spojrzeniem Jezusa możecie sprawiać 

rozwój innej ludzkości, nie czekając na oklaski, ale poszukując dobra 

dla niego samego, ciesząc się, że zachowaliście czyste serce  

i pokojowo walczycie o uczciwość i sprawiedliwość. Nie zatrzymujcie 

się na powierzchni rzeczy i nie ufajcie światowym liturgiom pozorów, 

„makijaży” duszy, aby wydawać się lepszymi. Natomiast dobrze 

zainstalujcie połączenie bardziej stabilne – serce, które niestrudzenie 

widzi i przekazuje dobro. I tę radość, którą darmo otrzymaliście od 

Boga, proszę was, darmo dawajcie (por. Mt 10,8), bo wielu na nią 

czeka! I to czeka jej od was. 

Posłuchajmy wreszcie słów Jezusa do Zacheusza, które zdają się 

być wypowiedziane właśnie do nas dzisiaj, do każdego z nas: „Zejdź 

prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (w. 5). 

Zejdź prędko. Bo dziś muszę się zatrzymać u ciebie. Otwórz mi drzwi 

twego serca. Jezus kieruje dziś do ciebie to samo zaproszenie: „Dziś 

muszę się zatrzymać w twoim domu”. Moglibyśmy powiedzieć, że 

Światowy Dzień Młodzieży, rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro, 

w domu, bo od teraz to tam Jezus chce ciebie spotykać. Pan nie chce 

zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, 

ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym 

życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach  

i uczuciach, planach i marzeniach. Jakże się to Jemu podoba, aby to 

wszystko było Mu zaniesione w modlitwie! Jakże bardzo ufa, że 

pośród wszystkich codziennych kontaktów i czatów na pierwszym 

miejscu będzie złota nić modlitwy! Jakże bardzo pragnie, aby Jego 

Słowo przemawiało do każdego twego dnia, aby Jego Ewangelia stała 

się twoją i była twoim „nawigatorem” na drogach życia. 

Jezus, prosząc, by mógł przyjść do twego domu, jak to uczynił  

w przypadku Zacheusza, wzywa ciebie po imieniu. Jezus wszystkich 

nas wzywa po imieniu. Twoje imię jest Mu drogie. Imię Zacheusza  

w języku owego czasu przywołało pamięć Boga. Zaufajcie pamięci 
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Boga. Jego pamięć nie jest „twardym dyskiem”, który rejestruje  

i zapisuje wszystkie nasze dane, ale czułym współczującym sercem, 

które cieszy się trwale usuwając wszelkie nasze ślady zła. Spróbujmy 

teraz także i my naśladować wierną pamięć Boga i strzec dobra, 

które otrzymaliśmy w tych dniach. W milczeniu wspominajmy to 

spotkanie, podtrzymujmy pamięć obecności Boga i Jego Słowa, 

rozbudzajmy w sobie głos Jezusa, który wzywa nas po imieniu. W ten 

sposób pomódlmy się w milczeniu, wspominając, dziękując Panu, 

który tutaj zechciał się z nami spotkać. 
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SŁOWO PRZED MODLITWĄ NA ANIOŁ PAŃSKI  

NA ZAKOŃCZENIE MSZY ŚW.  

POSŁANIA PODCZAS ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY. 

KRAKÓW, CAMPUS MISERICORDIAE, 31 LIPCA 2016 R. 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Na zakończenie tej uroczystości chciałbym dołączyć do was 

wszystkich w dziękczynieniu Bogu, Ojcu nieskończonego miłosierdzia 

za to, że pozwolił nam przeżyć ten Światowy Dzień Młodzieży. 

Dziękuję kard. Dziwiszowi i kard. Ryłce za skierowane do mnie 

słowa, a przede wszystkim za pracę i modlitwę, którymi przygotowali 

to wydarzenie; i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego 

pomyślnego przebiegu. Wielkie „dziękuję” kieruję do was, drodzy 

młodzi! Napełniliście Kraków entuzjazmem waszej wiary, który 

udziela się innym. Święty Jan Paweł II radował się z nieba, i pomoże 

wam zanieść wszędzie radość Ewangelii. 

W tych dniach przeżyliśmy piękno powszechnego braterstwa  

w Chrystusie, który jest centrum i nadzieją naszego życia. 

Słyszeliśmy Jego głos, głos Dobrego Pasterza, żyjącego pośród nas. 

On mówił do serca każdego z was: odnowił was swoją miłością, 

pozwolił wam odczuć światło Jego przebaczenia, moc Jego łaski. 

Pozwolił wam doświadczać rzeczywistości modlitwy. To było duchowe 

„dotlenienie”, abyście mogli żyć i postępować w miłosierdziu, kiedy 

powrócicie do swoich krajów i do swoich wspólnot. 

Tu obok ołtarza znajduje się obraz Matki Boskiej czczonej przez 

świętego Jana Pawła II w sanktuarium w Kalwarii. Ona, nasza 

Matka, uczy nas w jaki sposób doświadczenie, przeżyte tutaj  

w Polsce, może być owocne; mówi nam, by czynić tak, jak Ona: nie 

tracić otrzymanego daru, ale zachowywać go w sercu, aby wraz  

z działaniem Ducha Świętego zakwitł i przynosił owoc. W ten sposób 

każdy z was, ze swoimi ograniczeniami i słabościami może być 

świadkiem Chrystusa, tam gdzie mieszka, w rodzinie, parafii, 

stowarzyszeniach i grupach, w miejscach nauki, pracy, służby, 

rozrywki wszędzie tam, gdzie Opatrzność was poprowadzi na waszej 

drodze. 

Boża Opatrzność zawsze nas uprzedza. Pomyślcie, że już 

zdecydowała, jaki będzie kolejny etap tej wielkiej pielgrzymki 

rozpoczętej w 1985 roku przez świętego Jana Pawła II! I dlatego  
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z radością ogłaszam, że następny Światowy Dzień Młodzieży – po 

dwóch na poziomie diecezjalnym – będzie w roku 2019, w Panamie. 

 

 

 

PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO PODCZAS SPOTKANIA  

Z WOLONTARIUSZAMI ŚDM. 

KRAKÓW, 31 LIPCA 2016 R. 

 

Drodzy wolontariusze, 

Przed powrotem do Rzymu pragnę się z wami spotkać, a przede 

wszystkim podziękować każdemu z was za zaangażowanie, ofiarność 

i poświęcenie, z jakimi towarzyszyliście, pomagaliście i służyliście 

tysiącom młodych pielgrzymów. Dziękuję też za wasze świadectwo 

wiary, która połączona z wiarą bardzo wielu ludzi młodych z całego 

świata, jest wielkim znakiem nadziei dla Kościoła i dla świata. Dając 

siebie ze względu na miłość Chrystusa, doświadczyliście, jak 

wspaniałe jest zaangażowanie w szlachetnej sprawie... 

I tak napisałem to moje przemówienie, nie wiem czy piękne, czy 

brzydkie. Pięć stron. Trochę nudne. Przekażę to moje przemówienie. 

Mówią mi, że mogę mówić w każdym języku, bo wszyscy macie 

tłumaczenie. Czy tak? Mówić po hiszpańsku? 

Przygotowanie Światowych Dni Młodzieży to przygoda. 

Prawdziwa przygoda. Uczestniczenie w tym, służenie, praca, 

działanie... a później przychodzi czas pożegnania. Najpierw ta 

przygoda, ta dobroć. Chcę wam za to wszystkim podziękować: 

wolontariuszom, dobroczyńcom, za wszystko co zrobiliście. Chcę 

podziękować za te godziny modlitwy, które poświęciliście, bo ja wiem, 

że te dni zostały zorganizowane dzięki ogromnej ilości pracy, ale 

również dzięki wielkiej ilości modlitwy. Dzięki tym wszystkim 

wolontariuszom, którzy modlili się godzinami, to wszystko się udało. 

Dziękuję kapłanom, którzy byli z wami, dziękuję zakonnicom, które 

były z wami, ze wszystkimi innymi. I chcę podziękować wam 

wszystkim, którzy wdaliście się w przygodę z tą nadzieją, że 

wszystko się uda. 

Księże biskupie, podczas przedstawienia – ja nie wiem czy 

zrozumiecie to słowo – powiedziano mi coś miłego, taki komplement: 

Wy jesteście nadzieją przyszłości. I to prawda. Ale pod dwoma 

warunkami. Czy chcecie byś nadzieją przyszłości? Ale są dwa 

warunki. Nie nie, nie trzeba zapłacić za wstęp. Pierwszy warunek to 
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pamięć. Zawsze zadawajmy sobie pytanie: Skąd przychodzę. 

Pamiętajmy o miejscu, z którego pochodzimy, o rodzinie, o całej 

historii, którą mamy za sobą. Świadectwo drugiej wolontariuszki 

pełne było pamięci. Pamięci drogi, którą przemierzyliśmy. Pamięci 

tego, co otrzymałem od innych, od starszych. Młody człowiek 

pozbawiony pamięci nie jest nadzieją na przyszłość. Jasne? 

Ojcze, a co zrobić, by mieć tę pamięć. Porozmawiaj z rodzicami, 

porozmawiaj ze starszymi. Przede wszystkim porozmawiaj  

z dziadkami. Jasne? Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości, to musisz 

dostać tę pochodnię, którą przekaże ci dziadek i babcia. Czy 

obiecujecie mi, że przygotowując się na Panamę, więcej będziecie 

rozmawiać z dziadkami, a jeśli dziadkowie już odeszli, będziecie 

rozmawiali z innymi starszymi ludźmi? Będziecie ich pytać? I pytać  

i pytać? Pytajcie ich! Oni to czysta mądrość. A więc pierwszy 

warunek, by stać się nadzieją na przyszłość, to pamięć. 

Ksiądz Biskup powiedział, ze jesteście nadzieją na przyszłość. 

Ten drugi warunek, by tak się stało, jeśli na przyszłość mam być 

nadzieją, a mam już pamięć, czyli związek z przeszłością, to 

teraźniejszość. Co jest potrzebne teraz? Odwaga. Miejcie odwagę! 

Bądźcie dzielni! Nie lękajcie się! 

Słyszeliśmy to świadectwo, które było też pożegnaniem naszego 

kolegi, którego pokonał rak. Chciał być z nami, nie udało się. Ale 

miał odwagę, odwagę stawić czoło, odwagę by walczyć, nawet  

w najgorszej sytuacji. Ten młody człowiek nie jest z nami, ale on 

zasiał ziarno nadziei na przyszłość. A więc na dziś – odwaga! 

Odwaga, siła! 

W takim razie co było pierwszym? Pamięć. Jeśli macie do tego 

odwagę, to staniecie się nadzieją na przyszłość. Jasne?! 

Nie wiem, czy będę w Panamie. Ale zapewniam was o jednym: 

Piotr tam będzie. I Piotr zapyta was, czy rozmawialiście z dziadkami, 

ze starszymi ludźmi, by zachować pamięć? Czy mieliście odwagę, 

byliście dzielni, by stawiać czoło? I czy potrafiliście zasiać nadzieję 

na przyszłość. I Piotrowi odpowiecie. Jasne?! Niech Bóg wam 

błogosławi. Dziękuję wam za wszystko. 

  

Fragment przez papieża opuszczony, ale wcześniej przygotowany. 

...jak wiele zadowolenia daje podjęcie, wraz z wieloma 

przyjaciółmi, drogi, choćby i męczącej, ale wynagradzającej trud 

radością, a poświęcenie nowym bogactwem poznania i otwarcia na 

Jezusa, na bliźniego, na ważne decyzje życiowe. 
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Jako wyraz mojej wdzięczności chciałbym podzielić się z wami 

darem, jakim obdarza nas Maryja Panna, która dziś przybyła nas 

nawiedzić w cudownym obrazie z Kalwarii Zebrzydowskiej, tak 

drogim sercu świętego Jana Pawła II. Rzeczywiście, w ewangelicznej 

tajemnicy nawiedzenia (por. Łk 1,39-45) możemy odnaleźć ikonę 

wolontariatu chrześcijańskiego. Stąd zaczerpnę trzy postawy Maryi  

i wam je zostawiam, aby pomóc wam w odczytaniu doświadczenia 

tych dni i w dalszym kroczeniu na drodze służby. Te postawy to: 

słuchanie, decyzja i działanie. 

Po pierwsze, słuchanie. Maryja wyrusza w drogę wychodząc od 

słowa anioła: „również krewna Twoja, Elżbieta, w swej starości 

poczęła syna...” (Łk 1,36). Maryja potrafi słuchać Boga: nie chodzi 

tutaj o zwykłe słuchanie, ale wsłuchanie się, na które składa się 

wrażliwość, przyjęcie i dyspozycyjność. Pomyślmy o tym, ile razy 

stajemy rozproszeni przed Panem, czy też przed innymi ludźmi i nie 

słuchamy naprawdę. Maryja wsłuchuje się również w fakty, jest 

wrażliwa na konkretną rzeczywistość i nie zatrzymuje się na 

powierzchni, ale stara się zrozumieć jej sens. Maryja wiedziała, że 

Elżbieta będąca już w podeszłym wieku spodziewa się dziecka;  

i dostrzegała w tym rękę Boga, znak Jego miłosierdzia. To samo 

dzieje się w naszym życiu: Pan jest u drzwi i puka na wiele sposobów, 

stawia znaki na naszej drodze i wzywa nas do odczytania ich  

w świetle Ewangelii. 

Drugą postawą Maryi jest zdecydowanie. Maryja wsłuchuje się, 

rozważa, ale potrafi także dokonać kroku naprzód: decyduje. Tak było 

w chwili, kiedy podejmowała fundamentalny wybór swego życia:  

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” 

(Łk 1,38). Podobnie jest także podczas wesela w Kanie, gdy Maryja 

zdaje sobie sprawę z problemu i decyduje się zwrócić do Jezusa, aby 

podjął działanie: „Nie mają już wina” (J 2,3). W życiu często trudno 

jest podejmować decyzje, zatem staramy się je przełożyć, może 

pozwolić innym, aby zadecydowali za nas; lub wolimy dać się porwać 

biegowi wydarzeń, iść za chwilową „tendencją”; czasami zdajemy 

sobie sprawę, co powinniśmy zrobić, ale nie mamy na to odwagi,  

bo pójście pod prąd wydaje się nam zbyt trudne… Maryja nie boi się 

iść pod prąd: z sercem utwierdzonym w słuchaniu decyduje, biorąc na 

siebie wszystkie zagrożenia, ale nie sama, lecz z Bogiem! 

I wreszcie działanie. Maryja wybrała się w drogę i „poszła  

z pośpiechem...” (Łk 1,39). Pomimo trudności i krytyki, jaka mogła ją 

spotkać, nie zwleka, nie waha się, ale idzie i to idzie „z pośpiechem”, 
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bo jest w niej siła Słowa Bożego. A Jej działanie jest pełne 

miłosierdzia, pełne miłości: to jest ślad Boga. Maryja udaje się do 

Elżbiety nie po to, żeby jej powiedziano, jak jest dzielna, ale żeby jej 

pomóc, aby stać się przydatną, aby służyć. I w tym wyjściu ze swojego 

domu, ze swoich ograniczeń, ze względu na miłość, niesie to, co ma 

najcenniejszego: Jezusa, Syna Bożego, Pana. Elżbieta pojęła to 

natychmiast: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 

mnie?” (Łk 1,43); Duch Święty budzi w niej oddźwięk wiary i radości: 

„Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 

poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie” (Łk 1,44). 

Także w wolontariacie każda posługa jest ważna, nawet 

najprostsza. A jej ostatecznym sensem jest otwarcie na obecność 

Jezusa; jest to doświadczenie miłości, która pochodzi z wysoka, która 

każe wyruszyć w drogę i napełnia radością. Wolontariusz Światowych 

Dni Młodzieży to nie tylko „ten, który pełni dzieło”, ale ten, który 

ewangelizuje, ponieważ Kościół istnieje i działa, aby ewangelizować. 

Maryja, zakończywszy swoją posługę u Elżbiety, powróciła do 

swojego domu w Nazarecie. Tak jak przyszła z delikatnością  

i prostotą, tak też i odchodzi. Również wy, najmilsi, nie będziecie 

widzieli wszystkich owoców wykonanej pracy tutaj, w Krakowie lub  

w czasie dni w diecezjach. Odkryją je w swoim życiu i będą się nimi 

cieszyć wasze siostry i bracia, którym posługiwaliście. Jest to 

bezinteresowność miłości! Bóg jednak zna wasze poświęcenie, wasze 

zaangażowanie i waszą wielkoduszność. Możecie być pewni, że On nie 

omieszka wam odpłacić za to, co zrobiliście dla tego Kościoła 

młodych, który w tych dniach tutaj w Krakowie zgromadził się  

z Następcą Świętego Piotra. Zawierzam was Bogu i słowu Jego łaski 

(por. Dz 20,32); zawierzam was naszej Matce, która jest wzorem 

wolontariatu chrześcijańskiego; i proszę was bardzo, nie zapominajcie 

modlić się za mnie. 
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LIST APOSTOLSKI PAPIEŻA FRANCISZKA W FORMIE “MOTU PROPRIO” 

W KTÓRYM USTANAWIA DYKASTERIĘ  

DS. INTEGRALNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA 

 

Kościół, w całym swoim istnieniu i działaniu, jest powołany do 

promowania integralnego rozwoju człowieka w świetle Ewangelii. 

Rozwój taki dokonuje się przez troskę o niezmierzone dobra, jakimi 

są sprawiedliwość, pokój i ochrona stworzenia. Następca apostoła 

Piotra, działając na rzecz utwierdzania tych wartości, nieustannie 

dostosowuje współpracujące z nim organizmy, by mogły lepiej 

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mężczyzn i kobiet, którym  

z powołania mają służyć. 

Dlatego, aby urzeczywistniać troskę Stolicy Świętej w wyżej 

wymienionych zakresach, jak również w tym, co dotyczy zdrowia  

i dzieł miłosierdzia, ustanawiam Dykasterię do spraw integralnego 

rozwoju człowieka. Ta Dykasteria będzie szczególnie kompetentna w 

kwestiach dotyczących migracji, potrzebujących, chorych  

i wyłączonych, zmarginalizowanych i ofiar konfliktów zbrojnych oraz 

katastrof naturalnych, więźniów, bezrobotnych i ofiar jakiejkolwiek 

formy niewolnictwa i tortury. 

W nowej Dykasterii, zgodnie ze statutem, który z datą dzisiejszą 

aprobuję ad experimentum, od 1 stycznia 2017 roku zostaną złączone 

kompetencje następujących aktualnych Papieskich Rad: Papieska 

Rada «Iustitia et Pax», Papieska Rada «Cor unum», Papieska Rada 

ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz Papieska Rada 

ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Z tą datą te cztery Dykasterie 

zakończą swoją działalność i zostaną rozwiązane, a tym samym będą 

zniesione artykuły 142-153 Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus. 

Zarządzam, aby to, co zostało postanowione w tym Liście 

Apostolskim w formie „motu proprio”, było w mocy, niezależnie od 

jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń, nawet godnych 

szczególnego uwzględnienia, i by zostało opublikowane  

w L’Osservatore Romano, a następnie w Acta Apostolicae Sedis,  

i weszło w życie 1 stycznia 2017 r. 

 

W Rzymie, u św. Piotra, 17 sierpnia 2016, w Roku 

Jubileuszowym Miłosierdzia, czwartym mojego Pontyfikatu. 
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STANOWISKO BISKUPÓW POLSKICH W SPRAWIE MAŁŻEŃSTWA 

KATOLICKIEGO ZAWIERANEGO POZA MIEJSCEM ŚWIĘTYM 

 

Wstęp 

1. W ostatnich latach w Polsce zauważa się wyraźny wzrost licz-

by próśb o zawarcie małżeństwa katolickiego poza kościołem jako 

miejscem świętym, także w plenerze, wzorem niektórych trendów 

kulturowych, nie zawsze dających się w pełni pogodzić z tradycją 

Kościoła katolickiego. Jest to czasem związane także ze swoistą ko-

mercjalizacją wydarzenia, którym jest celebracja małżeństwa. Zda-

rza się coraz częściej, że prywatne ośrodki do swojej oferty restaura-

cyjnej i hotelowej, skierowanej do urządzających przyjęcia, dołączają 

także nowe rozwiązania, jak ślubne instalacje plenerowe, przezna-

czone na ceremonie małżeńskie i sesje fotograficzne, co ma ułatwić 

organizację uroczystości, bez potrzeby przemieszczania się gości we-

selnych i związanych z tym utrudnień. 

2. Kościół odnosi się ze zrozumieniem do potrzeb narzeczonych  

i ich rodzin, a także do ich pragnienia, aby dzień zaślubin był wyjąt-

kowy także w charakterze specjalnej oprawy. Jednakże prawo ko-

ścielne, które wprawdzie w szczególnych okolicznościach dopuszcza 

zgodę ordynariusza miejsca na zawarcie małżeństwa poza miejscem 

świętym, zawiera także pewne istotne kwestie, które nie powinny 

być pominięte w przygotowaniu do celebracji małżeństwa kościelne-

go. Właśnie te kwestie zostają przypomniane i przedstawione w ni-

niejszym dokumencie.  

 

Małżeństwo jako sakrament 

3. Przymierze małżeńskie, które czerpie swoją moc z aktu stwo-

rzenia, zostało odnowione wraz ze stworzeniem, przez Jezusa Chry-

stusa, który sam potwierdził świętość małżeństwa i podniósł je do 

godności sakramentu czyli świętego znaku, poprzez który działa  

z woli Boga Jego łaska w Kościele1. Ważne kanoniczne małżeństwo 

(tzn. zawarte zgodnie z prawem Kościoła) jest nie tylko umową mię-

dzy dwiema stronami, ale – włączone w miłość Chrystusa – jest sa-

kramentem, co potwierdza Kodeks Prawa Kanonicznego: 

                                                      
1 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601. 
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Między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym 

samym nie byłaby sakramentem2. 

Wspólnotowy charakter sakramentów 

4. Jak stwierdza Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii, 

sakramenty nie są rzeczywistością prywatną, lecz wspólnotową, a ich 

sprawowanie nie jest uroczystością zarezerwowaną dla zamkniętego 

grona znajomych: 

Czynności liturgiczne nie są prywatnymi czynnościami, lecz uroczyście 

sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest "sakramentem jedności", 

czyli ludem świętym, zjednoczonym i zorganizowanym pod 

zwierzchnictwem biskupów (...). Odnosi się to przede wszystkim do 

celebracji Mszy świętej i udzielania sakramentów3. 

5. Również celebracja sakramentu małżeństwa nie może być po-

strzegana jako akt prywatny, zarezerwowany dla rodziny czy kręgu 

znajomych, a nawet utrudniający wstęp innym członkom lokalnej 

wspólnoty. Jest to bowiem święto całej wspólnoty miejscowej, do któ-

rej przynależą oboje małżonkowie lub któraś ze stron, a także  

w szerszym sensie święto Kościoła w ogólności. 

6. Wybór miejsca, w którym ma być zawierane małżeństwo, po-

winien przewidywać i zakładać udział wspólnoty, a przynajmniej 

stwarzać jej tę możliwość. Dlatego pierwszeństwo w tym wymiarze 

ma kościół parafialny poprzez jego zasadniczą dostępność dla 

wszystkich. Dopiero w drugim rzędzie mówi się o innym kościele,  

a na samym końcu – o kaplicy, która będąc miejscem świętym, nie 

jest jednak tak dostępna, jak kościół4. Miejscem zawarcia małżeń-

stwa pomiędzy dwojgiem katolików, a także pomiędzy stroną kato-

licką i stroną niekatolicką ochrzczoną, jest zatem w pierwszym rzę-

dzie kościół parafialny, a jeśli miałby to być inny kościół czy kaplica, 

to za zgodą ordynariusza miejsca lub proboszcza: 

Małżeństwo pomiędzy katolikami lub między stroną katolicką  

i niekatolicką ochrzczoną, winno być zawierane w kościele parafialnym;  

w innym kościele lub kaplicy może być zawierane za zezwoleniem 

ordynariusza miejsca lub proboszcza5. 

                                                      
2 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055 § 2. Por. Obrzędy sakramentu 

małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Wprowadzenie teologiczne  

i pastoralne, 1, 5, 7. 
3 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej 26-27. 
4 Por. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji 

polskich. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, 28. 
5 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1118 § 1. 
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7. Szczególną cechą kościoła parafialnego – w przeciwieństwie do 

prywatnych ośrodków, o których mowa wcześniej – jest jego dostęp-

ność i otwartość dla wszystkich pragnących uczestniczyć  

w liturgii Kościoła, przede wszystkim dla wiernych, ale także dla 

tych wszystkich, którzy mogą zbliżyć się do Chrystusa poprzez obec-

ność w miejscu świętym. Jeśli zaś małżeństwo z różnych powodów 

zawierane jest w kościele innym niż parafialny, to także ten inny 

kościół zachowuje nadal walor wspólnotowości i otwarcia na każdego, 

gościnności dla wszystkich. Jest tak między innymi dlatego, że prze-

strzeń poświęcona jest szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymują-

cego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie6. 

 

Miejsce święte dla celebracji sakramentów 

8. Liturgiczny obrzęd poświęcenia kościoła należy do sakramen-

taliów, których funkcją jest towarzyszenie sakramentom, prowadze-

nie ku nim i przygotowanie wiernych do przyjęcia właściwego skutku 

sakramentów (por. KL 60). Poświęcony kościół jest więc właściwym 

miejscem do sprawowania sakramentów. Obrzędy poświęcenia ko-

ścioła przypominają, że to kościół jest miejscem, gdzie wspólnota 

chrześcijańska gromadzi się po to, aby słuchać słowa Bożego, razem 

się modlić, przystępować do sakramentów oraz sprawować Euchary-

stię7. 

9. W rozumieniu Kościoła Katolickiego miejscem świętym jest 

więc to, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane 

według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznaczone jest do kultu 

Bożego8. W kontekście zawierania małżeństwa takim miejscem świę-

tym jest przede wszystkim kościół, może nim być także – za zgodą 

ordynariusza miejsca lub proboszcza –  kaplica9. 

10. Sprawowanie sakramentów poza miejscem świętym dopusz-

cza się w szczególnych sytuacjach, jak na przykład wielkie zgroma-

                                                      
6 Obrzędy poświęcenia kościoła, Wprowadzenie, 2. 
7 Obrzędy poświęcenia kościoła, Wprowadzenie, 1. 
8 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1205. 
9 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1118 § 1. Rozróżnienie między 

kościołem i kaplicą precyzują kanony 1214 i 1223. Kościół zasadniczo jest dostępny dla 

wszystkich wiernych (kan. 1214), kaplica jest przeznaczona dla wybranej grupy lub 

wspólnoty, a możliwość wstępu dla innych wiernych jest w kompetencji właściwego 

przełożonego (kan. 1223). Obrzędy poświęcenia kościoła również rozróżniają między 

kościołem i kaplicą (oratorium), por. Rozdział V. Obrzędy błogosławieństwa kościoła, 

Wprowadzenie, nr 1. 
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dzenia wiernych, kiedy kościół nie jest w stanie wszystkich pomie-

ścić, czy podczas pielgrzymek lub innych wydarzeń, gdzie nie ma 

kościoła w pobliżu. Zawsze jest to jednak sytuacja niecodzienna i jest 

przez Kościół tolerowana, a nie zalecana. 

11. Można zatem powiedzieć, że sakrament małżeństwa, przez 

sam fakt bycia sakramentem, kieruje się ku przestrzeni poświęconej. 

Nie dzieje się to tylko z przyczyn teologicznych, ale również duszpa-

sterskich i pedagogicznych. Kościół jako miejsce poświęcone jest do-

stępne wiernym na stałe i nie zmienia swojego sakralnego charakte-

ru, co oznacza, że małżonkowie mogą w tym miejscu odnawiać łaskę 

sakramentu w kolejne dni swojego wspólnego życia i celebrować ko-

lejne rocznice małżeństwa, a także wiązać z tym miejscem celebrację 

kolejnych sakramentów, świętowanych w rodzinie, jak chrzest czy 

Komunia swoich dzieci. 

 

Przeniesienie celebracji sakramentu małżeństwa poza 

miejsce święte jako poważna ingerencja w liturgię, pozosta-

wiona rozeznaniu ordynariusza miejsca 

12. Prawo kościelne dla celebracji niektórych sakramentów bar-

dziej niż wobec innych zastrzega potrzebę ich sprawowania w koście-

le. Przepisy podkreślają to szczególnie w przypadku sakramentu 

Eucharystii, święceń oraz właśnie małżeństwa.  

13. Troską Kościoła jest, aby celebracja sakramentu małżeństwa 

poza miejscem świętym nie stała się normą powszechną, a nawet nie 

dopuszcza się, aby mogli decydować o tym sami duszpasterze, np. 

proboszcz. Dlatego celebracja sakramentu małżeństwa poza kościo-

łem wymaga zgody ordynariusza miejsca10: 

Miejscowy ordynariusz może zezwolić na zawarcie małżeństwa w innym 

odpowiednim miejscu11. 

Jednym z powodów, dla których Kościół zastrzega ordynariu-

szowi miejsca decyzję o sprawowaniu sakramentu małżeństwa poza 

miejscem świętym jest fakt, że nie chodzi w tym przypadku o drobną 

                                                      
10 Pod nazwą „ordynariusz miejsca” („miejscowy ordynariusz”, łac. „ordinarius 

loci”) rozumiani są w prawie kościelnym, oprócz Biskupa Rzymskiego, biskupi 

diecezjalni, wikariusze generalni i biskupi posiadający wykonawczą władzę zwyczajną 

w poszczególnych Kościołach partykularnych; zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 

134, § 1-2 
11 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1118 § 2. Norma ta dotyczy ochrzczonych. 

W przypadku ślubu między katolikiem i osobą nieochrzczoną zastrzeżenie to nie 

obowiązuje: nie jest potrzebna zgoda ordynariusza miejsca (kan. 1118 § 2). 
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zmianę w liturgii, ponieważ obrzęd wyraźnie zakłada sprawowanie 

go w kościele. 

 

Zasadnicza łączność celebracji sakramentu małżeństwa  

z Eucharystią 

14. Wszystkie sakramenty są związane w sposób szczególny  

z Eucharystią, która jest nazywana źródłem i szczytem całego życia 

chrześcijańskiego12, dlatego Sobór Watykański II mówi: 

Inne sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, 

wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem 

Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam 

Chrystus, nasza Pascha13. 

15. Małżeństwo należy do grupy tych sakramentów, które są  

z zasady sprawowane podczas celebracji Eucharystii14. Obrzędy mał-

żeństwa zalecają, aby łączyć ten sakrament z Mszą: 

Małżeństwo zasadniczo powinno się zawierać w czasie Mszy15. 

16. W zwyczajnej sytuacji, gdy sakrament ten jest udzielany  

w połączeniu z Eucharystią, w mocy pozostają przepisy Kościoła do-

tyczące sprawowania Eucharystii. Według Ogólnego wprowadzenia 

do Mszału Rzymskiego zwyczajnym miejscem sprawowania Euchary-

stii jest kościół:  

Na sprawowanie Eucharystii lud Boży gromadzi się zwykle w kościele lub 

gdy kościoła brak albo jest on niewystarczający, w innym odpowiednim 

miejscu, godnym tak wielkiego misterium16. 

Dokument ten wskazuje, że w sytuacji, gdy Eucharystia nie mo-

że odbyć się w kościele, powinna być ona sprawowana w miejscu 

godnym „wielkiego misterium”.  

17. Również Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 wskazuje, że 

normą jest sprawowanie Eucharystii w miejscu świętym: w kościele 

lub kaplicy, a dopiero w wypadku konieczności można ją sprawować 

w „innym odpowiednim miejscu” („in loco honesto”): 

                                                      
12 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1324, 1621. 
13 Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów, 5. 
14 Chodzi o chrzest dorosłych, bierzmowanie, małżeństwo i święcenia. Por. 

Wprowadzenia teologiczne i pastoralne do następujących obrzędów: Obrzędy chrztu 

dorosłych, 55-59; Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, 

13, Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, 29; 

Obrzędy święceń biskupa, prezbitera i diakona, 23, 110, 185. 
15 Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. 

Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, 29.  
16 Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 288. 
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Eucharystię należy sprawować w miejscu świętym, chyba że  

w poszczególnym wypadku czego innego domaga się konieczność; w takim 

wypadku Eucharystia winna być sprawowana w odpowiednim miejscu17. 

18. Chociaż wspomniane dwa dokumenty pozostawiały niedo-

mówienie odnośnie do osoby decydującej o sprawowaniu Eucharystii 

poza kościołem, to w roku 2004 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dys-

cypliny Sakramentów, ze względu na nadużycia w tej materii, dodała 

dodatkowe zastrzeżenie, które aktualnie obowiązuje cały Kościół 

katolicki: 

O tym, czy istnieje taka konieczność, za każdym razem zgodnie ze zwyczajem 

na terenie swojej diecezji będzie rozstrzygał biskup diecezjalny 18. 

Oznacza to, że każda Eucharystia, a więc także Eucharystia po-

łączona z celebracją sakramentu małżeństwa powinna być sprawo-

wana w kościele lub kaplicy. Jeśli istnieje konieczność, aby była 

sprawowana poza miejscem poświęconym, wtedy należy uzyskać 

zgodę biskupa diecezjalnego, „za każdym razem”. 

 

Rola przestrzeni świętej także podczas celebracji sakra-

mentu małżeństwa bez sprawowania Eucharystii 

19. Łączenie sakramentu małżeństwa z Eucharystią jest właści-

wym i głównym sposobem celebracji, jednakże nie jedynym i nie 

zawsze wskazanym. W niektórych sytuacjach, które pozostają w ge-

stii proboszcza, lepiej jest powstrzymać się od łączenia obrzędów 

małżeńskich z Mszą św.: 

Proboszcz (...), wziąwszy pod uwagę potrzeby duszpasterskie, a także 

stopień udziału w życiu Kościoła narzeczonych i uczestników uroczystości, 

niech rozważy, czy lepiej jest zaproponować zawarcie małżeństwa w czasie 

Mszy, czy poza nią19. 

W żadnym razie nie oznacza to, że w sytuacji, gdy nie sprawuje się 

Mszy, można po prostu przenieść liturgię małżeństwa poza kościół. 

Stoją za tym dwie podstawowe racje. Pierwsza wynika z przepisu ka-

nonu 1118 § 2 odnośnie do pozwolenia ordynariusza miejsca (sam pro-

boszcz nie może takiej decyzji podjąć, por. KPK, kan. 1118 § 2). Druga 

                                                      
17 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 932 - § 1. 
18 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja 

Redemptionis Sacramentum, 108. Instrukcja cytuje Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 

932 § 1; por. Św. Kongr. Kultu Bożego, Instr. Liturgicae instaurationes, nr 9: AAS 62 

(1970) 701. 
19 Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. 

Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, 29. 
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racja jest natury teologicznej: swoiste „zubożenie” małżeństwa o wy-

miar eucharystyczny nie powinno zostać zdwojone przez zubożenie 

go dodatkowo o wymiar eklezjalny. 

20. Nie jest więc bez różnicy, gdzie zawierany jest sakrament.  

W rzeczywistości małżonkowie, którzy zawierają sakramentalne 

przymierze poza Eucharystią i w dodatku poza miejscem świętym, 

narażają się na większe straty w wymiarze dóbr duchowych, niż ko-

rzyści wynikające z kwestii praktycznych czy organizacyjnych. W tej 

dziedzinie konieczna jest stosowna katecheza wobec narzeczonych  

i ich bliskich, aby stanowisko Kościoła nie wydawało się czystym 

zakazem, lecz okazywało troskę o większe dobro, dobro duchowe. 

 

Zasady celebracji małżeństwa poza miejscem świętym 

21. Gdy ordynariusz miejsca udziela zgody na celebrację sakra-

mentu małżeństwa poza kościołem, to, jeśli zgodnie z prawem mał-

żeństwo jest powiązane z Eucharystią20, obowiązują dodatkowe prze-

pisy, zgodnie z którymi Eucharystię poza miejscem świętym należy 

sprawować z użyciem odpowiedniego stołu przykrytego obrusem  

i korporałem oraz z ustawionymi na nim krzyżem i świecami. Należy 

przy tym pamiętać aby wybrane miejsce było godne i nie uwłaczało 

świętości sprawowanych sakramentów21.  

22. Gdy małżeństwo za zgodą ordynariusza jest zawierane poza 

miejscem świętym, a Msza święta nie jest sprawowana bądź na mocy 

samego prawa (w przypadku tzw. małżeństwa mieszanego oraz zaw-

sze gdy małżeństwo jest zawierane z osobą nieochrzczoną), bądź też 

decyzji proboszcza (w przypadku katolików), wtedy należy ściśle 

przestrzegać obrzędu podanego w księdze liturgicznej22. 

                                                      
20 Eucharystię można sprawować, gdy małżeństwo jest zawierane między 

katolikami. W przypadku, gdy jedna ze stron nie jest katolikiem, ale jest ważnie 

ochrzczona, wymagane jest dodatkowo zezwolenie ordynariusza miejsca celebracji na 

sprawowanie Eucharystii podczas ślubu, por. Obrzędy sakramentu małżeństwa 

dostosowane do zwyczajów polskich. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, 36. 

Przypomina się, że nigdy nie wolno sprawować Eucharystii, gdy małżeństwo zawiera 

strona katolicka z osobą nieochrzczoną, także z katechumenem. Zob. tamże.  
21 Zob. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, 288; por. Kodeks Prawa 

Kanonicznego, kan. 932; Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, 297. Zob. także 

w kwestii zapobiegania nadużyć w tej materii: Kongregacja ds. Kultu Bożego  

i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum, 77. 
22 Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, 

rozdział III „Obrzędy zawarcia małżeństwa między osobą należącą do Kościoła 

katolickiego i niechrześcijaninem lub katechumenem”. 
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Podsumowanie 

23. Ordynariusze miejsca podejmują decyzję o udzieleniu zgody 

na celebrację sakramentu małżeństwa poza miejscem świętym zgod-

nie ze swoim osądem, jednakże nie dzieje się to bez duszpasterskiej 

roztropności i rozeznania w każdej poszczególnej sprawie. Za powią-

zaniem bowiem celebracji sakramentu małżeństwa z miejscem świę-

tym stoją racje natury zarówno teologicznej, jak i duszpasterskiej. 

Istotnie, troską Kościoła jest, aby nie osłabiać więzi sakramentu 

małżeństwa z miejscem świętym do sprawowania sakramentów,  

a także, aby zapewnić narzeczonym i ich bliskim jak najlepszy dostęp 

do dóbr duchowych nawet wtedy, gdy oni sami początkowo tego nie 

doceniają lub nie rozumieją, co powinno się dokonać pod wpływem 

kompetentnej katechezy w tej kwestii. 

24. Miejsce święte, jakim jest kościół lub kaplica, nie jest jednym 

z wielu możliwych do wyboru, ale przewyższa inne propozycje i spo-

soby zawierania małżeństwa, nawet gdy są one modne w dzisiejszych 

czasach i warunkach.  

25. Dlatego w niniejszym dokumencie przypomniano szczególnie 

niektóre duszpasterskie i teologiczne walory kościołów jako miejsc 

świętych, które czynią je właściwymi dla celebracji sakramentu mał-

żeństwa. Po pierwsze, poświęcone kościoły są specjalnym miejscem 

celebracji sakramentów. Po drugie, kościoły są właściwym miejscem 

sprawowania Eucharystii, która w normalnej sytuacji powinna łą-

czyć się z obrzędami małżeństwa. Po trzecie, kościoły są miejscami 

otwartymi i odznaczają się charakterystyczną dla chrześcijaństwa 

gościnnością, gdzie celebracje liturgiczne są dostępne całej wspólno-

cie lokalnej i każdemu, bez charakterystycznych dla prywatnych 

ośrodków weselnych, hoteli, ogrodów itp. zaproszeń, list gości i in-

nych elementów składających się na zamknięcie uroczystości dla 

osób niezaproszonych. Po czwarte wreszcie, kościoły – w przeciwień-

stwie do prywatnych ośrodków niebędących miejscami świętymi – są 

znakiem trwałości i miejscem, do którego małżonkowie mogą bez 

specjalnych rezerwacji i innych utrudnień powracać w każdym cza-

sie, aby odnawiać łaskę sakramentu przed ołtarzem, przed którym 

zawarli małżeństwo. 

26. Kościoły są znakami kulturowej i religijnej obecności tradycji 

Kościoła w lokalnej wspólnocie i kształtują tożsamość wiernych. Dla-

tego choć tradycja i pobożność zawsze przenikają się ze współcze-

snymi prądami kulturowymi, to nie powinny one całkowicie zamilk-
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nąć i ustąpić przed modnymi trendami, ale być z nimi w dialogu. 

Kościół jako przestrzeń jest nie tylko świadkiem tradycji, ale powi-

nien kształtować codzienność i przyszłość. 

27. Zwyczajnym zatem i zalecanym miejscem sprawowania cele-

bracji sakramentu małżeństwa jest kościół jako miejsce poświęcone  

i przeznaczone do sprawowania liturgii. Zezwolenia biskupów na 

inne rozwiązania mają charakter indywidualny, są wyjątkowe i po-

winny takimi pozostać ze szczególnie poważnych przyczyn. Nie nale-

ży zezwalać na zawieranie małżeństwa poza miejscem świętym bez 

poważnej przyczyny, której nie mogą stanowić racje natury komer-

cyjnej czy wynikające z ekstrawagancji, próżności lub naśladowania 

zwyczajów obcych tradycji katolickiej. 

 

„Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolic-

kiego zawieranego poza miejscem świętym” zostało przyjęte przez 

Księży Biskupów podczas 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Epi-

skopatu Polski w Poznaniu, w dniu 16 kwietnia 2016 r.  
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APEL ZESPOŁU KEP DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI  

O ABSTYNENCJĘ W SIERPNIU 2016 R.  

 

 „MŁODZI, NIE DAJCIE SIĘ ZNIEWOLIĆ!” 

 

Wstęp 

Przeżywamy wyjątkowy rok. Dziękujemy Bogu za 1050. rocznicę 

chrztu Polski oraz 25. rocznicę IV pielgrzymki św. Jana Pawła II do 

ojczyzny, podczas której prosił Polaków o ochronę życia, zdrowia  

i godności człowieka oraz budowanie życia osobistego i społecznego 

na fundamencie Bożego prawa. Ostatnie tygodnie lipca wypełniła 

radość Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wszystkie te nie-

zwykłe wydarzenia spaja Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.  

W tym szczególnym czasie Kościół w Polsce ponawia sierpniowy 

apel o abstynencję. Zrezygnujmy z napojów alkoholowych! Niech 

będzie to dar naszej miłości do Boga i bliźnich. Pokażmy innym, że 

jesteśmy wolni i miłosierni, że potrafimy żyć szczęśliwie bez alkoho-

lu. Wesprzyjmy tych, którzy walczą o swoją trzeźwość i potrzebują 

naszej pomocy.  

Abstynencja nie jest czymś dziwnym i wyjątkowym, jest ko-

nieczna w wielu sytuacjach ludzkiego życia. Zachowanie całkowitej 

abstynencji jest niezbędne w pracy, podczas kierowania pojazdami,  

w czasie opieki nad dziećmi, w oczekiwaniu na narodziny. Na 7 mi-

liardów ludzi żyjących na ziemi, zdecydowana większość w minionym 

roku nie spożyła żadnego napoju alkoholowego. Abstynenci stanowią 

aktualnie większość ludzkości. 

  

1050. Rocznica Chrztu Polski 

Wspominając Chrzest Polski i jej dzieje, myślimy z wdzięczno-

ścią o wielkiej pracy Kościoła, który zawsze stał na straży wolności  

i godności człowieka, będąc promotorem pracy na rzecz trzeźwości.  

W historii Polski, zwłaszcza w czasach zaborów, kapłani i osoby za-

konne bronili Polaków przed systematycznym rozpijaniem. Spotyka-

ły ich za to represje ze strony wrogów narodu, którym zależało, aby 

sprawować nad nim całkowitą kontrolę. Kościół zawsze rozumiał, że 

byt fizyczny i zdrowie moralne narodu są możliwe tylko wtedy, gdy 

chroniona jest trzeźwość.  
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Dziś z wdzięcznością i dumą, ale równocześnie z poczuciem 

wielkiej odpowiedzialności, patrzymy na rozważną i dalekowzroczną 

pracę Kościoła. Z szacunkiem wspominamy wielkich apostołów 

trzeźwości: założyciela Marianów św. Stanisława Papczyńskiego, 

jezuitę – O. Karola Antoniewicza, założyciela Michalitów bł. ks. Bro-

nisława Markiewicza, synów Ziemi Śląskiej: ks. Jana Alojzego Ficka, 

ks. Jana Kapicę i założyciela Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – sługę 

Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. O trzeźwość wszystkich roda-

ków wielokrotnie upominali się: św. O. Maksymilian Maria Kolbe, 

Prymas Tysiąclecia – sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński,  

św. Jan Paweł II i wielu innych ofiarnych apostołów trzeźwości, któ-

rym okazujemy wdzięczność i szacunek. 

  

Sytuacja zagrożenia 

Współczesnym apostołom trzeźwości towarzyszy niepokój, by nie 

utracić dorobku poprzedników. Pomimo wysiłku wielu duchownych  

i świeckich, coraz trudniej bronić trzeźwości w naszym narodzie. 

Wiele statystyk pokazuje, że powinniśmy być zawstydzeni  zbyt wy-

sokim spożyciem alkoholu w Polsce. Prawie milion Polaków jest uza-

leżnionych, a  3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie.  

Polak średnio spożywa prawie 10 litrów czystego alkoholu, a do-

datkowo co najmniej 3 litry alkoholu nierejestrowanego. Rocznie 

ponad 10 tysięcy Polaków umiera przez legalnie sprzedawany alko-

hol. Obecnie alkohol można kupić niemal wszędzie i o każdej porze. 

Na jeden punkt sprzedaży przypada dzisiaj 270 mieszkańców, a ich 

liczba czterokrotnie przekracza standardy Światowej Organizacji 

Zdrowia. Gdy patrzymy na tę sytuację, skojarzenie może być tylko 

jedno – te punkty są niczym komórki nowotworowe, które za aproba-

tą wielu samorządów, mnożą się i niszczą zdrowy organizm. Prawie 

1,5 miliona dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym,  

w których bardzo często dochodzi do przemocy. Ze spożywaniem  

alkoholu wiąże się ponad 60 różnego typu chorób i urazów. Według 

Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miej-

scu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Polacy co roku 

tracą miliardy złotych opłacając ze swoich podatków ekonomiczne 

koszty nadmiernego spożycia alkoholu. 

Chociaż większość Polaków zachowuje umiar lub abstynencję, to 

fakt ten nie może usypiać naszej czujności. Nie można zapomnieć, że 

uzależnienie czy nadużywanie alkoholu niszczy nie tylko osobę nim 
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dotkniętą, ale także najbliższych, czyli małżonków, dzieci, rodziców. 

Nie  jest to zatem problem jednostek, ale problem wielu milionów 

Polaków. Dzisiaj część polskiego społeczeństwa przypomina śmier-

telnie chorego, który udaje, że nie widzi objawów. Nie reaguje na 

coraz gorsze wyniki badań, nie podejmuje leczenia. Powtarza sobie, 

że jakoś to będzie. Niestety, to droga do tragedii. Statystyki nie po-

kazują całej prawdy o cierpieniu, łzach, poniżeniu i przegranym ży-

ciu. Dar sierpniowej abstynencji niech będzie odpowiedzią na cier-

pienie tak wielu naszych sióstr i braci. 

 

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia  

Jesteśmy Kościołem, wspólnotą wiary, a nadużywanie alkoholu 

prowadzi do jej osłabienia, a nawet utraty. Zawsze wiąże się z grze-

chem, zanikiem więzi z Bogiem i ludźmi. Jest więc poważnym zagro-

żeniem dla życia wiecznego. Dlatego tak bardzo potrzebujemy apo-

stolstwa trzeźwości, będącego formą nowej ewangelizacji. Podejmując 

dar sierpniowej abstynencji bronimy Bożego życia w duszach naszych 

sióstr i braci. 

Rok Miłosierdzia przypomina nam także o ludzkim wymiarze 

miłosierdzia. Wzywa nas do „wyobraźni trzeźwości”, czyli do troski  

o ludzi uzależnionych, nadużywających alkoholu, a także do troski  

o ich rodziny. Zastanówmy się, czy nie przyczyniamy się do tragedii 

innych przez brak rozwagi, wrażliwości i odpowiedzialności? Czy 

wolno nam podczas przyjęć, spotkań oraz innych okazji stosować 

przymus picia, zwłaszcza wtedy, gdy w gronie gości są osoby często 

dramatycznie walczące o powrót do trzeźwości? Zbyt łatwo zapomi-

namy, że trzeźwość innych zależy także od naszych decyzji i czynów.  

     

Młodzi, nie dajcie się zniewolić! 

W tym roku, przy okazji Światowych Dni Młodzieży, przypomi-

naliśmy, jak wiele pracy wymaga ochrona trzeźwości młodych.  

Badania pokazują, że młodzi, którzy zaczęli sięgać po alkohol 

przed 15 rokiem życia, uzależniali się zdecydowanie częściej, niż oso-

by, które zaczęły używać alkoholu po 20 roku życia. Tymczasem  

z niepokojem obserwujemy, że wiek inicjacji alkoholowej w Polsce 

jest bardzo wczesny, co powoduje u młodzieży liczne problemy osobi-

ste i niesie ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Alkoholem, po któ-

ry najczęściej sięgają młodzi, jest piwo. Do jego spożywania przyczy-

nia się przede wszystkim agresywna reklama i jego wysoka dostęp-
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ność. Pomimo tego, że polskie prawo zabrania sprzedawania alkoho-

lu nieletnim, to zaledwie 15-20 % z nich spotyka się z odmową  

w przypadku próby jego zakupu. 

Dlatego za św. Janem Pawłem II prosimy: „Młodzi, nie dajcie 

się zniewolić!” Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półpraw-

dami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać roz-

czarowani, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem” (Poznań,  

3 czerwca 1997). 

 

Drodzy Młodzi! 

Żyjecie w świecie, w którym wielu mówi o wolności,  o  prawach, 

o dobrej zabawie, o nieograniczonych możliwościach. Jeżeli jednak 

spojrzycie poza kolorowe reklamy, jeżeli na chwilę wyłączycie nowo-

czesne teledyski, wylogujecie się z sieci społecznościowych, to zoba-

czycie inny obraz. Życie młodych nigdy nie było tak atrakcyjne,  

a jednocześnie tak trudne, jak obecnie. We współczesnym świecie 

uczyniono wiele, aby okraść was z młodości. Wiele uczyniono, aby 

pod hasłem wyzwolenia, ograniczyć i zmanipulować wasze myślenie, 

zagrać na uczuciach, pogwałcić naturalne potrzeby. Rozwiązaniem 

problemów nigdy nie było i nie będzie uciekanie w świat alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, hazardu, sieci społecznościowych czy gier. 

Prosimy, abyście nie niszczyli swojego życia na samym starcie. 

Wszystko to, a zwłaszcza alkohol, oszukuje, uzależnia i zabija. Nisz-

czy ciało, psychikę, ducha, wrażliwość moralną, więzi z bliźnimi  

i z Bogiem. Prowadzi do osamotnienia, ogromnego cierpienia, utraty 

radości oraz sensu życia. 

Drodzy Młodzi, kochajcie Chrystusa i ufajcie Mu! Włączajcie się 

do katolickich grup formacyjnych. Pamiętajcie, że w wieku rozwojo-

wym jedyną formą trzeźwości jest całkowita abstynencja. Uczcie się 

od tych, którzy są prawdziwie wolni, którzy potrafią żyć szczęśliwie, 

którzy osiągają sukces i cieszą się życiem bez alkoholu. Jest ich wielu 

pośród Was! 

 

Drodzy Rodzice i Wychowawcy! 

Młodzi bardziej zwracają uwagę na to, co czynią dorośli, niż na 

to, co mówią. Wychowywać to znaczy dawać dobry przykład! To ro-

dzice są pierwszymi wzorcami pozytywnych lub szkodliwych postaw 

dla dzieci i nastolatków. Oprócz zachowania cnoty trzeźwości lub 

daru osobistej abstynencji, zadaniem rodziców jest solidne, katolickie 
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wychowanie dzieci i młodzieży. Dobrze wychowuje ten, kto kocha, 

rozmawia, stara się zrozumieć, poświęca czas i uwagę, a jednocześnie 

stawia granice i wymagania. Młodzi, którzy otrzymują takie wycho-

wanie, potrafią radzić sobie z życiem na trzeźwo. Nie boją się życia  

i nie uciekają od trudności w alkohol lub narkotyki, lecz potrafią 

mądrze poradzić sobie z każdym problemem. 

  

Odpowiedzialność  władz 

Jeśli pyta się Polaków o to, jakie problemy społeczne budzą ich 

niepokój, to wymieniają na pierwszym miejscu zagrożenie utratą 

pracy i biedą, a na drugim problemy alkoholowe. Nie będzie trzeźwe-

go narodu bez zdecydowanej i konsekwentnej polityki ograniczania 

fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu, a także zakazu jego 

reklamy. Bariery dostępności są uznawane przez światowych eksper-

tów za najskuteczniejszy sposób ograniczania problemów alkoholo-

wych. Trzeba tworzyć prawo przyjazne wychowywaniu w trzeźwości. 

Trzeba przeciwstawić się potężnym alkoholowym lobby. Z taką proś-

bą i nadzieją zwracamy się do władz naszej ojczyzny, które obiecały 

dobrą zmianę. Taka dobra zmiana musi się dokonać także w odnie-

sieniu do ochrony trzeźwości narodu. Skoro alkohol jest uznawany za 

czwarty pod względem siły działania narkotyk, to konieczność obrony 

interesu społecznego, zwłaszcza zdrowia publicznego, wymaga ścisłej 

regulacji obrotu taką substancją. Troska o trzeźwość narodu jest 

patriotycznym obowiązkiem wszystkich Polaków, a zwłaszcza władz 

państwowych i samorządowych. 

  

Ogólnopolski Kongres Apostolstwa Trzeźwości. 

Serdecznie prosimy o modlitwę w intencji przygotowań do przy-

szłorocznego ogólnopolskiego kongresu apostolstwa trzeźwości, któ-

rego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu – odpowiedzialność  rodzi-

ny, Kościoła, samorządu i państwa”.   

Mamy nadzieję, że będzie to wydarzenie integrujące wiele śro-

dowisk, stwarzające okazję do wymiany poglądów i opinii, a przede 

wszystkim kreślące kierunki działań apostolstwa trzeźwości na ko-

lejne lata posługi w naszej ojczyźnie. Liczymy na zaangażowanie się 

w prace kongresowe: parlamentu, władz centralnych i samorządo-

wych, bractw, stowarzyszeń, apostołów trzeźwości  oraz wszystkich 

ludzi dobrej woli.  
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Dziękujemy za odwagę, miłość i mądrość tym, którzy w sierpniu 

ofiarują Bogu i bliźnim dobrowolny dar abstynencji. Niech to świa-

dectwo mobilizuje nas wszystkich do całorocznej troski o trzeźwość 

Polaków w kraju i poza jego granicami.  

Za św. Janem Pawłem II prosimy: Maryjo, Królowo Polski, czu-

waj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii  

i Kościołowi Świętemu. Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie 

drogami Ewangelii. Bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą  

o trzeźwość narodu. 

 

 

Bp Tadeusz Bronakowski 

Przewodniczący Zespołu KEP  

ds. Apostolstwa Trzeźwości  

 

Łomża, 28 maja 2016 r.     
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AKT ZAWIERZENIA PARAFII  

MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ  

KRÓLOWEJ POLSKI  

Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI 

 

 

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, 

Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia! 

 

W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,  

oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę  

miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa  

i rodziny, ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych  

i samotnych, wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże. 

 

Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla  

każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej 

wierności Chrystusowi. 

 

Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu  

osobistym, rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją 

i Twojego Syna. 

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. 

 

Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie,  

przyrzekamy coraz bardziej  

rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.  

Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania 

Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia. 

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. 

Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie,  

parafii, Ojczyźnie i świecie. 
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Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia  

i oddania naszej parafii.  

Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość  

do naszego Narodu i każdego z nas. 

Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla 

wszystkich światło zbawczej nadziei. 

Amen. 

 

26 sierpnia 2016 r.  
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI  

Z OKAZJI VI TYGODNIA WYCHOWANIA 

11-17 WRZEŚNIA 2016 R. 

 

WYCHOWANIE NAŚLADOWANIEM  

MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI BOGA 

  

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! 

 

Za tydzień w naszej Ojczyźnie rozpocznie się szósty Tydzień  

Wychowania, któremu w tym roku towarzyszyć będzie hasło  

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia – „Miłosierni jak Ojciec”. 

Zastanówmy się, w jaki sposób rodzice, dziadkowie, nauczyciele,  

katecheci i duszpasterze mogą naśladować w wychowaniu miłosierną 

miłość Boga. 

Każdy z odczytanych przed chwilą fragmentów Pisma św. uka-

zuje prawdę o miłości łączącej wychowawcę z wychowankiem.  

W Ewangelii spotykamy Jezusa, za którym idą tłumy słuchających 

Go uczniów. Podążają one za Jezusem, mimo że zwraca się do nich  

z bardzo konkretnymi wymaganiami. Kochać swych wychowanków 

to znaczy także od nich wymagać. 

Św. Paweł w Liście do Filemona, wstawia się za swoim podo-

piecznym – Onezymem. Prosi, by adresat listu nie tylko darował 

karę, jaka należała się Onezymowi jako zbiegłemu niewolnikowi, ale 

by przyjął go na nowo – tym razem już nie jako niewolnika, lecz jako 

brata. Sam Apostoł nazywa go „swoim dzieckiem”, co wspaniale  

pokazuje, jak serdeczna i głęboka może być więź łącząca wychowaw-

cę z wychowankiem. Miłość wychowawcza jest bowiem z natury 

wrażliwa i czuła, daje wychowankowi wsparcie i poczucie bezpie-

czeństwa. 

Usłyszeliśmy dziś także fragment Księgi Mądrości. Jej Autor za-

stanawia się, czy potrafi poznać i wypełnić postawione mu przez  

Boga wymagania: „Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż poj-

mie wolę Pana?” (Mdr 9,13). Dochodzi do wniosku, że jest to możliwe, 

ale tylko z Bożą pomocą: „Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał 

Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?” (Mdr 9,17). 

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli przekonuje nas, że o dar praw-

dziwej miłości wychowawczej, która z jednej strony byłaby wrażliwa  
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i czuła, a z drugiej – wymagająca, trzeba prosić Ducha Świętego. To 

właśnie zamierzamy czynić przeżywając Tydzień Wychowania.  

 

1. Miłość wychowawcy w uczynkach miłosierdzia obej-

mujących całego człowieka 

 

Ogłaszając Jubileusz Miłosierdzia papież Franciszek zachęcał: 

„Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych 

nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów  

w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych 

pogrzebać. I nie zapominajmy o uczynkach miłosierdzia względem 

ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszą-

cych upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, 

urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych” (Papież 

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus). 

Nie ulega wątpliwości, że w wychowaniu jest miejsce na realiza-

cję wszystkich wymienionych wyżej uczynków miłosierdzia – zarów-

no tych, co do ciała, jak i tych, które nazywamy „uczynkami wzglę-

dem ducha”. Te pierwsze związane są z funkcją opiekuńczą wycho-

wawców – z podstawową troską o warunki życia podopiecznych. Nie 

tylko wychowawcy, ale każdy z nas musi mieć otwarte oczy i stanow-

czo reagować, gdy dziecku dzieje się krzywda związana z niedoży-

wieniem czy innym niedostatkiem. Uczynki względem duszy związa-

ne są natomiast z samym wychowaniem, w którym jest miejsce na 

pouczenie, pociechę, dobrą radę, ale też na przebaczenie, a nade 

wszystko na modlitwę.  

Miłosierdzie Boga obejmuje zawsze całego człowieka. Widać to 

wyraźnie w scenie uzdrowienia paralityka. Kiedy jego przyjaciele 

przychodzą z nim do Jezusa spodziewając się cudu uzdrowienia,  

z zaskoczeniem przyjmują fakt, że Jezus najpierw odpuszcza mu 

grzechy, a dopiero potem mówi: „wstań, weź swoje łoże i idź do do-

mu!” (Łk 5,17-26).  

Sporo emocji w dyskusji publicznej wywołały wytyczne dotyczące 

promocji w szkołach zdrowego sposobu odżywiania się dzieci i mło-

dzieży. Kształtowanie świadomości społecznej w tym zakresie jest 

potrzebne, gdyż wiele spośród tak zwanych chorób cywilizacyjnych 

ma swoje źródło w nieprawidłowym odżywianiu. Można zatem po-

wiedzieć, że jest to współczesna forma realizacji uczynków miłosier-

dzia względem ciała. Trzeba jednak pamiętać, że konieczna jest rów-
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nież refleksja dotycząca wspierania wychowanków w rozwoju du-

chowym, psychicznym i intelektualnym. Tydzień Wychowania jest 

okazją do tego, by każdy wychowawca postawił sobie pytania: „Kogo 

chcę wychować?” i „Jak zamierzam to czynić?”. Odpowiadając na nie 

trzeba mieć zawsze przed oczyma pełny rozwój wychowanków. 

 

2. Miłość wychowawcza potrzebuje wsparcia 

 

Święty arcybiskup Lwowa, Józef Bilczewski, w liście pasterskim 

o wychowaniu przytacza obraz ze starożytnej Grecji. Pisze o mędr-

cach ateńskich, którzy zebrali się, by radzić, jak ratować chylącą się 

ku upadkowi Ojczyznę. Jeden z nich w milczeniu rzucił na ziemię 

zepsute jabłko. Owoc rozpadł się na kawałki, ale oczom zebranych 

ukazały się zdrowe ziarna. Wszyscy zrozumieli wymowę tego przy-

kładu: nadzieję społeczeństwa stanowią dzieci i młodzież – 

„…wychowajmy ją zdrową fizycznie i moralnie, a Grecja wyzdrowie-

je” (św. abp J. Bilczewski, Młodości! Ty nad poziomy wylatuj! List 

pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich,  

20 stycznia 1905 r.). 

O wychowaniu warto rozmawiać zawsze, jednak aktualność pro-

blematyki wychowawczej jako przedmiotu refleksji osobistej i spo-

łecznej w obecnym czasie wydaje się szczególnie ważna. Rozwój cywi-

lizacyjny jest tak szybki i pociąga za sobą tyle nowych problemów,  

że bez pomocy pedagogów, psychologów czy lekarzy wychowawcy są 

często bezradni. Przykładem może tu być chociażby zjawisko uzależ-

niania się nawet bardzo małych dzieci od tabletów czy smartfonów, 

powodujące między innymi ich zamykanie się na budowanie praw-

dziwych relacji z bliskimi. Znamienny jest widok dziecka, które przy-

zwyczajone do dotykowych ekranów usiłuje rączką przesuwać ilu-

stracje w oglądanej książce.  

Program uczynków miłosierdzia, które wzywają do tego, by 

„nieumiejętnych pouczać” czy „wątpiącym dobrze radzić”, zachęca do 

korzystania w praktyce wychowawczej ze wsparcia kompetentnych 

osób i wzajemnej współpracy. Również Kościół, którego dorobek  

w dziedzinie wychowania zaowocował powstaniem wielu kierunków  

i systemów pedagogicznych, pragnie służyć rodzicom i nauczycielom. 

Czyni to poprzez refleksję naukową z zakresu pedagogiki i dydaktyki 

kontynuowaną na katolickich uczelniach, przez prowadzenie przed-

szkoli i szkół katolickich, a także przez posługę duszpasterzy i kate-
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chetów w parafiach oraz w każdym polskim przedszkolu i szkole. 

Mądrość wychowawców podpowie im, by nie marnowali okazji do 

korzystania z tej pomocy.  

 

3. Miłość wychowawcza prowadzi do świadectwa  

 

Wielu rodziców, dziadków, nauczycieli zadaje sobie pytanie, co 

robić, by podejmowane przez nich wysiłki wychowawcze były owocne. 

Wypełniając program wyznaczony przez Chrystusowe przykazanie 

miłości, przełożone na konkretny język uczynków miłosierdzia, trze-

ba pamiętać, że „radzić”, „pouczać”, „upominać”, „pocieszać” należy 

nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem, a zwłaszcza przy-

kładem własnego życia. Najskuteczniejsze jest wychowanie poprzez 

osobiste świadectwo wychowawcy. Dziecko potrafi bowiem czytać 

„pomiędzy wierszami” wypowiadanych przez rodziców słów. Nie spo-

sób oddać koloru lub smaku za pomocą samych, nawet bardzo obra-

zowych, słownych opisów, ale trzeba się w końcu odwołać do kon-

kretnego przedmiotu w tym właśnie kolorze czy potrawy, która tak 

właśnie smakuje. Nie można też wychowywać dziecka bez umożli-

wienia mu doświadczenia, jak wygląda życie oparte na wartościach, 

które są mu przekazywane. Dotyczy to zwłaszcza wychowania  

w wierze. Słysząc pytanie uczniów: „Nauczycielu – gdzie miesz-

kasz?”, Jezus niczego nie tłumaczy, ale kieruje do nich zaproszenie: 

„Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 38-39). W ten sposób chce im powie-

dzieć, że jeśli pragną cokolwiek zrozumieć z Jego nauczania, muszą 

przebywać z Nim i doświadczyć, na czym polega życie u Jego boku. 

Tak ważne jest, by dom rodzinny był prawdziwym domem, w którym 

darowane są urazy, przebaczane krzywdy, by każdy z domowników 

mógł odnaleźć w nim pociechę i otrzymać pomoc.  

Święty Jan Paweł II w encyklice o Bożym Miłosierdziu przypomi-

na, że wychowanie jest jedną z najważniejszych form naśladowania 

miłosiernej miłości Boga: „…miłość miłosierna jest szczególnie nieo-

dzowna w stosunkach pomiędzy najbliższymi, pomiędzy małżonkami, 

pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy przyjaciółmi, jest nieodzowna 

w wychowaniu i duszpasterstwie” (Dives in misericordia, 14). 

W takim kontekście spoglądamy na trudną pracę katechetów – 

księży, sióstr i braci zakonnych, katechetek oraz katechetów świec-

kich. Papież Franciszek wzywa ich wszystkich, by wyruszyli na pery-

ferie współczesnego świata: „…jedną z peryferii, która sprawia mi 
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zawsze wielki ból, (…) są dzieci, które nie potrafią zrobić znaku krzy-

ża. (…) To jest właśnie peryferia! Tam trzeba iść! A Jezus tam jest, 

czeka na ciebie, byś pomógł temu dziecku zrobić znak krzyża”  

(Papież Franciszek, Przemówienie do uczestników Międzynarodowego 

Kongresu Katechetycznego w Rzymie, 27 września 2013 r.). Podej-

mijmy ten apel, który wydaje się coraz bardziej aktualny także  

w naszej polskiej rzeczywistości. 

Wszystkich, którym droga jest sprawa wychowania dzieci i mło-

dzieży – rodziców, nauczycieli, osoby odpowiedzialne za polską szkołę 

na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej – za-

praszamy do włączenia się w przeżywanie VI Tygodnia Wychowania. 

Zachęcamy, by wziąć udział w organizowanych w parafiach i szko-

łach spotkaniach poświęconych tematyce wychowawczej. Niech każ-

dy z nas podejmie w tym czasie modlitwę w intencji nauczycieli  

i wychowawców. Dziękujmy dziś Bogu, najlepszemu Wychowawcy, za 

tych, którzy są przedłużeniem Jego miłosiernej miłości, realizując 

dzieło wychowania – jedno z najtrudniejszych, ale zarazem najpięk-

niejszych zadań człowieka.  

Na tę drogę wychowywania innych poprzez naśladowanie miło-

siernej miłości Boga wszystkim Wam z serca błogosławimy. 

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

obecni na 373. Zebraniu Plenarnym  

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 

w dniu 8 czerwca 2016 r. 
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KOMUNIKAT PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  

 PRAWO DO WOLNEJ NIEDZIELI 

 

 

Wolna niedziela jest marzeniem wielu Polaków. Podobnie jak 

obywatele innych krajów europejskich, także Polacy – bez względu 

na religię czy światopogląd – winni mieć prawo do wolnej niedzieli. 

Święty Jan Paweł II pisał o tym w specjalnym dokumencie: „Także  

w obecnej sytuacji historycznej mamy obowiązek tak działać, aby 

wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są 

człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność oraz zwią-

zane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne 

do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden 

dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczyn-

ku i świętowania (List Apostolski Dies Domini o świętowaniu nie-

dzieli, 66).  

W tym kontekście pragniemy przypomnieć, iż na zebraniu  

Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w czerwcu br. biskupi 

polscy jednomyślnie poparli obywatelski projekt ustawy zgłoszony 

przez NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczenia handlu w niedzie-

lę. Ten projekt jest głosem sprzeciwu wobec nadużyć związanych  

z wykorzystywaniem pracowników, a także próbą podkreślenia świą-

tecznego charakteru niedzieli. Powszechnie oczekuje się, że inicjaty-

wa związku zawodowego NSZZ „Solidarność” i znaczące poparcie 

społeczeństwa nie zostaną zlekceważone, a Parlament Rzeczypospo-

litej Polskiej przywróci i zabezpieczy narodowi polskiemu niedzielę 

jako wartość religijną, rodzinną i kulturową. 

 

Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP 

 

Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP 

 

Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 

 

Warszawa, 13 września 2016 r.  
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KOMUNIKAT PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  

KAMPANIA „PRZEKAŻMY SOBIE ZNAK POKOJU”  

ROZMYWA JEDNOZNACZNE WYMAGANIA EWANGELII 

 
  

W ostatnim czasie organizacje związane z tzw. nurtem LGBT – 

wsparte przez środowiska Tygodnika Powszechnego, Więzi i Znaku – 

rozpoczęły kampanię medialną pt. „Przekażmy sobie znak pokoju”. 

Akcja ta skierowana jest do ludzi wierzących i – jak twierdzą organi-

zatorzy – „ma na celu przypomnienie, że z wartości chrześcijańskich 

wypływa konieczność postawy szacunku, otwarcia i życzliwego dialogu 

wobec wszystkich ludzi, także homoseksualnych, biseksualnych  

i transpłciowych” (źródło: www.znakpokoju.com). O ile wszelkie dzia-

łania służące promowaniu zgody społecznej zasługują na uznanie,  

o tyle – w kontekście wspomnianej inicjatywy – należy przypomnieć  

o fundamentalnych sprawach, które Kościół głosi w sposób niezmienny. 
  
1. Sam liturgiczny znak pokoju – do którego odnoszą się organiza-

torzy kampanii – wyraża gotowość do pojednania z drugim czło-

wiekiem i przyjęcia go w świętej wspólnocie grzeszników. Wszy-

scy przecież jesteśmy grzeszni, co również wyrażamy w akcie 

pokuty na samym początku każdej liturgii. Wyciągnięta ku dru-

giemu ręka oznacza zatem akceptację osoby, nigdy zaś – aproba-

tę dla jej grzechu, niezależnie od tego, jakiej on jest natury. Na-

leży ponadto podkreślić, że członkowie wspólnoty zgromadzonej 

na liturgii mają nieustanny obowiązek nawracania się, to znaczy 

dostosowywania się do wymagań Ewangelii i odwracania się od 

własnych grzesznych upodobań. Istnieje obawa, że akcja „Prze-

każmy sobie znak pokoju”, wydobywając gest podanej ręki  

z kontekstu liturgicznego, nadaje mu znaczenie, które jest nie do 

pogodzenia z nauką Chrystusa i Kościoła. 

2. Środowiska LGBT często zarzucają Kościołowi, że zwiastując im 

Ewangelię, pozbawia on godności osoby homoseksualne, bisek-

sualne czy transpłciowe. Dlatego trzeba z całą mocą powiedzieć, 

że Kościół jest jedyną instytucją, która od dwóch tysięcy lat nie-

strudzenie głosi godność każdej osoby ludzkiej bez wyjątku. To 

niezmienne nauczanie nie zmienia się również w odniesieniu do 

wspomnianych osób. Kościół nigdy nie dzieli ludzi według orien-

tacji seksualnej, ale uświadamia wszystkim, że jako stworzeni 

„na obraz i podobieństwo Boga”, są ukochanymi dziećmi Bożymi 
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– siostrami i braćmi w Chrystusie – i stąd cieszą się równą god-

nością. Dlatego – razem z Ojcem Świętym Franciszkiem – 

„chcemy przede wszystkim potwierdzić, że każda osoba, nieza-

leżnie od swojej skłonności seksualnej, musi być szanowana  

w swej godności i przyjęta z szacunkiem, z troską, by uniknąć 

«jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji»”, a zwłaszcza 

wszelkich form agresji i przemocy. W odniesieniu do rodzin, na-

leży natomiast zapewnić im pełne szacunku towarzyszenie, aby 

osoby o skłonności homoseksualnej miały konieczną pomoc  

w zrozumieniu i pełnej realizacji woli Bożej w ich życiu” (Franci-

szek, Amoris laetitia, 250). 

3. Szacunek dla godności każdej osoby jest jednak nie do pogodze-

nia z szacunkiem dla samych czynów homoseksualnych. Są one 

obiektywnie moralnie złe i jako takie nie mogą nigdy cieszyć się 

akceptacją Kościoła. Podobnie jest z podnoszonymi przez niektó-

rych postulatami zrównania w prawie związków homoseksual-

nych z heteroseksualnymi. Tego typu postulaty – zawsze,  

a zwłaszcza w dobie głębokiego kryzysu rodziny – są szkodliwe 

dla społeczeństw i jednostek. 
  

Zło jest złem nie dlatego, że zostało przez kogoś zabronione, ale 

dlatego, że – jako niezgodne z planem Bożym – szkodzi człowiekowi. 

Stąd Kościół – jak dobra matka – musi jasno nazywać je po imieniu. 

Postawa tolerancji wobec zła byłaby w istocie obojętnością wobec 

grzeszących sióstr i braci. Nie miałaby zatem nic wspólnego z miło-

sierdziem ani z chrześcijańską miłością. 

Podsumowując, wyrażamy przekonanie, że katolicy nie powinni 

brać udziału w kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju”, gdyż roz-

mywa ona jednoznaczne wymagania Ewangelii. 
 

Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP 

 

Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP 

 

Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 
 

 

Warszawa, 14 września 2016 r.  
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DEKRET USTANOWIENIA  

SANKTUARIUM ŚW. MARII MAGDALENY  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM  

PW. ŚW. MARII MAGDALENY W BIŁGORAJU 

 

Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, zwana też, zgod-

nie z dawną tradycją, Puszczą Solską, zasłynęła jako miejsce modli-

twy już w początkach XVII w., gdy powstała tu mała kapliczka, wy-

budowana na miejscu objawień św. Marii Magdaleny. W 2015 r. 

upłynęło czterysta lat od przekazania przez tę uczennicę Chrystusa  

i pierwszą zwiastunkę zmartwychwstania naszego Pana, orędzia: 

„Aby to święte miejsce miano we czci i by oddawano tu chwałę Bogu 

oraz św. Marii Magdalenie”. 

W ciągu kolejnych wieków lud wierny tej ziemi, pod przewodnic-

twem gorliwych duszpasterzy, wywodzących się zarówno z ducho-

wieństwa zakonnego, jak i diecezjalnego, wiernie realizował słowa 

orędzia i nadal śpieszy tu z ufną modlitwą do Boga przez przyczynę 

Matki Najświętszej oraz swojej ukochanej patronki – św. Marii Mag-

daleny. A prawdę o niezwykłych dziełach dokonanych w tym miejscu 

przez Boga dla dusz Mu oddanych, poświadczają liczne wota oraz 

obrazy umieszczone w kapliczce nieopodal dzwonnicy, w której znaj-

duje się też historyczna studnia z „cudowną wodą”. Przybywają do 

tego miejsca nie tylko okoliczni mieszkańcy, lecz także pielgrzymi  

z różnych stron kraju i z zagranicy.  

Uznając szczególne znaczenie tej świątyni i rozwiniętego przy 

niej duszpasterstwa dla rozwoju i umocnienia  wiary w Boga Miło-

siernego oraz miłości do Kościoła Chrystusowego, jak też podkreśla-

jąc, że jest to jedyne odnotowane historycznie miejsce w Polsce, a być 

może i w świecie, w którym objawiła się św. Maria Magdalena,  

niniejszym, zgodnie z przepisem kan. 1230 Kodeksu Prawa Kano-

nicznego, ustanawiam 
 

SANKTUARIUM ŚW. MARII MAGDALENY  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM  

PW. ŚW. MARII MAGDALENY W BIŁGORAJU 
 

Sanktuarium to, jako szczególne miejsce kultu i doświadczania 

Bożych łask, otrzymuje przywilej możliwości uzyskania odpustu zu-

pełnego przez wiernych, którzy nawiedzając to święte miejsce odmó-
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wią pobożnie „Ojcze nasz” i „Wierzę” w następujących dniach:  

w uroczystość tytularną, czyli 22 lipca, a także raz w roku, w dzień 

dowolnie wybrany przez każdego wiernego przybywającego do Sank-

tuarium oraz ilekroć biorą udział w pielgrzymkach organizowanych 

grupowo (Enchiridion indulgentiarum, Concessio 33, § 4). Należy 

ponadto spełnić warunki zawsze wymagane do uzyskania odpustu 

zupełnego: sakramentalna spowiedź, przyjęcie Komunii Świętej, wy-

kluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego 

oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego – mogą one także 

być wypełnione w dniach bliskich odwiedzin sanktuarium (Enchiri-

dion indulgentiarum, N. 20).  

Wszyscy kapłani spowiadający w Sanktuarium, na mocy upo-

ważnienia Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, są uprawnieni do 

zwalniania z ekskomuniki latae sententiae zaciągniętej przez spowo-

dowanie przerwania ciąży, po zaistnieniu skutku (kan. 1398 KPK). 

Niech wierni przybywający do Sanktuarium doświadczają prze-

możnego wsparcia Świętej Patronki, która sama doznawszy łaski 

Bożego Miłosierdzia, umocniona nią, radośnie obwieszczała prawdę  

o Zmartwychwstałym i żyjącym Chrystusie i niech stają się świad-

kami Miłosiernej Miłości Boga we współczesnym świecie. 

Duszpasterzom posługującym w Sanktuarium, oraz wszystkim 

wiernym pobożnie je nawiedzającym, udzielam pasterskiego błogo-

sławieństwa, polecając opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji 

i wstawiennictwu św. Marii Magdaleny. 

 

Zamość, 22 lipca 2016 r., 

w święto św. Marii Magdaleny  

L.dz. 194/Gł/16 

 

 
 

 †  Marian Rojek 
         BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI   

Ks.  Michał Maciołek  
KANCLERZ  
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STATUT 

SANKTUARIUM DIECEZJALNEGO ŚW. MARII MAGDALENY 

w BIŁGORAJU 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Sanktuarium Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, zwane dalej 

Sanktuarium, jest sanktuarium diecezjalnym, zatwierdzonym przez 

Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego dekretem z dnia 22 lipca 2016 r., 

zgodnie z kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

2. Sanktuarium w swojej działalności kieruje się stosownymi 

przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, normami prawa 

partykularnego oraz postanowieniami niniejszego Statutu. 

3. Sanktuarium Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju jest miejscem 

kultu, rozumianego w myśl kan. 1186 Kodeksu Prawa Kanonicznego 

oraz wysiłku ewangelizacyjnego, ekumenicznego i społecznego. 

4. Sanktuarium znajduje się w obrębie kościoła parafialnego pod 

wezwaniem Św. Marii Magdaleny i Kapliczki z cudowną wodą, która 

jest miejscem objawień św. Marii Magdaleny w Biłgoraju – dawniej 

Puszczy Solskiej. 

5. Sanktuarium szerzy kult św. Marii Magdaleny, we współpracy 

z innymi parafiami i organizacjami, działającymi na terenie diecezji. 

6. Opieka nad Sanktuarium powierzona jest kapłanom Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej. Każdorazowy proboszcz parafii jest także 

kustoszem sanktuarium, chyba że Biskup  Diecezjalny zarządzi 

inaczej. 

7. Kustosz Sanktuarium wypełnia swoją posługę przy ścisłym 

wsparciu ze strony innych kapłanów pracujących w Sanktuarium 

oraz we współpracy z duchownymi w dekanacie i przybywającymi 

wraz z grupami pielgrzymów. 

8. Różne aspekty funkcjonowania i rozwoju Sanktuarium 

wspierają w sposób szczególny: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 

Bractwa różańcowe, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Pawła II, funkcjonujące przy parafii i inne grupy parafialne – każda 

zgodnie z własnymi statutami. 
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II. CELEBRACJE 

 

9. Kustosz Sanktuarium jest bezpośrednio odpowiedzialny za 

liturgię w nim sprawowaną. 

10. „Mszą własną” w Sanktuarium jest formularz mszalny ze 

Święta św. Marii Magdaleny z dnia 22 lipca. 

11. Wszyscy kapłani spowiadający w Sanktuarium, na mocy 

upoważnienia Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, są uprawnieni do 

zwalniania z ekskomuniki latae sententiae zaciągniętej przez 

spowodowanie przerwania ciąży, po zaistnieniu skutku (kan. 1398). 

12. Wierni przybywający do Sanktuarium w zorganizowanej 

pielgrzymce mogą zyskać za nawiedzenie Sanktuarium lub Kapliczki 

z cudowną wodą odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan 

łaski uświęcającej, Komunia św., brak przywiązania do jakiegokol-

wiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienie 

w Sanktuarium „Wierzę” i „Ojcze nasz”). Wierni pielgrzymujący  

indywidualnie mogą taki odpust uzyskać raz w roku w dowolnie wy-

branym przez siebie dniu (Enchiridion indulgentiarum, 20; Tamże, 

Concessio 33, § 4).  

 Do kustosza i duszpasterzy należy obowiązek informowania  

o możliwości i warunkach zyskania odpustu. 

13. Chorzy pielgrzymujący do Sanktuarium mogą prosić  

o sakrament namaszczenia, którego należy udzielić zgodnie  

z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Rytuału Rzymskiego. 

14. Centrum życia sakramentalnego w Sanktuarium jest 

Eucharystia. Sanktuarium winno także propagować i popierać kult 

Najświętszego Serca Jezusowego i Najświętszej Maryi Panny. 

15. Szczególnie doniośle obchodzi się uroczystość Patronki, św. 

Marii Magdaleny, celebrując Eucharystię w samym Sanktuarium 

oraz w Kapliczce z cudowną wodą. 

16. W sanktuarium odbywają się także inne nabożeństwa: 

-  Różaniec św. przed każdą Mszą św. wieczorną, 

- w środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 

-  w soboty po Mszy św. wieczornej Nowenna za wstawiennictwem 

św. Marii Magdaleny, 

- każdego 16. dnia miesiąca Nowenna za wstawiennictwem św. 

Jana Pawła II, 

- Adoracje Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwa ku czci 

Miłosierdzia Bożego. 
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III. EWANGELIZACJA 

 

17. Wiernym, którzy przybywają do Sanktuarium duszpasterze 

w sposób bezpośredni lub pośredni będą starali się przedstawić 

podstawowe elementy kerygmatu chrześcijańskiego. 

18. Szczególną troską w Sanktuarium otacza się głoszenie Słowa 

Bożego. 

19. Sanktuarium popularyzuje przesłanie życia św. Marii 

Magdaleny. 

20. Sanktuarium jest otwarte na wielość, bogactwo duchowe  

i różnorodność grup, wspólnot, zrzeszeń i stowarzyszeń, będących 

przejawem żywotności laikatu. 

21. Przy Sanktuarium umożliwia się wiernym nabycie literatury 

religijnej oraz dewocjonaliów, zwłaszcza związanych z kultem św. 

Marii Magdaleny. Sanktuarium może podejmować także własne 

inicjatywy wydawnicze. 

  

IV. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

 

22. Funkcja Sanktuarium wyraża się w działalności 

charytatywnej między innymi przez opiekę duszpasterską i pomoc 

charytatywną we współpracy z Caritas Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej i jej agendami. 

23. Przy Sanktuarium mogą powstać inne dzieła charytatywne, 

opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. W swojej działalności 

kierują się one własnym statutem lub regulaminem, zatwierdzonym 

przez kompetentną władzę kościelną. 

24. Miłość miłosierną praktykuje się w Sanktuarium także przez 

udzielanie gościny pielgrzymom, zwłaszcza najbiedniejszym  

i stwarzanie im, w miarę możliwości, warunków do godziwego 

odpoczynku. 

25. Szczególną troską Sanktuarium stara się objąć pielgrzymów 

chorych, starszych i niepełnosprawnych. We współpracy  

z właściwymi stowarzyszeniami stara się zapewnić im odpowiednią 

opiekę i transport. 
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V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

 

26. Sanktuarium jest miejscem, w którym organizowane są 

sympozja, wykłady, konferencje, przedstawienia, koncerty, wystawy 

oraz inne wydarzenia artystyczne i kulturalne. 

27. Kustosz Sanktuarium, popierając działalność kulturalną 

przy Sanktuarium, czuwa, aby nie dominowała ona nad elementem 

liturgicznym. 

  

VI. DOKUMENTACJA I ŚRODKI MATERIALNE 

 

28. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za prowadzenie 

kroniki, w której zapisywane są informacje o znaczących 

wydarzeniach w Sanktuarium. Oprócz kroniki w Sanktuarium jest 

prowadzona księga łask, w której zapisywane są relacje  

o nadzwyczajnych łaskach, które otrzymali wierni za pośrednictwem 

św. Marii Magdaleny. Łaski o wyjątkowym charakterze będą  

w miarę możliwości odpowiednio udokumentowane. 

29. Sanktuarium prowadzi rejestr grup pielgrzymkowych, 

zawierający zapisy dotyczące dat pielgrzymek, parafii 

reprezentowanych przez pielgrzymów, charakteru wspólnoty 

pątników, ewentualnie wspólnej intencji pielgrzymów oraz imion  

i nazwisk kapłanów przybywających z pielgrzymami. 

30. Sanktuarium umożliwia pielgrzymom spisywanie 

podziękowań i próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Marii 

Magdaleny. Kustosz Sanktuarium dba, aby zostały one odnotowane 

w księdze łask przechowywanej w Sanktuarium. 

31. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za gromadzenie, 

dokumentowanie i odpowiednie przechowywanie różnego rodzaju 

darów wotywnych, składanych jako wyraz pobożności pielgrzymów. 

32. Kustosz Sanktuarium dysponuje środkami materialnymi  

z ofiar składanych przez pątników oraz dotacji uzyskanych od osób 

prawnych i fizycznych na rzecz Sanktuarium. W czasie Mszy świętej 

odprawianej przy okazji pielgrzymek zbierane są ofiary na potrzeby 

Sanktuarium. 

33. Ofiary przekazywane na rzecz Sanktuarium mogą być 

przeznaczone wyłącznie na rozwój kultu św. Marii Magdaleny oraz 
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na dzieła duszpasterskie i charytatywne prowadzone przy 

Sanktuarium. 

34. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone za zgodą Biskupa 

Zamojsko-Lubaczowskiego. 

 

Niniejszym, zgodnie z kan. 1232 KPK zatwierdzam Statut 

Sanktuarium Diecezjalnego Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju  

 

 

 

 
 

 †  Marian Rojek 
         BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI   

 

 

    

Zamość, 22 lipca 2016 r.,     

w Święto św. Marii Magdaleny     
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Zamość 13 sierpnia 2016 r.  

 

SŁOWO BISKUPA DIECEZJALNEGO MARIANA ROJKA    

DO ROLNIKÓW Z RACJI DOŻYNEK  

 

 

Umiłowani Diecezjanie i Drodzy Rolnicy 

 

Dożynki to wydarzenie, które zachęca wszystkich, zarówno ludzi 

bezpośrednio związanych z rolniczym trudem, jak też i osoby o cał-

kiem odmiennych zawodowych profesjach, dalekich od uprawy roli 

czy pracy w sadzie, do docenienia zawsze trudnej ale i odpowiedzial-

nej pracy rolnika, do okazania wdzięczności tym mieszkańcom wio-

sek, których wysiłek daje nam codzienny pokarm. Bardzo namacal-

nie i bezpośrednio, każdy rolnik, wychodząc z domu do pracy na polu, 

w swym gospodarstwie, w ogrodzie czy sadzie, staje się współpra-

cownikiem samego Boga w zakresie tego, co Stwórca powierzył umie-

jętnościom i odpowiedzialności istot rozumnych i wolnych, powoła-

nych do istnienia na obraz samego Boga. Ów zaszczyt staje się także 

zadaniem do wypełnienia w życiu i pracy każdego rolnika. 

A kiedy dzisiaj patrzymy na owoce pracy ludzkich rąk – rąk rol-

ników, ogrodnikowi i sadowników, owoce, jakie w dożynkowym po-

chodzie wdzięczności i radości przynosicie do ołtarza Bożego, to 

wzrok nasz i myśli oraz pragnienia serc biegną ku Bogu, który dał 

wzrost temu, co trzymamy w dłoniach i co urosło, zaowocowało na 

naszych polach, w sadach i ogrodach. Przecież to jest dar Bożego 

miłosierdzia dla człowieka: głodnego, spracowanego i pragnącego 

miłości oraz szczęścia. 

Pieśń „Rota” swym gromkim echem rozlegająca się po zamojsko-

lubaczowskiej ziemi, po jej ogrodach, sadach i polach, często śpiewana 

na okoliczność dożynkową, uświadamia nam wszystkim także prawdę 

o tym, że rolnik to nie tylko ten, co pracuje i daje głodnym chleb, ale to 

także patriota, człowiek związany z ojczystą ziemią i kochający ro-

dzinny dom, gotowy również do daru swego wysiłku, walki i zmagania, 

a jak mówi nam historia, jakże często życia, po to, aby ojcowizna,  

rodzinny zagon był nasz, polski i zawsze związany z mocą, jaką lu-

dziom na tej ziemi już od 1050-ciu lat daje łaska chrztu św. i życia  

w Chrystusowym Kościele. 

Zapraszam wszystkich wiernych naszej diecezji, a szczególnie 

rolników, ogrodników, sadowników, osoby zbierające zioła, leśne 
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owoce, wraz z waszymi duszpasterzami, na czele z duszpasterzem 

rolników naszej diecezji, do Matki Bożej Krasnobrodzkiej na Mszę 

Świętą dożynkową w dniu 11 września 2016 r. To jest szczególne 

wydarzenie dla rolników w ciągu całego roku, gdyż dożynki są uko-

ronowaniem waszego dotychczasowego trudu. Po zakończeniu 

wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów,  

a głównie plonu zbóż, przychodzicie, jako ludzie wiary,  

z dziękczynieniem do Boga i tutaj do Bożej Matki w Krasnobrodzie, 

by wypowiedzieć swoją wdzięczność za zebrane plony. Przekazujecie 

chleb i prezentujecie wspaniałe wieńce, kosze owoców oraz jarzyn 

Największemu i Pierwszemu Gospodarzowi tych dożynek, samemu 

Trójjedynemu Bogu. Śpiewacie także rolniczą pieśń: „Plon, niesiemy 

plon”, dzielicie się chlebem i częstujecie nim tych, którzy z wami 

uczestniczą w tej uroczystości. 

Przy okazji dożynek zabrzmią z pewnością liczne słowa różnych 

osób związanych z polską wsią i słowa was samych, rolników. Niech 

w nich będzie zawsze widoczna wdzięczność, uznanie, szacunek  

i okazywanie godności każdemu rolnikowi, za waszą rolniczą pracę, 

za wszelki wysiłek, za trud na roli, ale także za waszą wiarę,  

za zawsze mocny i żywy związek Polskiego Rolnika i Gospodarza  

z Kościołem i religijnymi tradycjami, za waszą modlitwę. Bo wy naj-

lepiej wiecie, iż „bez Boga ani do proga”. 

Z serca błogosławię wszystkim Rolnikom, Kapłanom i Duszpa-

sterzom Rolników, a także każdemu wiernemu naszej Diecezji  

Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Z darem modlitwy 

 

 

 

 
 

 †  Marian Rojek 
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Zamość, 16 września 2016 r.  

SŁOWO BISKUPA DIECEZJALNEGO MARIANA ROJKA    

Z RACJI OBCHODÓW ŚWIATOWEGO  

DNIA ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU 

 

Drodzy Diecezjanie! 

W tym roku także, jak poprzednimi laty, Kościół Katolicki 

obchodzi Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 

zainicjowany 50 lat temu przez bł. papieża Pawła VI. W Kościele  

w Polsce Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła dniem modlitw 

za dziennikarzy, a także w intencji rozwoju mediów oraz wspierania 

mediów katolickich, trzecią niedzielę września. 

Temat przewodni papieskiego przesłania, któremu towarzyszy 

troska o media, brzmi: „Komunikacja i miłosierdzie – owocne 

spotkanie”. Papież Franciszek zachęca wszystkich, którzy tworzą 

media oraz tych, którzy z nich korzystają, do troski o pozytywne 

relacje miłosierdzia między ludźmi, rodzinami, grupami społecznymi 

i narodami. W Orędziu na tegoroczny Dzień Śródków Społecznego 

Przekazu Ojciec Święty pisze: Komunikacja ma moc budowania 

mostów, sprzyjania spotkaniu i integracji, ubogacając w ten sposób 

społeczeństwo. Jak to dobrze, gdy widzimy osoby zaangażowane  

w staranne dobieranie słów i gestów, ażeby przezwyciężyć 

nieporozumienia, uleczyć zranioną pamięć i budować pokój oraz 

zgodę. Jest to możliwe zarówno w przestrzeni fizycznej jak i cyfrowej. 

Dlatego słowa i działania powinny nam pomóc wyjść z zaklętego 

kręgu potępień i zemsty, które stale wpędzają w matnię osoby  

i narody, prowadzące do wyrażania się przesłaniami nienawiści. 

Natomiast słowo chrześcijanina stawia sobie za cel spowodowanie 

rozwoju komunii i nawet jeśli musi zdecydowanie potępić zło, stara 

się nie zrywać relacji i komunikacji. 

Na naszym terenie zamojsko-lubaczowskim działają media 

diecezjalne, takie jak: Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Katolicki 

„Niedziela”, powstają i rozwijają się internetowe strony parafialne, 

ewangelizacyjne czy też różnych grup modlitewnych i troszczących 

się o duchową formację wiernych. 

Jako biskup diecezjalny bardzo cieszę się z tego, że nasze 

zamojsko-lubaczowskie media w skuteczny sposób ewangelizują, 
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edukują, informują i budują właściwą relację pomiędzy Bogiem  

a człowiekiem oraz wzbogacają wzajemne międzyludzkie odniesienia. 

W tym roku świętujemy 18 rocznicę istnienia Katolickiego Radia 

Zamość. Pierwszą audycję wyemitowano 25 marca 1998 roku.  

W ciągu tych minionych lat rozgłośnia ugruntowała swoją pozycję  

w eterze, zyskała grono wiernych słuchaczy i ciągle polepsza zaplecze 

techniczne. Systematycznie wzrasta też liczba odbiorców, którzy 

ustawiając częstotliwość 90,1 FM lub otwierając stronę internetową: 

www.radiozamosc.pl chętnie i często do niej wracają. Dzieje się tak, 

ponieważ Katolickie Radio Zamość, jako jedyne lokalne radio, 

emituje audycje i programy adresowane do wszystkich grup 

wiekowych i pozyskuje nowych słuchaczy różnorodnością tematów 

oraz ciekawych propozycji. 

Z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu proszę wszystkich 

kapłanów, osoby konsekrowane oraz wiernych świeckich o modlitwę 

w intencji naszej rozgłośni, a także o wspólne podjęcie troski o jej 

dalszy rozwój. Słuchajmy Katolickiego Radia Zamość, promujmy je, 

informujmy o nim innych! 

 

 

 

 
 

 †  Marian Rojek 
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Zamość, 28 września 2016 r.  

L.dz. 496/Gł/16 

 

 

DEKRET  

POWOŁANIA RADY DIECEZJALNEGO  

INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ 

W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

  

 

Stosownie do potrzeb pastoralnych Diecezji, działając zgodnie  

z art. 25 pkt 2 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, powołuję nastę-

pujący skład Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 

w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej:  

Mirosław Baranowski – parafia pw. Świętego Krzyża w Zamościu 

Andrzej Białowolski – parafia pw. św. Stanisława BM w Wielączy 

Adam Kułaj – parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. To-

masza Apostoła w Zamościu 

Jolanta Niedźwiedzka – parafia pw. Zwiastowania NMP w Toma-

szowie Lubelskim  

Elżbieta Tomaszewska – parafia pw. Zwiastowania NMP w Toma-

szowie Lubelskim  

Na owocne wypełnianie misji krzewienia i umacniania chrześcijań-

skiego ducha ewangelizacji oraz zaangażowania w życie społeczne  

z serca błogosławię i polecam opiece Matki Odkupiciela – Patronki 

Diecezji oraz bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego.   

 

 

 

 
 

 †  Marian Rojek 
         BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI   
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SPRAWY PERSONALNE 

 

 

4 lipca 

 

ks. dr Witold Słotwiński, prefekt Wyższego Seminarium Duchow-

nego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie mianowany 

administratorem parafii pw. MB Fatimskiej w Lisich Jamach 

 

11 lipca 

 

ks. mgr Andrzej Chilewicz, wikariusz parafii pw. Najświętszego 

serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim otrzymał zgodę na 

włączenie do grona kapelanów Rycerzy Kolumba Rady 15267 

im. św. Wojciecha Patrona Polski w Tomaszowie Lubelskim 

ks. mgr lic. Jerzy Sopel, proboszcz parafii pw. Najświętszego serca 

Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim otrzymał zgodę na włą-

czenie do grona kapelanów Rycerzy Kolumba Rady 15267 im. 

św. Wojciecha Patrona Polski w Tomaszowie Lubelskim 

 

 

13 lipca 

 

o. mgr Sadok (Paweł) Strąkowski OFM, wikariusz parafii pw. 

św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy mianowany kapela-

nem Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psy-

chiatrycznego w Radecznicy 

 

 

18 lipca 

 

ks. kan. Józef Bednarz, dotychczasowy proboszcz parafii pw. 

Krzyża Świętego w Szarowoli oraz Wicedziekan Dekanatu  

Tomaszów Lubelski Północ z dniem 17 sierpnia 2016 r. miano-

wany proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Narolu  

ks. mgr Mieczysław Filip, dotychczasowy proboszcz parafii pw. 

Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu z dniem 17 sierp-

nia 2016 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Barbary  

w Oszczowie  
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ks. mgr Piotr Gmiterek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. 

Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej z dniem 17 sierpnia 2016 r. mia-

nowany proboszczem parafii pw. Krzyża Świętego w Szarowoli  

ks. dr Franciszek Kościelski, dotychczasowy wikariusz parafii 

pw. Narodzenia NMP w Narolu z dniem 17 sierpnia 2016 r. 

mianowany wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Boboli  

w Baszni Dolnej  

ks. mgr Michał Koziołek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. 

Michała Archanioła w Zamościu z dniem 17 sierpnia 2016 r. 

mianowany wikariuszem parafii pw. MB Różańcowej w Lubyczy 

Królewskiej  

ks. Mieczysław Nicpoń, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. 

Barbary w Oszczowie z dniem 17 sierpnia 2016 r. mianowany 

proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Starych 

Oleszycach  

ks. mgr Jarosław Nowak, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. 

Stanisława Bpa w Jarczowie z dniem 17 sierpnia 2016 r. mia-

nowany proboszczem parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego 

w Mokremlipiu  

ks. mgr Jarosław Pukaluk, dotychczasowy proboszcz parafii pw. 

św. Michała Archanioła w Perespie z dniem 17 sierpnia 2016 r. 

skierowany na dwuletni urlop zdrowotny z zamieszkaniem  

w domu prywatnym w Zamościu  

ks. mgr Jan Słotwiński, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Naj-

świętszego Serca Jezusa w Starych Oleszycach z dniem 1 sierp-

nia 2016 r. mianowany administratorem parafii pw. MB Fatim-

skiej w Lisich Jamach  

ks. mgr Adam Sobczak, dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej mianowany duszpasterzem energetyków na te-

renie całej diecezji  

ks. kan. mgr Andrzej Stopyra, proboszcz parafii pw. św. Stani-

sława Bpa w Lubaczowie odwołany z funkcji duszpasterza 

energetyków Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

ks. kan. dr Czesław Szczerba, dotychczasowy proboszcz parafii 

pw. Narodzenia NMP w Narolu z dniem 17 sierpnia 2016 r. 

mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła  

w Perespie  

ks. mgr Tomasz Turek, wikariusz parafii pw. Opatrzności Bożej  

w Bondyrzu otrzymał odwołanie nominacji na urząd wikariusza 

parafii pw. MB Różańcowej w Lubyczy Królewskiej i z dniem  
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17 sierpnia 2016 r. został mianowany proboszczem parafii pw. 

św. Stanisława Bpa w Jarczowie  

ks. mgr lic. Jacek Zieliński, wikariusz parafii pw. Nawiedzenia 

NMP w Krasnobrodzie otrzymał odwołanie nominacji na urząd 

wikariusza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokrem-

lipiu i z dniem 17 sierpnia 2016 r. został mianowany wikariu-

szem parafii pw. Narodzenia NMP w Narolu  

 

25 lipca  

 

ks. mgr Adrian Borowski, wikariusz parafii pw. św. App. Piotra  

i Pawła w Majdanie Starym, otrzymał zgodę na podjęcie stu-

diów doktoranckich z homiletyki na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, od roku akademickiego 

2016/2017 

s. Maria Bobrowska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjo-

narek Maryi w Zamościu, z dniem 14 sierpnia 2016 r. miano-

wana zakonną referentką w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

na okres 3 lat 

 

 

1 sierpnia  

 

ks. dr Witold Słotwiński, prefekt Wyższego Seminarium Duchow-

nego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie odwołany  

z funkcji administratora parafii pw. MB Fatimskiej w Lisich 

Jamach 

 

17 sierpnia  

 

ks. mgr Jan Słotwiński, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Naj-

świętszego Serca Jezusa w Starych Oleszycach, ojciec duchowny 

Dekanatu Cieszanów i tymczasowy administrator parafii pw. 

MB Fatimskiej w Lisich Jamach, mianowany proboszczem  

parafii pw. MB Fatimskiej w Lisich Jamach 

 

24 sierpnia  

 

ks. mgr lic. Marcin Pudo, student Studium Biblicum Francisca-

num w Jerozolimie, otrzymał zgodę na kontynuowanie studiów 
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doktoranckich z zakresu Pisma Świętego i Archeologii na Uni-

wersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych Ameryki, od 

roku akademickiego 2016/2017 

 

25 sierpnia  

 

ks. mgr Krystian Bordzań, dyrektor Katolickiego Radia Zamość, 

otrzymał zgodę na podjęcie studiów licencjackich na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale 

Teologii w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej, od roku 

akademickiego 2016/2017 

ks. mgr Grzegorz Rebizant, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia 

NMP w Skierbieszowie, otrzymał zgodę na podjęcie studiów li-

cencjackich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 

II w Lublinie na Wydziale Teologii w Instytucie Formacji Pa-

storalno-Liturgicznej, od roku akademickiego 2016/2017 

ks. mgr Wojciech Suchowierz, wikariusz parafii pw. św. Mikołaja 

w Szczebrzeszynie, otrzymał zgodę na podjęcie studiów licen-

cjackich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

w Lublinie na Wydziale Teologii w Instytucie Formacji Pasto-

ralno-Liturgicznej, od roku akademickiego 2016/2017 

 

30 sierpnia  

 

ks. mgr Andrzej Łuszcz, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 

NMP w Buśnie, otrzymał zgodę na podjęcie studiów doktoranc-

kich w systemie dziennym na Wydziale Teologii w Katedrze Li-

turgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

w Lublinie, od roku akademickiego 2016/2017 

 

1 września  

 

ks. mgr Piotr Rawlik, proboszcz parafii pw. MB Szkaplerznej  

w Łabuniach odwołany z funkcji kapelana Policji w Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej i mianowany kapelanem Straży Miej-

skiej Miasta Zamość  

ks. dr Sylwester Zwolak, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 

Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, mianowany kapela-

nem Policji w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  
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mgr Maria Oleszek, mianowana wicedyrektorem Katolickiego Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju  

 

5 września  

 

ks. mgr lic. Janusz Granda, proboszcz parafii pw. MB Często-

chowskiej w Nieledwi, otrzymał zgodę na podjęcie studiów dok-

toranckich z Historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, od roku 

akademickiego 2016/2017 

ks. mgr Artur Sokół, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej  

w Bondyrzu, mianowany ojcem duchownym kapłanów Dekanatu 

Józefów 

 

7 września  

 

ks. dr Sławomir Korona, wikariusz parafii pw. św. Michała  

Archanioła w Zamościu, mianowany wicemoderatorem Dzieła 

Biblijnego im. Jana Pawła II w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

 

15 września  

 

ks. mgr lic. Paweł Głowik, wikariusz parafii pw. Objawienia Pań-

skiego w Łukawcu, odwołany z funkcji asystenta Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

w rejonie hrubieszowskim  

ks. mgr Bogdan Jaworowski, proboszcz parafii pw. Nawiedzenia 

NMP w Wożuczynie, odwołany z funkcji ojca duchownego  

Dekanatu Tomaszów Lubelski Północ i mianowany wicedzieka-

nem tegoż dekanatu na pięcioletnią kadencję  

ks. mgr Mieczysław Kaciuba, proboszcz parafii pw. Wniebowzię-

cia NMP w Nowym Siole, mianowany ojcem duchownym kapła-

nów Dekanatu Cieszanów  

ks. mgr Krzysztof Krupa, wikariusz parafii pw. MB Częstochow-

skiej w Dołhobyczowie, mianowany asystentem Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

w rejonie hrubieszowskim  

ks. mgr lic. Andrzej Michalski, wikariusz parafii pw. św. Leonar-

da w Tyszowcach, mianowany asystentem Katolickiego Stowa-
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rzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w rejonie 

tomaszowskim  

ks. mgr Paweł Obirek, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Toma-

szowie Lubelskim, odwołany z funkcji asystenta Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

w rejonie tomaszowskim  

ks. mgr Tomasz Szady, wikariusz parafii pw. św. Stanisława Bpa 

w Lubaczowie, mianowany asystentem Katolickiego Stowarzy-

szenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w rejonie 

lubaczowskim oraz koordynatorem Światowych Dni Młodzieży 

w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

ks. mgr Sławomir Szewczak, proboszcz parafii pw. św. Marii 

Magdaleny w Młodowie, mianowany kapelanem Straży Pożar-

nych w powiecie lubaczowskim  

ks. dr Sylwester Zwolak, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 

Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu odwołany z funkcji ko-

ordynatora Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej 

 

 

16 września  

 

ks. kan. dr Mirosław Hanus, ekskardynowany z Diecezji Zamoj-

sko-Lubaczowskiej i inkardynowany do Diecezji Sion (Sitten)  

w Szwajcarii 

 

21 września  

 

ks. mgr Radosław Zaborniak, wikariusz parafii pw. Świętego 

Krzyża w Zamościu, otrzymał zgodę na podjęcie studiów licen-

cjackich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

w Lublinie na Wydziale Teologii w Instytucie Formacji Pasto-

ralno-Liturgicznej, od roku akademickiego 2016/2017 

 

 

28 września  

 

Andrzej Juszczak, z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego  

w Jarowsławcu, mianowany Prezesem Zarządu Diecezjalnego 

Instytutu Akcji Katolickiej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  
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ks. mgr Mateusz Januszewski, wikariusz parafii pw. św. Bartło-

mieja w Goraju, otrzymał zgodę na podjęcie studiów licencjac-

kich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II  

w Lublinie na Wydziale Teologii w Instytucie Formacji Pasto-

ralno-Liturgicznej, od roku akademickiego 2016/2017 

ks. mgr lic. Grzegorz Piotrowski, otrzymał zgodę na dokończenie 

studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

Jana Pawła II w Lublinie przy Katedrze Chrystologii i Persona-

lizmu Chrześcijańskiego 

 

30 września  

 

ks. mgr lic. Czesław Koraszyński, kapelan Samodzielnego Pu-

blicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II  

w Zamościu, mianowany kościelnym asystentem Zamojskiego 

Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich im. ks. 

Jerzego Popiełuszki  
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

HUTA RÓŻANIECKA – 7 CZERWCA 2016 R. 

 

1 Kor 13,1-8 

 

Gdy jesteśmy gdzieś na jakimś spotkaniu z przyjaciółmi lub zna-

jomymi, to zdarza się dosyć często, iż wówczas tematem naszych 

rozmów jest też zagadnienie zdrowia i naszych chorób. Możemy po-

wiedzieć, iż to dzieje się prawie automatycznie, bo przecież dla każ-

dego z nas zdrowie i ogólna codzienna sprawność są ważne. Im bar-

dziej idziemy w lata życia, tym dłuższa staje się lista naszych chorób, 

które nas mocniej czy słabiej dotykają i o jakich pragniemy posiadać 

istotną wiedzę. 

To nie jest tak częsty widok, jak choćby ten który pojawił się tu 

w Hucie Różanieckiej, że wokół nas znajduje się grupa osób niepeł-

nosprawnych, może niektórzy także na inwalidzkich wózkach, a przy 

was są wasi opiekunowie. Niektórzy boją się na was popatrzeć, bliżej 

się wam przyglądnąć, na własne oczy zobaczyć krzyż, jaki wam przy-

szło dźwigać życiu. Sami staracie się sobie jakoś radzić, albo niepeł-

nosprawnym pomagają opiekunowie przy specjalnym wózku, przy 

kulach, przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu. 

Ten kto na was patrzy z boku, tak jak ja, nie wie, czy jest wam 

zimno czy gorąco, jak wy się cieszycie i czy rzeczywiście się radujecie, 

tym czasem i miejscem w jakim znaleźliście się? Ale ważnym jest to, 

iż wasi opiekunowie, rodzice, będący przy was, wyglądają na 

uśmiechniętych. Nie dziwcie się nam – w pełni sprawnym, czy też 

inaczej niż wy sprawnym, że wasz krzyż wywołuje to, iż my, tak 

pewni siebie, po prostu milkniemy. 

Może nawet niektórzy nastawiają się do was wrogo, bo woleliby 

nie widzieć waszej niepełnosprawności. Dla nich to, co ich oczy nie 

widzą, to i ich serce nie boli. Jakiekolwiek obrazy braku pełnej ludz-

kiej sprawności wprowadzają takich pysznych ludzi w lęk, dlatego 

chcieliby was zamknąć tak, aby świat was nie widział. Pytają, po co 

wam odpoczynek na łonie przyrody, po co wam wakacje w jakimś 

atrakcyjnym przyrodniczo i wypoczynkowo ośrodku? Chcieliby was 

zamknąć w domu, do kręgu waszych rodziców, bliskich i pielęgniar-

skiej obsługi, przerzucić całą troskę na barki „Caritas”. Niech się 

zajmuje wami ktoś inny i najlepiej, by zbyt często nie ujawniał spo-

łeczności oraz światu waszej niepełnosprawności. 
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Niepełnosprawność nie jest chorobą, ona się pojawiła już przy 

waszym narodzeniu albo zaistniała później, jako skutek jakiegoś 

nabytego schorzenia, sprawiając ograniczenia w myśleniu, w działa-

niu, w ruchach czy odczuwaniu, co prowadzi do zmniejszenia jakości 

codziennego życia, poruszania, wypowiadania się i przymusza do 

szukania innych pomocnych wam ludzi. Jesteście wyłączeni z pew-

nych obszarów czynności podejmowanych przez inne osoby, czy to 

chodzi o pracę, czy też gdy ma się na myśli określone dziedziny spor-

tu, niektóre rodzaje wypoczynku. Jakie to bolesne, gdy niepełno-

sprawnego opuszczają koledzy czy koleżanki, gdyż on nie jest w sta-

nie im we wszystkim dorównać. 

Inaczej tę trudność przeżywają niepełnosprawne dzieci, odmien-

nie zaś osoby dorosłe. Nie jest łatwo przyjąć opiekę od kogoś innego, 

być, nieraz w prostych sprawach, zależnym od drugiego człowieka. 

To powoduje u niepełnosprawnych frustrację, zdenerwowanie, cza-

sem żal do Boga i do ludzi, do świata całego. Trudno jest o nadzieję 

na poprawę i pozostaje w sercu jakieś rozczarowanie. Mówisz sobie 

przecież tego nie planowałem i chcesz wrócić do dawnego życia, tego 

sprzed choroby, przed wypadkiem, do tamtego z dziecięcych lat lub 

młodości. Trudnym pytaniem, jakie kierujemy do Boga, jest wołanie: 

Jak Ty mogłeś na to pozwolić? Czy zdrowie to przypadek? Jak rozu-

mieć moją chorobę, niepełnosprawność, wobec Bożej Opatrzności? 

Czemu Bóg to dopuszcza? 

Siostry i Bracia, przed takimi bardzo trudnymi i głęboko scho-

wanymi w sercu osoby niepełnosprawnej pytaniami nie uciekniemy, 

one także tu w wypoczynku w Hucie Różanieckiej, pośród tej pięknej 

przyrody i w roku Bożego Miłosierdzia, też są obecne, pojawiają się 

może mniej natarczywie, ale są aktualne. Nikt z nas tej tajemnicy 

ludzkiego życia osoby niepełnosprawnej nie potrafi wyjaśnić. Ja 

wiem tylko tyle, że Bóg nie myśli tak jak my i że dla Niego w naszej 

osobistej historii życia nie ma ślepego losu przypadku. Wierzę w tego 

Boga, Miłosiernego Ojca, który swego Jednorodzonego Syna za nas 

wydał, aby nas ratować od wiecznej śmierci i potępienia. 

Nie pozostawił nas samych, zdanych wyłącznie na siebie,  

a wszelka niepełnosprawność czy choroba nie są dla nas Bożą karą. 

On się nie bawi naszym życiem i odczuciami. To są pokusy, jakie 

wciąż podsuwa nam nieprzyjaciel Boga, szatan, zły duch. Tylko sam 

Chrystus jest kompetentny do tego, by odpowiedzieć na pytanie  

o naszą ludzką niepełnosprawność, jaką ze sobą przez życie niesiemy 

i dźwigamy. Nawet gdy teraz tego nie zrozumiemy, to będziemy mie-
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li czas wieczności na to, aby znaczenie naszego krzyża  

i ograniczenia sprawności odczytać w świetle Bożego nieskończonego 

miłosierdzia. 

Ale wystarczy bliżej się wam przyglądnąć, trochę z wami pobyć, 

to wtedy całkowicie zmienia się perspektywa widzenia. Okazuje się, 

że niepełnosprawni to nie są osoby sfrustrowane, niezadowolone, 

wciąż narzekające, ale ludzie szczerzy, otwarci, umiejący kochać. 

Prawdą jest, iż w wasze doświadczenie życiowe człowieka niepełno-

sprawnego wpisane są trudne przeżycia, bo byliście pominięci, wy-

śmiani, spotkaliście się z obojętnością pod waszym adresem, niezro-

zumieniem, wykluczeniem, odrzuceniem. Lecz każdy z was potrafi 

przywołać o wiele więcej wspaniałych przykładów życzliwości, dobro-

ci, zatroskania, pomocy, czasu jaki wam ofiarowano, radości jaką się 

z wami dzielono. 

Wy w swoim życiu nie nosicie masek i nie odgrywacie ról, jeste-

ście po prostu autentyczni, szczerzy, aż do bólu, potraficie poruszyć 

nasze serca, gdy damy wam do nich przystęp. Bez obawy ujawniacie 

nam wasze uczucia i macie niebywałą zdolność bezpośredniej orien-

tacji w tym, czy my jesteśmy wobec was prawdziwi w naszych sło-

wach, spojrzeniach i czynach. 

A Pan Bóg nas zapyta: Co konkretnie ja uczyniłem dla drugiego? 

Czy starałem się o to „co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla 

zbudowania?” (Rz 15,2). Tutaj sprawdza się moja wiara i jej praw-

dziwość. W istocie, liczy się jedynie miłość, brzmią nam w uszach 

jeszcze słowa św. Pawła z jego 1 Listu do Koryntian. Przy tylu moich 

sprawach, talentach, umiejętnościach i zdolnościach jestem niczym, 

gdy nie ma w tym prawdziwej Bożej, mojej miłości, która jest cier-

pliwa, łaskawa, wyrozumiała i nigdy się nie kończy. Jak to robić? 

Sami wiecie, jak to jest. Gdy się w kimś zakochasz, to wówczas 

widzisz tylko jej piękne strony życia. Gdy przeminie wasze pierwsze 

zakochanie i narodzi się prawdziwa miłość to wówczas i wasze spoj-

rzenie się zmieni. Dojrzała miłość pozwala nam drugiego dostrzegać 

takim, jakim on rzeczywiście jest i pomoże nam zaakceptować jego 

niepełnosprawność. Rodzice kochają swoje dzieci, chociaż nie jest im 

łatwo dźwigać ich niedostatki w pełnej sprawności i każdy z nas  

o tym dobrze wie. 

W tej wymagającej i trudnej miłości wspomaga nas Bóg, to On 

kończy to, co myśmy z Jego łaski zaczęli. To w kochaniu innych, 

szczególnie tych słabych i na różny sposób ułomnych, dokonują się 

małe cuda codzienności. To wasz uśmiech na twarzy, modlitwa, 



BISKUP DIECEZJALNY 

 

 

 

587 

wdzięczność, wspólna radość w tej oto wakacyjnej wspólnocie wiary, 

nadziei i miłości, przekonuje nas o tym, że nie jesteśmy sami. 

Bóg w każdym z nas, sprawnym i niepełnosprawnym, widzi 

człowieka, którego On chce. Wciąż jest przy nas, nawet wówczas gdy 

my czasem jesteśmy niemi i głusi, przygnieceni troskami i bólem. 

Pomagajmy sobie wzajemnie w tym, abyśmy byli takimi ludźmi, 

jakimi chce nas mieć Chrystus. Amen. 
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HOMILIA PODCZAS OBCHODÓW 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI 

PARAFIA pw. TRÓJCY ŚWIĘTEJ I WNIEBOWZIĘCIA NMP   

BIŁGORAJ – 10 LIPCA 2016 R. 

 

Łk 3,15-16.21-22 

 

Procesja naszych ojczystych dziejów wyszła wraz z księciem Po-

lan Mieszkiem I i całym jego dworem, dnia 14 kwietnia 966 roku  

w Wielką Sobotę lub Niedzielę Wielkanocną, od miejsca któremu na 

imię narodowa chrzcielnica na ziemiach Lednickiego Ostrowa, Gnie-

zna i Poznania, a dzisiaj w 1050. rocznicę tamtych wydarzeń, każe 

nam na nowo, ludziom biłgorajskiej ziemi oraz diecezji zamojsko-

lubaczowskiej, nam Polakom, zatrzymać się przy tym chrzcielnym 

źródle. Znane są wielu spośród nas patriotyczne słowa poety Włady-

sława Bełzy z 1912 roku z niewielką korektą z jego wiersza, pt.  

„Katechizm polskiego dziecka”, które w formie krótkich pytań  

i odpowiedzi brzmią następująco:  

„Kto ty jesteś?  

Polak mały.  

Jaki znak twój?  

Orzeł biały.  

Gdzie ty mieszkasz?  

Między swemi.  

W jakim kraju?  

W polskiej ziemi.  

Czem ta ziemia?  

Mą Ojczyzną.  

Czem zdobyta?  

Krwią i blizną.  

Czy ją kochasz?  

Kocham szczerze.  

W kogo wierzysz?  

W Boga wierzę”. 
 

W różnych okolicznościach życia otrzymujemy wezwanie do oka-

zania naszej tożsamości, do identyfikacji i potwierdzenia odpowied-

nim dokumentem tego, kim rzeczywiście ja jestem? Czy jestem tym, 

za kogo się podaję? W rozmaitych instytucjach, w urzędzie, na po-

czcie, w banku, podczas policyjnej kontroli na drodze, przekraczając 

granicę kraju, proszony jestem o okazanie dokumentu, takiego jak 
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dowód osobisty czy paszport, który pozwoli upewnić się, co do pod-

stawowych informacji związanych ze mną. 

Mógłbym się teraz zapytać, a kto z was posiada przy sobie taki 

oto dokument, dowód osobisty? Bylibyśmy zdziwieni, gdybym się 

czegoś takiego od was domagał podczas Mszy Św., od uczestników 

liturgii eucharystycznej. Oczywiście, że nikt nie sprawdza u osób 

wchodzących do kościoła na spotkanie z Bogiem, na modlitwę, adora-

cję, u biorących udział w nabożeństwach ich dokumentów identyfika-

cji. Tutaj czegoś takiego nie potrzebujemy. Natomiast w innych ob-

szarach życia społecznego jest to konieczne i potrzebne, dlatego nikt 

się nie dziwi, gdy jest proszony o okazanie takiego dokumentu swej 

tożsamości. 

A jakie informacje znajdujemy na współczesnych dowodach?  

To oczywiście nazwisko i imię własne, imiona rodziców, data urodze-

nia i płeć oraz zdjęcie. A na drugiej stronie numery PESEL  

i tego dokumentu, obywatelstwo, miejsce urodzenia, organ wydający, 

data wydania i termin ważności, a na dole 30 znaków przydatnych 

do kontroli komputerowej. To wszystko zawiera konkretne  

i potrzebne informacje o nas samych, w formie prostej oraz niezbędnej 

w codziennym życiu społecznym, gospodarczym i narodowym.  

Zauważcie, iż nie ma tu żadnych danych dotyczących naszej wiary, 

chrztu św., przynależności do Kościoła i religijnej tożsamości. 

Skoro każdy z nas, wraz z pełnoletniością, prawnie zobowiązany 

jest do posiadania indywidualnego dowodu osobistego, oraz do tego, 

by wobec odpowiednich władz go okazał, to jawi się u mnie pytanie, 

na tę szczególną rocznicę chrześcijaństwa w Polsce. A czy Pan Bóg 

posiada taki dokument, jakąś kartę swojej identyfikacji? I czy czymś 

takim się legitymuje wobec nas? Czy w ogóle mamy prawo pytać 

Boga o taką sprawę, o legalność Jego obecności pośród naszego naro-

du? Bo przecież doskonale wiecie o tym, że pośród nas byli i są tacy, 

co im chrześcijaństwo oraz Kościół Jezusa Chrystusa przeszkadza, 

chociaż sami żyją z Bożej dobroci, gdyż „wszystko w Nim ma istnie-

nie” (Kol 1,17). 

Odpowiedź wydaje się jasna, tzn. „tak” i czyni to na polskiej zie-

mi już od 1050 lat. Bóg okazuje swój dowód osobisty i dzisiaj już to 

wobec nas uczynił. Na początku każdej Mszy św. prezentuje nam 

siebie, przedstawia prawdę o sobie samym, mówi kim jest, potwier-

dza to słowami, jakie my wypowiadamy: „W imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen”. A na końcu naszego eucharystycznego spotkania, 

też okaże każdemu z tu obecnych swoją kartę identyfikacyjną, gdy 
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usłyszymy słowa: „niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec  

i Syn i Duch Święty”. 

Bóg Stwórca wszystkiego co istnieje, Zbawiciel i Odkupiciel czło-

wieka, „Chrystus Jezus, który jest obrazem Boga niewidzialnego” 

(Kol 1,15), Uświęciciel i Pokrzepiciel, nasz Pan, dzięki któremu stali-

śmy się dziećmi Bożymi, Ten co daje nam wiarę, nadzieję i miłość 

oraz obdarza miłosierdziem, wobec każdego z nas indywidualnie, 

okazał swój dowód osobisty w wydarzeniu mojego chrztu św. Zapre-

zentował go dziecku czy też dorosłemu, który w późniejszym wieku 

poprosił o sakrament chrztu św., włączający go we wspólnotę wiary 

Kościoła, Bóg pozwolił swojej tożsamości dotknąć rodzicom i rodzi-

com chrzestnym, wówczas gdy kapłan przywoławszy moje osobiste 

imię, wypowiadał słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Du-

cha Świętego. Amen”. 

Dowód identyfikacyjny naszego Boga jest odmienny od mojego 

osobistego, który jest własnością Rzeczypospolitej Polskiej. Jego – 

mego Pana, nie przynależy ani do żadnego kraju, ani do jakiegokol-

wiek narodu, to własność samego Trójjedynego Boga. Nie zawiera 

ani konkretnych miejsc, ani dat, czy też terminu ważności, on jest 

poza czasem i pozostaje cały zapisany miłością, jaką okazuje każde-

mu, komu prezentuje siebie samego. 

Przez to także posiada obywatelstwo wszędzie tam, gdzie jest  

i gdzie działa oraz wszystko podtrzymuje w istnieniu. Każdy adres, 

tak jak nasz, na moim dokumencie, jest dla Boga aktualny, bo On 

utożsamia się z miejscem przebywania chrześcijanina, a nawet sze-

rzej, dosłownie każdego człowieka, który niezależnie od narodowości, 

języka i religii, zwraca się do Niego w swoich troskach, modlitwach, 

biedach oraz tęsknotach. 

Swoiste niejako symboliczne zdjęcie Boga na tym osobliwym do-

wodzie, utożsamia się z fotografią każdego właściciela takiego doku-

mentu, gdyż Pan Jezus wyraźnie powiedział w zakresie uczynków 

miłosierdzia: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). A poza tym, myśmy 

zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, co dotyczy naszej 

rozumności, woli oraz wolności, to też trzeba umieć w tym obrazie 

zobaczyć. 

Ów dostrzegalny dla nas wizerunek Boga przekazują nam ewan-

geliści: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan, prezentując Jezusa Chrystu-

sa, Bożego Syna. On sam powiedział do tych, co Go słuchali i na Nie-

go patrzyli: „kto widzi mnie, widzi i Ojca” (J 14,9). Do tego, by Boga 
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zobaczyć i usłyszeć, na tym charakterystycznym Jego identyfikacyj-

nym dowodzie, jakim jest Jego miłość do każdego z nas, potrzebne są 

nam duchowe oczy i uszy, obmywane i oczyszczane przez naszą wia-

rę, ducha, konsekwentne i odpowiedzialne życie, darem otrzymanego 

przez nas chrztu świętego. 

A teraz, gdy przywołujemy tamtą historię i wydarzenie sprzed 

1050 lat, trzeba nam na nowo potwierdzić prawdę, jaką nieustannie 

od 10 wieków żyje Polski chrześcijański naród. Tam gdzie jest 

chrzest, tam też zawsze pojawia się nadzieja, odwołująca się do za-

gwarantowanej przez Boga wiecznej przyszłości, dla każdego nowo 

powstałego życia, dla następnych pokoleń. 

Bo gdy nie ma fizycznego życia, to też i nie będzie chrztu. A jak 

nie będzie chrztu, dającego życie duchowe i nie ma życia fizycznego, 

nowego ludzkiego istnienia, to czeka nas śmierć całkowita. Potem 

będzie tylko koniec: rodziny, pokolenia, narodu, ludzkości, po którym 

to fakcie nie pojawi się już żadna przyszłość dla narodu, nawet tak 

szlachetnego i zasłużonego dla świata i dla Kościoła, jak nasz Polski 

Naród. 

Nie pomogą nam zastępy polskich świętych, na czele z Janem 

Pawłem II i siostrą Faustyną Kowalską, na nic nie przydadzą się 

dawne i obecne materialne fortuny bogaczy z dowodem Rzeczypospo-

litej Polskiej, ani wynalazki i naukowe osiągnięcia naszych rodaków, 

historyczne zwycięstwa polskiego rycerza, żołnierza oraz partyzanta, 

czy też sukcesy sportowe, muzyczne, filmowe ludzi z ziemi między 

Odrą i Nysą, od Bałtyku po Tatr szczyty. Nic nie dadzą też słowa  

i działania polityków różnej maści, począwszy od tych tu na dole  

w Biłgoraju, aż po samą Warszawę i Brukselę, gdy nie będzie zdro-

wych polskich rodzin, otwartych na dzieci, na życie, na chrześcijań-

skie wartości, na wychowanie i gotowość poświęcenia wszystkiego 

dla Boga i dla drugiego człowieka, w którym jest obecny nasz Pan.  

A tego uczymy się u źródeł wody chrzcielnej, gdzie wyznajemy naszą 

wiarę, wiarę Kościoła katolickiego i jej wyznawanie, życie nią na co 

dzień jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie. 

Zapytajmy się polskiego chrześcijańskiego narodu, a więc nas tu 

obecnych, każdego, chyba że chcemy się tej metryki i faktu naszego 

chrztu św. wyrzec, niektórzy osobiście domagają się, by ich wykre-

ślono z rejestru członków katolickiego Kościoła, a więc w tę charak-

terystyczną 1050. rocznicę chrztu Polski pytajmy o dowód tożsamości 

naszej Ojczyzny, o dokument życiem poświadczony, a nie tylko na 

papierze, z tamtego historycznego wydarzenia. Czy my żyjemy tym, 
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co otrzymaliśmy, co przyjęliśmy i co wówczas i w każdym wzywaniu 

wiary obiecujemy, do czego się zobowiązujemy? 

To Bóg Wszechmogący w Trójcy Jedyny, On sam wystawił taki 

identyfikacyjny dokument naszemu narodowi w dniu przyjęcia 

chrztu św. przez protoplastę Polaków. I widnieje na nim data: rok 

966. Wyposażył ów dowód chrześcijańskiej tożsamości wierzących 

Polaków w zabezpieczający i uwiarygodniający znak wodny, jakim 

jest woda chrztu św. i w Bożą łaskę. Ten znak musimy kontrolować, 

wciąż do jego chrzcielnego oryginału przystawiać nasze sumienie  

i codzienne życie, czyniąc uczciwy rachunek sumienia podczas modli-

twy, po to, abyśmy nie byli wprowadzeni w błąd, we współczesne 

diabelskie fałszywe podróbki, falsyfikaty. 

W tej chrzcielnej wodzie jest nasze duchowe i narodowe narodze-

nie oraz trwała nadzieja na ciągłe powracanie do tej pierwszej miło-

ści względem Boga. Przez obmycie z naszych grzechów: pierworod-

nego i wszelkich uczynkowych osobistych oraz społecznych, nogi 

nasze zostały uzdolnione do tego, by kroczyć Bożymi drogami przy-

kazań i błogosławieństw. Uszy usprawnione do rozróżniania wśród 

tylu głosów i światowych szumów, Bożego zbawczego słowa oraz na-

uczania Kościoła, a ręce nasze uzdatnione do czynienia Bożego dzie-

ła, serce zaś rozpalone miłością do kochania i dusza napełniona  

łaską do świętości codziennego życia.  

Zanurzeni czy też obmyci wodą chrztu św., zostaliśmy wyrwani  

z niewoli szatana i grzechu, zabezpieczeni przed czarami, magią  

i okultyzmem, znakiem „effata” otworzeni na tchnienie odnawiające-

go nas Ducha Świętego, otrzymaliśmy godność dzieci Bożych i dzie-

dzictwo nieba, możemy do Boga wołać „Abba”, Ojcze nasz, który je-

steś w niebie. 

Polsko, wierni kościoła zamojsko-lubaczowskiego, ludzie biłgo-

rajskiej ziemi, powróćcie do swojej pierwszej miłości, do chrzcielnej 

tożsamości i do tego, co zostało zapisane w naszym katolickim dowo-

dzie tożsamości. Wodą chrztu św., Siostry i Bracia, czynem i słowem, 

wiarą, miłością i świętością życia, pobożnością i duchem miłosier-

dzia, pokażmy Europie, narodom, które w tej rodzinie były jeszcze 

przed nami, niektóre dawne córy chrześcijańskie już całkiem zapo-

mniały o Kościele – swojej matce, my Polacy wznieśmy wobec całej 

Europejskiej Unii i świata nasz chrześcijański dowód osobisty. Ze 

zdjęciem, jakoby fotografią Chrystusowego krzyża, który tak trwale 

przylgnął do całej, ponad tysiącletniej historii naszego narodu, aż po 

dzisiejszy dzień (choćby ten krzyż z Giewontu), udowodnijmy, od 
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kogo żeśmy naszą katolicką tożsamość otrzymali, co tam w naszym 

dokumencie zostało zapisane. 

Uroczyście świętując obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski odno-

szę przesłanie i słowa Mojżesza, dziś przywołane w I czytaniu, do nas 

samych, do wiernego ludu biłgorajskiej ziemi, tu zebranego: „Bę-

dziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń  

i postanowień (…); wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego ser-

ca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, 

nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. 

(…). Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach  

i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” (Pwt 30,10-11.14).  

I niech nas na nowo, na następne pokolenia polskiego narodu – 

jak mówił św. Łukasz Ewangelista, przywołując słowa św. Jana 

Chrzciciela – niech nas Bóg dalej chrzci Duchem Świętym i ogniem 

swej miłości (por. Łk 3,16). Amen. 
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU 

EWANGELIZACYJNEGO 

ZAMOŚĆ – KATEDRA, 15 LIPCA 2016 R. 

 

Mt 12,1-8 

 

Na zakończenie obecnego Roku ewangelizacyjnego w formacji 

drogi neokatechumenalnej w waszej wspólnocie, wsłuchujemy się 

dzisiaj w słowa Ewangelii św. Mateusza z takim przekonaniem, iż 

czytanie Pisma św. za każdym razem realizuje się w nas coraz inten-

sywniej. To znaczy, wgłębiając się sercem i życiem w to samo Boże 

słowo, zapisane na kartach Biblii, wciąż na nowo odczytujemy je 

mocniej z zaskakującym dla nas osobiście przesłaniem. Gdyż tylko 

taka postawa sprawia, że ewangelizacja w nas oraz dla nas, a także 

dla innych, głoszona i czyniona przyniesie spodziewane owoce. 

Siostry i Bracia w Chrystusie, odwołajmy się do pewnych do-

świadczeń z osobistego życia. Oto mój znajomy zaczął się systema-

tycznie uczyć, gry na saksofonie i po jakimś czasie stwierdził, iż jest 

w miarę zadowolony ze swoich efektów. Były jednak pewne rodzaje 

tonów w jakich nie czuł się tak dobrze, ciągle miał kłopoty z odpo-

wiednim ustawieniem swoich palców na przyciskach tego instrumen-

tu. Wydawało mu się, że to jest jakoś bardzo niewygodnie, ale wła-

ściwie, iż to kwestia jedynie sprawności, elastyczności palców, czyli 

zadanie do większego ćwiczenia. W efekcie te fragmenty muzyki,  

z tymi tonami trudnymi dla niego do uchwycenia swymi palcami, 

chętnie omijał w swoim graniu na instrumencie. 

Ale wciąż wertował książkowe materiały, z których czerpał  

instrukcje do nauki gry na saksofonie i nagle odkrył tam pewną 

istotną wskazówkę, którą dotychczas przeoczył. Była tam mowa  

o tym, iż do wydobycia określonych tonów, trzeba stosować odmienny 

uchwyt palców, aniżeli on to dotychczas robił. Jemu wydawało się, iż 

ten sposób jest niepraktyczny, dlatego takiego ustawienia palców na 

przyciskach instrumentu nie używał. Jeszcze raz spokojnie temu się 

przyglądnął, dokładnie przewertował swoje książkowe materiały  

i okazuje się, że te dotychczas dla niego niezręczne tonacje, wychodzą 

mu teraz podczas gry doskonale. 

Ów człowiek mówi do mnie: Jak to dobrze, że zdecydowałem się 

jeszcze raz spokojnie przeczytać te materiały, co do których wydawa-

ło mi się, że je już tak przewertowałem, iż nic nowego się nie do-
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wiem, a oto jaki efekt. W ten sposób odkryłem możliwości, jakich 

wcześniej nie znałem. Oto ponowne czytanie tej książki do nauki gry 

na instrumencie dało mi odmienne spojrzenie. 

A przecież wiemy, iż w życiu są o wiele poważniejsze i trudniej-

sze sprawy, niż nauka gry na saksofonie. Jednak we wszystkich ob-

szarach codzienności potwierdza się to, iż czytanie, ponowne czyta-

nie, daje nam inną perspektywę widzenia. Tak też jest z Pismem 

świętym. To przekazywane nam Boże słowo w jakim zawiera się 

prawda, na nowo, nieustannie przez nas czytane, mocniej w nas 

owocuje. Ale takie stwierdzenie możemy łatwo powtórzyć za innymi, 

sami niewiele angażując się w czytanie Biblii, lecz gdy osobiście roz-

poczniemy tę drogę naszej ewangelizacji, to odkryjemy całkiem nowe 

sprawy, o których żeśmy nawet nie myśleli. 

Właśnie usłyszeliśmy dzisiaj fragment z Ewangelii św. Mateusza 

w którym Pan Jezus stawia faryzeuszom pytanie: „Czy nie czytali-

ście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze?” (Mt 

12,3). Bo gdyby czytali słowa Pisma św., to pojęliby lepiej Boga, któ-

ry pragnie ludzkiego życia, a nie śmierci. Całe zdarzenie miało miej-

sce w sytuacji, gdy Pan Jezus i Jego uczniowie, byli w drodze w dzień 

szabatu. Wtedy gdy każdy prawowierny Żyd czyni zaledwie kilka 

kroków. 

Jeżeli Jezus w taki dzień udał się w drogę, która właściwie  

w tym czasie, zgodnie z Mojżeszowym prawem, była zabroniona, to 

znaczy, iż musiał mieć do tego odpowiednią motywację. Był jakąś 

sytuacją przymuszony, bo nawet uczniowie w drodze nie mieli co 

jeść, więc zrywali kłosy dojrzałego zboża, jakie idąc ścieżką uchwycili 

w swoje dłonie. Prawo żydowskie dopuszczało taką możliwość dla 

zaspokojenia głodu wędrowca, a więc nie to było przyczyną oburzenia 

faryzeuszów, ale sam fakt wyruszenia w drogę w dzień szabatu  

i zrywania kłosów zboża właśnie tego dnia. 

W swoim oskarżeniu Jezusa i uczniów, faryzeusze powołują się 

na Pismo św. i na Mojżeszowe prawo. A nasz Boski Nauczyciel od-

powiada im pytaniem: Czy nie czytaliście Bożego słowa, w którym 

nie tylko są przepisy ograniczające, ale należy znaleźć miejsca  

w jakich ukazane jest to, iż Bóg pragnie ludzkiego życia? Trzeba 

więcej czytać, nie tylko troszkę, ale całe Boże słowo. Jednak to pyta-

nie: „Czy nie czytaliście?”, jest skierowane również do każdego z nas, 

bo to w moim konkretnym życiu wyjaśnia się wiele, gdy więcej czy-

tam, gdy czytam częściej Boże słowo. 
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Jawi się przed nami pierwsze pytanie: Kto powinien czytać, kto 

jest do tego zobowiązany? 

Mogłoby się nam wydawać, że skoro taki wyrzut czyni Pan Jezus 

faryzeuszom, to przynajmniej oni powinni to wiedzieć. Od nich, obe-

znanych w Piśmie św., bardziej niż od innych, Jezus ma prawo ocze-

kiwać większej jego znajomości, czyli że oni Boże słowo winni czytać 

częściej. A przystawmy to do nas samych: To teologowie, kapłani, 

katecheci i katechiści mają więcej czasu przeznaczać na czytanie 

Biblii. Ale czy Pan Jezus tego oczekuje od nas, wszystkich chrześci-

jan w Kościele i od zwyczajnych uczestników neokatechumenalnej 

drogi? 

Tak, tego oczekuje od każdego, kto przyznaje się do wiary w Bo-

ga, od nas wszystkich pragnie, byśmy więcej czytali Boże słowo. 

Mamy całkowitą możliwość dostępu do Pisma św., do komentarzy 

wyjaśniających rozumienie skierowanego do nas natchnionego słowa. 

Ono jest nam przybliżane podczas każdej katechezy, na Mszy św.,  

w homiliach, w konferencjach, w rekolekcyjnych naukach, w różnego 

rodzaju artykułach zawartych w religijnych czasopismach, możemy 

go słuchać w radiu oraz w katolickiej telewizji. To wszystko jest dla 

nas dostępne na wyciągniecie dłoni, więc co: „Nie czytaliście tego”  

w Piśmie św. – pyta nas Pan Jezus – nie wiecie o tym? 

Druga sprawa: Co powinniśmy czytać? 

Najkrócej mówiąc, czytać więcej, dalej. Nie zatrzymywać się za-

raz przy pierwszych myślach jakie nam się pojawiają, gdy smakuje-

my Boże słowo, pokonując chwilowe zmęczenie czy zniechęcenie. 

Biblia proponuje zdecydowanie więcej, głębszy smak życia. Czyli po 

prostu, czytać dalej. 

Faryzeusze odwołują się do przepisów szabatowych. Tak daleko 

się doczytali. A to jest jedynie, poza przykazaniami, dodatkowo zo-

bowiązująca zasada postępowania przed Bogiem, której zadaniem 

jest właściwie ochrona i promocja ludzkiego życia. My mamy tenden-

cję do ciągłej aktywności, wciąż chcemy mieć więcej, pragniemy bar-

dziej coś jeszcze zyskać. W istocie to nie jest czymś złym, ale ta po-

stawa potrzebuje też swojej jasnej granicy. Trzeba się zatrzymać  

w tej ludzkiej zachłanności i mieć także czas dla Boga, czas dla wła-

snego życia. To jest żydowski szabat, to jest także świętowanie na-

szej chrześcijańskiej niedzieli. 

Pan Jezus i Jego uczniowie w ten dzień byli w drodze, głodni,  

a więc przekroczyli szabatowy przepis, że nie wolno wówczas zbierać 

ziarna na polu. Lecz dlaczego go przekroczyli? Bo ich celem była 
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ochrona życia, byli głodni. Pozwolę sobie na taki osobisty akcent, 

może trochę żartobliwy, ale autentyczny. Za moich kleryckich czasów 

w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, od godz. 16.00 

do 16.30 była w studium indywidualnym alumna przerwa na pod-

wieczorek. Ale nie wolno było spożywać go w mieszkaniach tylko  

w stołówce, w refektarzu. Zwykle były tam bułki, gdyż mieliśmy wła-

sną seminaryjną piekarnię, do tego jakaś margaryna, czasem dżem 

czy okazyjnie ser. Jednak klerycy mieli niekiedy wędlinę z domu, 

jakąś konserwę i wówczas robiło się herbatę w mieszkaniu, przynosi-

ło się owe bułki i zaraz było zgromadzenie kilku kolegów. 

Jednego razu, zadowoleni z kanapkami w dłoniach, zalewamy 

herbatę, a tu: puk, puk do drzwi – i wchodzi ksiądz prefekt. Złapani 

zostaliśmy na gorącym uczynku, niczego się nie da ukryć, ani też 

niczemu zaprzeczyć. Następuje dialog przełożonego z podwładnymi. 

Co robicie? Z bułką w ustach, mówimy: Jemy. To widzę, a pozwolenie 

jest – pyta prefekt. Chwilę bolesnej ciszy przerywa głos jednego  

z kolegów: Tak. A od kogo – pyta ksiądz przełożony. Wówczas pada 

zdecydowana odpowiedź: Z prawa natury. Zdziwiony prefekt patrzy 

na nas, a wówczas kolega wyjaśnia: „Z prawa natury, kto głodny ten 

je”. Niestety argumentacja nie wystarczyła i cała sprawa zakończyła 

się na dywaniku u księdza rektora. Podobnie jak uczniowie Pana 

Jezusa – byli głodni, więc jedli. 

Pan Jezus odwołując się do biblijnych zdarzeń, wyjaśnia faryzeu-

szom, że wola Boża nie zawsze w pełni wpisuje się w przepisy prawa, 

choć te powinny służyć życiu, a nie sprzeciwiać się jemu. Tutaj nasz 

Nauczyciel przywołuje dwa przykłady, odnosząc się do Pisma św. i 

pyta: „Nie czytaliście?”, a przecież faryzeusze powinni te wydarzenia 

znać. Chrystus dołącza jeszcze, jako Bożą wolę, trzecie słowo Biblii, 

odnosząc się do proroka Ozeasza: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofia-

ry” (Mt 12,7, por. Oz 6,7). 

Gdyby oni czytali Boże słowo, dalej czytali, to z pewnością zna-

leźliby ową przestrzeń dla życia. Trzeba po prostu czytać po to, by 

odkryć coś nowego, głębszego, bardziej istotnego. Z owymi faryzeu-

szami jest podobnie jak z moim znajomym od saksofonu. Oni znali 

tylko kilka tonów, to były u nich: porządek i prawo, a w innych nie 

byli tacy biegli, jak np.: tonacja miłości czy miłosierdzia. Mojemu 

saksofoniście pomogło ponowne przeczytanie instrukcji gry na  

instrumencie. Faryzeuszom głębsze wnikniecie w słowo Boga też by 

pomogło, odkryliby nowe strony życia, bardziej umiłowaliby Boga,  

a przez to staliby się większym dobrem dla ludzi. Wiele spraw przeo-
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czyli, bo tylko troszkę z Pisma św. przeczytali, albo po prostu za ma-

ło. A czytanie Pisma św. daje głębsze i inne spojrzenie na życie. 

Wobec tego, koniecznym jawi się pytanie: Co powinniśmy czytać? 

Pismo św.! I nie ustawać w czytaniu Bożego słowa. Pytajcie Chrystu-

sa o właściwe rozumienie usłyszanego słowa. Życzę wam, aby to za-

kończenie roku ewangelizacyjnego dla waszej neokatechumenalnej 

wspólnoty wzmogło w każdym z was apetyt na Boże słowo, na jego 

czytanie. Przez tę ewangelizację, przez osobiste wnikanie w tajemni-

cę Bożego słowa, niech miłość i miłosierdzie Chrystusa staje się bar-

dziej namacalne dla wszystkich, z którymi się spotykacie. Amen. 
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HOMILIA PODCZAS ODPUSTU KU CZCI MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ 

NABRÓŻ, 16 LIPCA 2016 R. 

 

Kol 3,12-17 

 

W dzisiejszą uroczystość odpustową MB Szkaplerznej, Pani z Góry 

Karmel, przyglądnijmy się nieco nam samym. Popatrzmy teraz na 

siebie, jak żeśmy się na to nasze świętowanie ubrali do maryjnego 

sanktuarium, do kościoła, gdzie spotykamy się z naszym Bogiem? 

Spójrzcie na to, jaką macie koszulę i marynarkę, może też i krawat, 

zerknijcie na wyprasowane spodnie i wyczyszczone buty. Bo dzisiaj 

to nie jest takie oczywiste, że do kościoła, na Mszę św., to strój ma 

być odświętny. Kryterium, czymś decydującym, staje się to, by on był 

dla nas bardziej wygodny. Stąd też odzienie innych osób uczestniczą-

cych w liturgii, obecnych w świątyni na Mszy św., czy na nabożeń-

stwie, może być dla nas osobiście jakimś niesmacznym zaskocze-

niem. 

Kobiety niech popatrzą na swoje sukienki, garsonki, spódnice, 

bluzeczki, zaczesanie włosów, korale, kolczyki, klipsy, a może też  

i bransolety, ogólnie mówiąc różnoraka jest biżuteria damska albo  

i męska, także w kościele. Oczywiście, że odmienne są tradycje, kli-

maty i miejscowe zwyczaje, także pogoda, a na to wszystko nakłada 

się również i promowana moda, co do nakrycia głowy, rodzaju butów, 

formy stroju. 

Zresztą, to nie są jeszcze tak dawne czasy, gdy w stroju kobiety  

i mężczyzny bardziej chodziło o to, by okryć, przysłonić, nie uwypu-

klać i nie obnażać ciała, a obecnie idzie to w odwrotnym kierunku. 

Wystarczy dzisiaj udać się do świątyni na ślub albo letnią porą na 

niedzielną Mszę św., to ma się niekiedy takie przekonanie, iż katoli-

cy na tym nabożeństwie więcej odkrywają z kształtów swego ciała, 

pobudzając do zmysłowości, niż przykrywają, pomagając innym  

w modlitwie, skupieniu i opanowaniu zachłanności ludzkich oczu 

oraz pragnień. 

Także z dziecięcych i młodzieńczych mych lat pamiętam, jak moi 

rodzice pilnowali tego, w jakim stroju i w jakich butach idę do kościo-

ła. Choć w domu materialnie przy czwórce dzieci było skromnie, to 

jednak każdy z mojego rodzeństwa miał strój kościelny, często sły-

szałem: Ubierz się w niedzielne, kościołowe ubranie. Współcześnie 
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zatraciliśmy dużo z owego smaku, estetyki, jakiegoś wyczucia tego,  

w co wypada się ubrać na modlitwę w świątyni. 

Dlatego też staram się przy różnych okazjach, osobliwie np. pod-

czas sakramentu bierzmowania, podziękować wiernym, młodym 

osobom, za ich piękny strój w jakim przystępują do tego wydarzenia. 

Zaskakujące wyjątki się zdarzają, tym boleśniej, gdy np. przy ele-

gancko ubranym młodzieńcu, stojący świadek tego sakramentu 

ubrany jest w jakieś wycierusy, podarte spodnie i rozklekotane teni-

sówki. Żadnej świadomości sacrum miejsca w jakim się znajduje, 

antyświadectwo darów Ducha Świętego, jakie wcześniej otrzymał: 

mądrości, rozumu, pobożności i Bożej bojaźni. 

Gdy chodzi o strój w kościele, to nieco łatwiej mają wszyscy 

mundurowi, także ci z nami tu obecni: strażacy, leśnicy, wojskowi, 

policjanci, harcerze, skauci, no i oczywiście siostry zakonne w habi-

tach, a także kapłani w sutannach. W niektórych rejonach naszej 

ojczyzny bywa i tak, że wierni uczestniczą w wyjątkowych religijnych 

wydarzeniach, ale też i w niedzielnej eucharystii w strojach ludo-

wych z danego regionu. Także w większych sanktuariach służba 

kościelna posiada swoje charakterystyczne ubranie, strój, po którym 

są rozpoznawani. 

Wybaczcie, iż powiem to, co przyszło mi do głowy, gdyż dzisiaj  

w naszym maryjnym nabroskim sanktuarium modlą się również 

sołtysi naszej zamojsko-lubaczowskiej diecezji. To byłoby coś cieka-

wego, gdybyście wy mieli jakąś charakterystyczną część stroju,  

akcentującą kobiety i mężczyzn oddanych tej społecznej służbie na 

rzecz ludzi naszych wsi. Coś, po czym można byłoby was rozpoznać  

a równocześnie cos co stawałoby się zachętą do okazywania wam 

szczególniejszego szacunku i uznania. 

Jednak każdy z nas powinien się dobrze czuć w ubraniu jakiego 

używa, w którym na co dzień chodzi, w jakim przyszedł dzisiaj do 

sanktuarium w Nabrożu, po to, by uczestniczyć w uroczystościach 

odpustowych Szkaplerznej Bożej Matki. Siostro i bracie, czy podoba 

ci się twój strój w jaki jesteś dzisiaj przyodziany? Bo przecież powi-

nieneś mieć z tego powodu poczucie radości, satysfakcji i jakąś pew-

ność siebie. Myślę tu o pozytywnych wartościach twego ubrania dla 

samego ciebie i dla innych osób z tej wspólnoty modlitwy, a nie  

o pysze, wyniosłości, chęci budzenia u innych zazdrości, czy nie daj 

Boże, jakiegoś zmysłowego zainteresowania ciałem z racji twojego 

stroju, jaki przyodziałeś czy ubrałaś na siebie. 
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Prawdą jest to, iż każdy z nas powinien być zadowolony z tego,  

w co jest ubrany, co na sobie nosi, gdy chodzi o rodzaj ubioru, formę, 

kształt, barwę, odpowiedniość do okoliczności w jakich bierze udział. 

I tak powinno być, gdyż nasze odzienie to jest coś bardzo osobistego. 

To stanowi jakby część nas samych, stąd też jasny wniosek, iż po-

winniśmy się zawsze dobrze i swojsko czuć w stroju jaki używamy. 

Ubranie człowieka to jest coś więcej, niż tylko jakikolwiek ulu-

biony materiał, w który się przyodziewam, aby on chronił moje ciało 

przed słońcem, deszczem, zimnem, ciepłem. W stroju jaki noszę na 

sobie prezentuję się wszystkim na zewnątrz, a przecież w jakiś spo-

sób chcemy się innym podobać. Ubraniem, jakie mam przyodziane 

na mnie, mogę podkreślać, akcentować, uwypuklać pewne kształty 

mego ciała, albo też ukrywać to, co wydaje mi się niekorzystne,  

w jakiś sposób mnie zawstydzające. 

To, co mam na sobie, mówi dużo o moich szczególnych upodoba-

niach, o naszym osobistym charakterze, zdradza mój temperament. 

Strój podkreśla godność człowieka, ponieważ tylko ludzie okrywają 

swoje ciało. Zwierzęta mają skórę, łuski, lub pióra, czy też sierść,  

w jakie przyodział je Bóg Stwórca, lecz nie posiadają na sobie ubrania. 

Właśnie ono, to odzienie, podkreśla także naszą wyjątkowość, je-

dyność. Przecież każda kobieta chce mieć swój odrębny charaktery-

styczny strój, odmienny od innych pań. Gdybyście tak spojrzeli na 

siebie nawzajem, to zobaczycie, jak ludzie stojący obok was, tu obec-

ni, są przeróżnie ubrani. Stąd też podczas zakupów szukamy oczywi-

ście takich rzeczy, które pasują do mnie, do mojej figury, do postawy, 

karnacji ciała, są bardziej odpowiednie i w jakich ja będę się dobrze 

czuł. 

A kiedy jakąś część mojej ulubionej garderoby nosiłem już dłuż-

szy czas, to takie ubranie specyficznie należy do mnie. Ono staje się 

jakby jakąś częścią mnie samego, nabiera nawet swoistego mego 

zapachu, a nawet jakiegoś promieniowania mojej osobowości. Inni, 

gdy ten strój widzą, ze mną go kojarzą, to wiedzą, że ja tam jestem, 

lub byłem. Gdy zobaczę bliską ci część twojej garderoby, jaką lubisz 

nosić, to ona mi ciebie przypomina, kojarzy się z twoją osobą, może 

mi coś o tobie powiedzieć. 

A zobaczmy teraz inną sytuację, wówczas gdy muszę ubrać na 

siebie odzienie kogoś innego. Np. zaskoczyła mnie burza i całkowicie 

zmokłem w bluzce jaką mam na sobie, zaczynam drętwieć z zimna  

i ktoś proponuje mi swoją marynarkę czy sweter, abym się nim przy-

odział, bo jest mi chłodno. Lub jesteśmy w odwiedzinach i zrobiło się 



BISKUP DIECEZJALNY 

 

 

 

602 

już późno, a siedzimy w ogrodzie i pani domu lub gospodarz podaje 

mi jakąś kurtkę, dresową bluzę, bym się ogrzał. To może być bardzo 

rozmaita sytuacja, gdy chodzi o naszą akceptację proponowanej po-

mocy, zależna jest ona od tego w jakich relacjach ja osobiście pozo-

staję wobec tej drugiej osoby, czy ona jest dla mnie sympatyczna, 

miła, akceptuję ją czy też nie. Czy u tych gospodarzy czuję się dobrze 

i bezpiecznie, czy mam jakiś lęk i obawy przed tymi osobami, może 

nawet swoisty do nich wstręt? 

Niekiedy jesteśmy także świadkami takiego rodzinnego obrazu, 

że małe dzieci, ubierają na siebie jakąś część garderoby czy biżuterii 

rodziców, dziadków, starszych osób i paradują w tym po mieszkaniu, 

w ogrodzie, traktując to jako zabawę, naśladując dorosłych, chcąc się 

z nimi w jakiś sposób utożsamiać. Bywa to czasem zabawne, jak taka 

drobniutka dziewczynka idzie po mieszkaniu w szpilkach swojej 

mamy, ubrana w jej kapelusz, korale, apaszkę i ciągnie za sobą jej 

ulubioną torebkę. Chce być taka jak mama. 

Ale czemu dzisiaj, podczas uroczystości odpustowej MB Szka-

plerznej tu w Nabrożu, uczepiłem się sprawy stroju i naszego ubra-

nia? Otóż ta uroczystość waszej Patronki, Matki Bożej z Góry Kar-

mel, związana jest z objawieniem się Jej Szymonowi Stockowi, gene-

rałowi zakonu karmelitów, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., który 

ujrzał Maryję z Dzieciątkiem Jezus na rękach w otoczeniu aniołów, 

ubraną w szaty karmelitańskie. Ona podała mu odzienie i powiedzia-

ła: „Przyjmij najmilszy synu szkaplerz twego zakonu, jako znak  

mocy braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto  

w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia,  

ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego  

zobowiązania”. Tamto wydarzenie rozpoczęło w Kościele wielką  

tradycję szkaplerza. 

Strój ten jest dobrze znany, także współcześnie, a w powiązaniu 

z nim powstało przysłowie: „Szkaplerz noś, na różańcu proś”. Obja-

wienia w Lourdes i Fatimie łączą się z nim. Siostra Łucja (zmarła 11 

lat temu) pytana o przyczynę pojawienia się Maryi ze szkaplerzem 

odpowiedziała, że pragnieniem Matki Bożej jest, abyśmy wszyscy 

nosili ten znak wiary. Św. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że 

od najmłodszych lat pozostawał pod płaszczem Maryi, nosząc przyję-

ty w dzieciństwie szkaplerz. 

Ten znak, fragment noszonego stroju, mówi o stałej opiece Naj-

świętszej Maryi Panny w naszej codzienności i śmierci. Nadaje także 

swoisty kierunek naszemu chrześcijańskiemu postępowaniu, opar-
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temu na modlitwie i życiu wewnętrznym, poprzez częste przystępo-

wanie do sakramentów św. i konkretne uczynki miłosierne, co do 

ciała i co do duszy, a to warto przypomnieć w Roku Miłosierdzia. 

Szkaplerz nie przynosi w sposób automatyczny zbawienia, nie 

zwalnia od wysiłku w walce ze złem w sobie i wokół siebie. Skutecz-

ność tego znaku zależy zawsze od wewnętrznej dyspozycji konkret-

nego człowieka, od jego żywej wiary, od gorliwości w pracy nad sobą 

oraz od praktykowania miłości względem bliźnich. Chodzi więc  

o mężne wyznawanie Chrystusa w swym życiu, kierowanie się 

Ewangelią w decyzjach, w myśleniu i działaniu. 

Kto przyodziewa na siebie szkaplerz, kawałek tego osobliwego 

sukna, zawiera przymierze z Maryją, winien przyoblec samego siebie 

cnotami Najświętszej Dziewicy, a przede wszystkim kontemplować 

na Jej wzór Boże słowo, rozważać je, wcielać je w swoje życie i wnosić 

tym samym Jezusa w codzienność świata, tak jak wprowadziła Go  

w życie świata Ona sama. 

Siostry i Bracia, skoro nakładam szkaplerz na siebie, to nie czy-

nię nic innego, jak tylko to, że ubieram na mnie odzienie otrzymane 

od kogoś innego, przywdziewam sobie strój Matki Bożej. To ubranie 

jest Jej własnością, należy do Niej, ono jest znakiem opiekuńczego 

płaszcza Matki, pod jaki chroni się dziecko. Ubierając na siebie ten 

fragment stroju przyjmuję coś, co należy do Bożej Matki. To znaczy 

wchodzę jakby w obszar Jej prywatności, jestem bardzo blisko Niej  

i coś z Jej świętości, tego macierzyńskiego ciepła promieniuje na nas, 

przenika nas samych. 

Szkaplerz, tak jak nasze ubranie, podkreśla moją godność. Tak, 

on – ten kawałek szczególnego sukna przypomina nam o tym, że 

nasza godność ma swoje źródło w Bogu i to nam pomaga żyć jako 

dzieci Boże. Wiem o tym, iż od momentu, kiedy zostałem chrześcija-

ninem, a dokonuje się to w czasie mego chrztu św., powinna nastąpić 

całkowita zmiana mojej osobowości. Zrzucam dotychczasową i na-

kładam nową, zdejmuję stare ubranie i ubieram nową, białą szatę. 

To jest proces mojej stałej odnowy, ciągłego wzrastania w łasce  

i wiedzy. Św. Paweł w usłyszanym dzisiaj Liście do Kolosan, przy-

pomina nam o tym, w co powinniśmy się przyodziać jako ludzie 

ochrzczeni. W szatę łaski i akcentuje w niej bardziej relację człowie-

ka do człowieka, co jest jakimś rodzajem szczególnego powołania dla 

was, czcigodni Sołtyski i Sołtysi, pełniący służebną rolę, dyspozycyj-

ność, wobec ludzi, którzy wam zaufali. Wielkie, podstawowe cnoty 
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chrześcijańskie to te, które rządzą stosunkami międzyludzkimi,  

budując wspólnotę. 

Jaki to jest ten strój, który mamy na siebie przyodziać? Najpierw 

serdeczne współczucie, zatroskanie o ludzi będących poza nawiasem 

społeczeństwa. To są chorzy na ciele i duchu, ułomni, starcy, niepeł-

nosprawni. Następną cechą owego ubioru łaski jest dobroć – to cecha 

człowieka, dla którego dobro jego sąsiada jest równie ważne jak jego 

własne. Chrześcijanin odznacza się dobrocią, powiązaną z łagodno-

ścią. 

Św. Paweł wymienia także pokorę, ta zaś w chrześcijańskim  

rozumieniu nie jest służalczością. Zawiera w sobie świadomość tego, 

że Bóg jest stwórcą wszystkiego, a człowiek stworzeniem i my wszy-

scy jesteśmy dziećmi Boga, czyli nie ma między nami miejsca na 

arogancję, złośliwość, krzywdzącą innych konkurencję. Z kolei ła-

godność to złoty środek pomiędzy nadmiarem gniewu i jego brakiem. 

Taki człowiek panuje nad sobą, ponieważ Bóg ma nad nim władzę  

i cechuje go równocześnie siła, jak i prawdziwa słodycz. 

Cierpliwość to cecha człowieka opanowanego w stosunku do bliź-

nich. Ich ignorancja nie doprowadza go do cynizmu lub rozpaczy,  

a zniewagi i złe traktowanie do goryczy lub gniewu. Cierpliwość 

ludzka jest odbiciem cierpliwości Bożej, gdyż Bóg znosi nas wraz  

z naszymi grzechami i nigdy nie opuszcza. Św. Paweł mówi też  

o znoszeniu jedni drugich i o przebaczeniu. Chrześcijanin jest wyro-

zumiały i wybacza. Czyni tak, ponieważ zawsze musi wybaczać ten, 

któremu przebaczono. Jak Bóg wybaczył człowiekowi, tak on winien 

postępować w stosunku do innych ludzi, bowiem tylko przebaczający 

uzyska przebaczenie. 

Wreszcie do cnót i łask św. Paweł dodaje spójnię doskonałości, 

czyli miłość. Ona jest siłą, która spaja całość chrześcijaństwa. Drodzy 

Siostry i Bracia w Chrystusie, czcigodni Sołtyski i Sołtysi, jeżeli po-

kój Jezusa Chrystusa sprawuje rządy w ludzkich sercach, to wów-

czas wybieramy właściwą drogę działania. A wszystko, co robimy lub 

mówimy, powinno być wykonane i powiedziane w imię Jezusa. Naj-

lepszym probierzem każdego naszego czynu jest pytanie: „Czy mogę 

to zrobić wzywając imienia Jezusa i prosząc o Jego pomoc, czy mogę 

tak powiedzieć pamiętając, że On to usłyszy?” Jeżeli człowiek prze-

myśli w taki sposób każde słowo i czyn, mając na uwadze obecność 

Jezusa Chrystusa, nie zbłądzi. I tak niech będzie. Amen. 
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. W ŚWIĘTO POLICJI 

ZAMOŚĆ – KOŚCIÓŁ PW. MB KRÓLOWEJ POLSKI, 20 LIPCA 2016 R. 

 

Rz 12, 17-21 

 

Serdecznie pozdrawiam tu u Matki Bożej Królowej Polski w Za-

mościu policjantów, przynależących do tej szczególnej obywatelskiej 

formacji, wszystkich funkcjonariuszy poszczególnych stopni oraz 

funkcji, a także pracowników cywilnych Policji i wasze rodziny. Czy-

nię to w wasze święto, związane z 97. rocznicą ustanowienia w 1919 

roku Policji Państwowej i gratuluję wam z całego serca. 

Składam uszanowanie przedstawicielom obecnych tu władz: 

miejskich, samorządowych i państwowych wraz z kapłanami oraz 

kapelanem Zamojskiej Policji, witam was wszystkich zgodnie z przy-

należnym wam społecznie szacunkiem, uznaniem, tytułami, godno-

ściami, według waszych zasług, jakie zna tylko Jezus Chrystus. 

Obejmuję życzliwością i duchem dziękczynnej modlitwy wszystkich 

was Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, zgromadzonych w tej świą-

tyni i łączących się z nami duchowo przez posługę Katolickiego Radia 

Zamość. 

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,17), 

te słowa z Listu św. Pawła do Rzymian pragnę przekazać ludziom 

związanym z Policją, na to przywoływane dzisiaj święto, jako fun-

dament waszej służby społecznej i zawodowej, ukierunkowanej na 

dobro każdego człowieka. Każdy chrześcijanin, który przynależy do 

Chrystusowego Kościoła, wie o tym, jak słyszeliśmy to w pierwszym 

biblijnym czytaniu, iż nie może odpłacać złem za doznane od innych 

zło. O ile to możliwe i gdy to od was zależy, starajcie się z każdym 

żyć w zgodzie, czyńcie wszystkim dobro. Pamiętajcie o tym, co Bóg 

mówi: „Moja jest odpłata i kara” (Pwt 32,35), a nawet dodaje „gdy 

wróg twój łaknie, nakarm go chlebem, gdy pragnie napój go wodą – 

żar ognia zgromadzisz na nim, a Pan ci za to zapłaci” (Prz 25,21-22). 

Z pewnością pamiętacie waszą pierwszą kwalifikacyjną rozmowę 

z przełożonymi i przedstawicielami Policji, gdy chcieliście wstąpić do 

służby w tej formacji. Zwykle pojawia się wówczas pytanie tego  

rodzaju: „Dlaczego Pan, Pani chce być policjantem, policjantką?”. 

Można wtedy usłyszeć odpowiedź tego rodzaju: „Chcę pomagać  

w tym, by zapobiegać czynom łamiącym prawo. Moim pragnieniem 

jest to, by wszyscy ludzie żyli bezpiecznie”. I gdy do policyjnej służby 
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motywuje was taka postawa, to jesteście bardzo blisko tego, co po-

wiedział św. Paweł: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-

ciężaj” (Rz 12,17). 

To jest ideał, jakim chcielibyśmy wszyscy żyć, bo nie tylko poli-

cjanci w swej służbie, ale wielu z nas, ma za sobą różne trudne do-

świadczenia z ludźmi i też stawiamy sobie to pytanie. Ale, co wynika 

z tej z gruntu chrześcijańskiej postawy, otwartej na każdego, nawet 

na największego grzesznika i człowieka, który cynicznie czyni 

krzywdę innym? Przecież sami możecie dać konkretne świadectwo 

faktów, z waszej policyjnej codzienności, które, wydaje się, iż stoją  

w całkowitej sprzeczności z tym Chrystusowym oczekiwaniem. A czy 

ja sam nie mam sobie osobiście cokolwiek do zarzucenia wobec tego 

wyzwania: nie odpłacaj złem za zło? 

Czy rzeczywiście da się tak żyć w rodzinie, w sąsiedztwie, w pra-

cy, na służbowym posterunku, wobec wyzwań niespotykanej ludzkiej 

agresywności i pretensjonalności? A może to biblijny ideał, całkowi-

cie nie przystający do naszej codzienności, do ułomnej ludzkiej natu-

ry, naznaczonej grzechem pierworodnym i osobistymi złymi uczyn-

kami. Czy istotnie zło można zwyciężyć dobrem? A może to jest za-

raźliwa naiwność, tak myśleć i tak próbować żyć? Znamy przecież 

człowieka naszego czasu, polskiej mentalności, błogosławionego, 

który w swoim życiu kierował się właśnie tą zasadą, ją głosił i za nią 

poniósł męczeńską śmierć. Myślę tu o bł. księdzu Jerzym Popiełusz-

ko. A przypominacie sobie, jak postępował wasz wcześniejszy kape-

lan, śp. ks. Marcin Zakurko? 

Jakiś czas temu opowiadał jeden z ojców, który ma syna gimna-

zjalistę, iż przy jakiejś dyskusji zeszli właśnie na ten temat i wów-

czas on postawił owemu młodzieńcowi pytanie, jakie jest jego zdanie, 

na temat pawłowej zachęty: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło do-

brem zwyciężaj” (Rz 12,17)? Jego syn wzruszył jedynie ramionami  

i powiedział mu: „Tato, to pachnie filmami z bajkowego Disneylandu”. 

Ale co to znaczy, patrzy zdziwiony ojciec. Jak to co, odpowiada 

syn, to po prostu historyjka, gdzie dobro zawsze pokonuje zło, a szla-

chetny na końcu zwycięża. To w Disneyowskich filmach od razu wi-

dać, którzy są dobrzy i według jakiej zasady postępują. Dla owego 

młodzieńca było to banalne, błahe, a jego gest wzruszenia ramiona-

mi, wobec tego biblijnego zobowiązania dla naśladowców Chrystusa, 

ujawnił sceptyczne podejście do takiego tematu. A jakie są w tej 

sprawie wasze policyjne doświadczenia, czy tak nie jest w tym świe-

cie, w jakim my wszyscy żyjemy? 
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Tylko dwa kolory: czarny i biały? Dobry i zły? W codziennym  

życiu nie jest to takie proste, by zawsze jasno to rozróżnić, jak suge-

rował ów młodzieniec w odniesieniu do Disneyowskich bajkowych 

filmów. Bo też i nasze życie nie zawsze toczy się tak dobrze, jak  

w filmie. Nie jest to takie proste, aby w życiu nieustannie mieć spoj-

rzenie ukierunkowane na uchwycenie tylko tego, co dobre. Choć 

trzeba też dać świadectwo prawdzie, iż w ludziach jest bardzo wiele 

szlachetności, pozytywnej, postawy piękna i jednak dobro ma w sobie 

moc oraz siłę nie do pokonania.  

Siostry i Bracia, Policjantki i Policjanci, wszystkie osoby zaanga-

żowane w tego rodzaju społecznej służbie. Uczciwie mówiąc, to wy  

w tym temacie ludzkiego dobra i zła nie macie łatwego zadania  

i spokojnej pracy, podobnie jak i my w naszym kapłańskim posługi-

waniu słabemu człowiekowi. Dotykacie swoją służbową obecnością  

i decyzją wielu trudnych ludzkich przepaści. Właściwie macie stycz-

ność z każdym ludzkim wiekiem oraz ze wszystkimi społecznymi 

warstwami i zawodami. Spotykacie się oko w oko z tragedią pojedyn-

czych życiowych przypadków. 

Wystawiani jesteście bezpośrednio na cierpienie ofiar ciężkich 

wypadków i różnorakich przestępstw. Widzicie z jednej strony nie-

winność, bezradnych dotkniętych tragedią ludzi, a z drugiej skumu-

lowaną kryminalną energię i przemoc, która nie zna żadnej litości 

dla nikogo. Powiedzcie szczerze, po tym co znacie, czego żeście sami 

doświadczyli przez lata waszej służby, można po tym wszystkim, 

jeszcze wierzyć w dobro? 

A co ty, jako uczeń Chrystusa, co ja, jako Jego kapłan, co mamy 

powiedzieć osobie, która doświadczywszy mocy zła, przemocy i nie-

nawiści, stwierdza, że po tym wszystkim nie wierzy w dobrego Boga? 

Wobec tego wszystkiego, jaki jawi się przede mną obraz człowieka, 

wizerunek innych, jak oceniam samego siebie. Policjantko, Policjan-

cie, w życiu i w służbie potrafisz jeszcze drugiego człowieka obdarzyć 

zaufaniem? 

To zauważyłem już u siebie, ale także i u wielu innych osób. Gdy 

często ma się styczność z trudnymi sytuacjami, to można dostrzec, 

jak przy tym człowiek potrafi być bezwzględny. Albo jak bardzo lu-

dzie są w takich okolicznościach nastawieni jedynie na widzenie 

swego punktu oceny i własnej korzyści. Po tym wszystkim grozi nam 

niebezpieczeństwo coraz większego braku zaufania do drugiego 

człowieka. Wówczas jawi się pokusa do tego, aby wobec wszystkich, 

bez wyjątku, mieć podejrzliwość, z góry zakładać ich brak szczerości. 
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Jako policjanci macie często do czynienia z trudnymi przypad-

kami poszczególnych osób i konfliktów między ludźmi. Wy musicie 

bardzo uważać na to, aby indywidualne, błędne zachowania pojedyn-

czych osób, czy też nawet jakichś małych grup, nie wytworzyły w was 

przekonania o generalnym podejściu nieufności do wszystkich ludzi. 

Na ten aspekt muszą być niezwykle wrażliwi ludzie będący na kie-

rowniczych stanowiskach, którym podlegają podwładni. 

Aby dobrze pracować, potrzebujemy koniecznie wzajemnego zau-

fania. Ta zasada funkcjonuje wszędzie tam, gdzie są ludzie. Bez tego 

nie wyobrażam sobie wspólnoty rodziny, Kościoła i parafii, to jest 

konieczne w urzędzie, w zakładzie pracy i z całą pewnością we 

wszystkich placówkach policji. Bez zaufania nie ma przyszłości, gdyż 

za św. Pawłem, jestem przekonany o tym, że opłaca się pytać o do-

bro, ponieważ ono gwarantuje pewność, prowadzącą do tego, by do-

brem przezwyciężać zło. A z czego wypływa moc, siła tej mojej pew-

ności? 

Autor Listu do Rzymian nie jest kimś naiwnym i jego słowa  

to nie jest prosty apel o to, by wierzyć w jakieś ogólne dobro u ludzi. 

To dzisiaj człowieka często nie przekonuje, nie pociąga, że na końcu 

zwycięży dobro lub dobrzy ludzie i same słowa „wszystko będzie do-

brze”, rozwiążą problem. Każdy człowiek, również pobożny chrześci-

janin, zawsze znajduje się w niebezpieczeństwie utraty zaufania do 

innych, a nawet może sam wejść w jakąś pokusę, w przedziwny ciąg 

zła. 

Przecież wy znacie ludzi, którzy nie tylko konkretnie mówią  

o złu, ale na zasadzie zemsty, odpłacają złem za zło. Wykrzykują: 

Uważaj, bo ja ci pokażę. A potem czynią tak, jak powiedzieli. Jak ty 

chcesz mnie załatwić, to zobaczymy, kto na końcu zwycięży. Otóż zło 

napędza pragnienie zniszczenia kogoś drugiego, to znajduje się  

u fundamentu zemsty. A św. Paweł mówi, to nie może być sposób 

waszego myślenia i działania. Przecież to wy Policjanci najwięcej 

moglibyście powiedzieć o tej straszliwej niszczącej sile odpowiedzi 

krzywdą na wcześniej samemu doznaną krzywdę. Gdy przemoc odbi-

ja się przemocą, to jest to czyste zło, a ono pociągnie nas wszystkich 

do powszechnego zepsucia i deprawacji. 

Przecież tego doświadczamy na naszych oczach, dzisiaj: Nicea, 

Turcja, Würzburg, ataki i mordowanie chrześcijan w Iraku, Sudanie, 

Egipcie. A na naszym narodowym i lokalnym podwórku nie dzieją się 

podobne rzeczy, gdzie przemoc tworzy nową przemoc, w słowach, 
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oskarżeniach, w oczernianiu, poniżaniu, w artykułach i medialnych 

programach, które niszczą, zabijają prawdę, kłamią w żywe oczy? 

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, Polskie Policjantki i Poli-

cjanci, takie postępowanie nie może mieć nic wspólnego z wami, nie 

pozwólcie się porwać postawie odpłaty złem za zło, ale „starajcie się 

dobrze czynić wobec wszystkich ludzi” (Rz 12,17). Nie dopuszczacie 

do siebie w waszej służbie ludziom dynamiki zła. Zamieniajcie biblij-

ne wezwanie „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 

12,21) w istotną zasadę waszej policyjnej pracy, także wtedy, gdy 

sami znajdujecie się w obszarze przemocy wam okazywanej. 

Tylko w taki sposób można udaremnić przemoc, zemstę i odpłatę 

złem za zło. Ale jak to czynić, by się nie dać porwać przez zło i prze-

zwyciężać je dobrem? To już jest obowiązek, zadanie i solidna praca 

dla waszego kapelana, do niego idźcie z tymi pytaniami, jego pytajcie 

o te sprawy, przymuszajcie go do tego, by wam pomagał w takich 

stresowych sytuacjach, bo przecież po to został dla was ustanowiony, 

a nie tylko do noszenia munduru i do parady. Czy do pokonywania 

zła dobrem wystarczy czysta ludzka miłość, albo policyjne przepisy  

i regulaminy? Nie, z pewnością nie, to wszystko za mało. 

Ta moc nie pochodzi od nas. Z ręką na sercu powiedzcie, komu  

z was łatwo przychodzi uczynić drugiemu coś dobrego, gdy on obrzu-

ca was złem. Odpowiedzieć dobrym, uprzejmym słowem temu, kto 

mnie poniża, szkaluje, przeklina? Jaka to trudna sprawa. Mnie to 

nie przychodzi wcale tak prosto, a do tego jeszcze w emocjach,  

w zdenerwowaniu. 

Jedynym dla nas źródłem mocy do tego, by nie dać się zwyciężyć 

złu, jest sam Bóg. Z Niego idzie dla nas siła do czynienia dobra, do 

miłosiernego spojrzenia na drugiego człowieka, bo On jest Ojcem 

miłosierdzia. Jezus Chrystus wziął na siebie nienawiść i przemoc 

człowieka, abyśmy od tego byli uwolnieni. W Nim jest nasza siła  

i tylko w Chrystusie, możecie odnowić swoją chrześcijańską motywa-

cję do policyjnej służby, by zawsze zło dobrem zwyciężać. Na tym 

niech także polega wasz czynny udział w obecnym Roku Miłosier-

dzia. Amen. 
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HOMILIA PODCZAS ŚWIATOWYCH DNI MŁODYCH W DIECEZJI 

TOMASZÓW LUBELSKI – SANKTUARIUM, 21 LIPCA 2016 R. 

 

Ap 13,14-22; Mt 13,1-9 

 

Panu Jezusowi podczas Jego działalności misyjnej towarzyszyli 

apostołowie i uczniowie, ale część ludzi nie rozumiało Chrystusowych 

słów oraz czynów. Zebrali się wokół Mistrza i Nauczyciela, a On im 

opowiedział przypowieść o słuchaniu Bożego słowa. Ta forma przekazu 

przez podobieństwo nawiązuje do faktów wziętych ze świata przyrody 

i skłania słuchaczy do aktywnego myślenia. 

Ziarno wysiewano zwykle przed zaoraniem ziemi i rolnik rozrzu-

cał je ręką, ale cienka warstwa gleby sprawiała, iż miało ono trudną 

sytuację do tego, by zakiełkować oraz zaowocować i to takim plonem  

o jakim mówi Pan Jezus. Chrystusowy obraz prezentuje cztery ludzkie 

reakcje na ewangelię głoszoną o królestwie Bożym. Siewcą jest Bóg, 

ziarnem ewangelia o zbawieniu, a efektem siania są różne reakcje na 

przekazywane słowo. 

Najpierw postawa tych, którzy słyszą ewangelię, ale zanim ją zro-

zumieją, szatan zabiera im to, co mieli przyjąć. To ci, którzy nie uwie-

rzyli. Obrazuje ich ziarno, jakie upadło na drodze i szybko zostało po-

deptane. Pomiędzy Jezusa a słuchających Go ludzi wchodzą sprawy 

tego świata. Następnie osoby, które nie są umocnione w wierze,  

ci radują się obietnicami Ewangelii, ale nacisk krewnych i znajomych 

powoduje, że nie stają się wytrwałymi uczniami Jezusa. Powierz-

chowność ich wiary sprawia, że odchodzą. Wprawdzie przyjęli zbawie-

nie, nie odrzucili Jezusa, ale nie poszli za Nim, nie stali się Jego 

uczniami. Obrazuje ich ziarno, które upadło na grunt skalisty, gdzie 

niewiele znalazło ziemi, by wzrastać. 

Jeszcze inni uwierzyli i stali się uczniami, są odporni na nacisk 

przeciwników, ale nie potrafią zaufać Bogu w odniesieniu do swoich 

spraw. Nie odróżniają potrzeb od pożądań, nie panują nad swoją natu-

rą, nie polegają na tej mocy, która uleczyła już ciała tak wielu chorych. 

Troska zajęła ich umysł do tego stopnia, że nie są w stanie ufać Bogu  

i pełnić Jego woli. 

A na końcu ci, którzy uwierzyli, są wytrwałymi uczniami, dojrze-

wają w wierze, prezentują się jako lojalni w służbie, znaleźli równo-

wagę pomiędzy wiarą, rodziną, pracą i służbą, wszędzie są skuteczni. 
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To ci, co znaleźli królestwo Boże i w nim się rozwijają. Oni są jak ży-

zna ziemia wydająca obfity plon. 

Również w życiu człowieka już wierzącego może się zdarzyć i tak, 

że usłyszał słowo Boga, lecz go nie zrozumiał. Ono dotarło do niego, ale 

on nie zastosował go, nie jest gotowy pójść dalej. Lub też usłyszał ze 

zrozumieniem, zastosował je i zobaczył rezultat. Pan Jezus zachęca 

słuchaczy do uważnego słuchania, aby zrozumieć Go i pójść za Nim 

Młodzi Przyjaciele Chrystusa, świadkowie żywego i pełnego entu-

zjazmu Kościoła, drodzy wolontariusze i uczestnicy Światowych Dni 

Młodzieży, niezależnie od lat życia sympatycy tej młodości, tomaszow-

scy gospodynie i gospodarze, którzy otworzyliście swoje serca i drzwi 

domów dla pielgrzymów ze świata, dotknijmy w Roku Bożego Miło-

sierdzia w doświadczeniu osobistym naszej wiary owego Jezusowego 

stwierdzenia i zachęty z Ewangelii: „Kto ma uszy, niechaj słucha” (Mt 

13,9). Popatrzmy na to, czy mój słuch jest miłosierny. 

Stereotypem jest krzywdzące stwierdzenie, iż młodzi ludzie zwy-

kle nie słuchają, mają jakąś osobliwą awersję do słuchania, a jeszcze  

w tym swoistym zestawieniu: słuch i miłosierdzie. Co mają moje uszy 

do tajemnicy miłości? Święta Faustyna prosi dla siebie o dar miłosier-

nego słuchu, bo wie, że czasem ucho jest jedyną bramą, przez którą 

człowiek dostrzeże drugą osobę. Oto jej modlitwa: „Dopomóż mi, aby 

słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by 

uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich” (Dz. 163). 

Drodzy młodzi Przyjaciele Chrystusa, zwróćmy baczną uwagę na 

początkowe słowo owej modlitwy-prośby: „Dopomóż”. W tym krótkim  

i bezpośrednim zwrocie zawierają się dwa istotne dla nas przesłania. 

Najpierw to, że człowiek, także taki młody jak wy, naprawdę jest  

w stanie coś pięknego zrobić w swoim życiu. Nie jest kimś, za kogo 

trzeba myśleć i działać, to nie jest osoba bez własnej inicjatywy. 

Św. siostra Faustyna nie prosi: „Zrób to, czy tamto za mnie”, ale  

z miłością zwraca się do Chrystusa Miłosiernego: „Dopomóż mi”, bo ja 

chcę to czy tamto uczynić, bo ja już coś robię, ale wiem, że sama nie 

dam sobie rady. I to jest drugi wymiar słowa „dopomóż”. Kiedy proszę 

Boga o pomoc, wiem, że sam nie jestem w stanie doprowadzić tego 

dzieła do końca, a czasem nawet nie potrafię go zacząć. Chcę – i to jest 

ważne, wszystkie moje siły angażuję w niniejszą sprawę. To jest cen-

ne, gdyż ukazuje autentyczną wizytówkę młodych przybyłych do Pol-

ski i do naszej diecezji na Światowe Dni Młodych. Wiem jednak o tym, 

znając siebie samego i słabość innych ludzi, że dobre dzieło musi mieć 

Boga za wspomożyciela. 
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Aby zrozumieć prośbę o miłosierny słuch, warto zastanowić się  

w tej wspólnocie młodych nad misterium naszych uszu. Moje oczy 

widzą świat wokół i dostrzegają innych ludzi. Ale to wszystko właści-

wie słyszy ucho. Można widzieć wiele, ale nic nie rozumieć. Pojmowa-

nie tego, co widzimy, przychodzi bardzo często poprzez nasze ucho. Nic 

tak bardzo nie przekazuje prawdy o drugim człowieku, jak jego słowo, 

westchnienie, okrzyk radości czy rozpaczy. Co więcej, nie da się pew-

nych rzeczy w życiu nie słyszeć. Potrafimy co najwyżej udawać, że tego 

czy owego nie słyszymy. Oko można zamknąć powieką, odwrócić się 

tyłem do niechcianego widoku. A z uszami jest znacznie trudniej. Co 

zrobić, zatkać je? 

Otóż oprócz słów, dźwięków i szmerów, które słyszymy każdego 

dnia, także i podczas tego Spotkania Młodych Świata z Ojcem św. 

Franciszkiem w Krakowie, jest jeden głos bardzo szczególny, także  

w świecie jaki sobą reprezentujecie – to głos bólu. Czy da się w ogóle 

słyszeć ból? Bo w pierwszym wrażeniu wydaje się, że nie. Można usły-

szeć jęk, płacz, łkanie innych, ale nie ich ból? 

Młodzi Siostry i Bracia, trzeba nam wszystkim niesamowicie 

wrażliwych uszu, by usłyszeć wołanie ludzkiego bólu, także podczas 

tych Światowych Dni Młodych, na które przybyli do nas chrześcijanie 

z całego świata i ze wszystkich kontynentów, którzy na co dzień do-

świadczają konkretnych różnorakich cierpień. O wiele łatwiej jest nam 

ból innych zobaczyć. A jednak św. siostra Faustyna prosi Chrystusa  

o dar miłosiernych uszu, by nie być obojętną na cierpienie innych. 

Miłosierne ucho umie rozpoznać wołanie bólu i problemem naszych 

uszu nie jest brak słyszenia tego cierpienia, ale to, że nasz słuch cho-

ruje na obojętność, wobec tego, co do uszu dociera. 

A czym jest obojętność, dlaczego trzeba się nam przed nią bronić? 

Otóż ona jest skutecznym zabójcą miłości. Bo kto jest obojętny, komu 

na nikim nie zależy, dokładnie mówi wszystkim, że on nie kocha.  

A człowiek, który drugiego nie kocha, może jedynie chce go wykorzy-

stać, to zostawi innego, nie pomoże mu, nie schyli się nad nim, odrzu-

ci, chętnie i szybko zapomni. 

Obojętność jest gorsza od jawnej wrogości, jak mówi nam Księga 

Apokalipsy św. Jana: „Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś 

letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” (Ap 3,15-

16). Tak więc ludzka obojętność potrafi być okrutna, gdyż ona mówi 

dosłownie: „ty dla mnie nie jesteś ważny”, „czy umrzesz, czy żyjesz, 

wszystko mi jedno”, a „gdyby cię nie było, to też nic by się nie zmieniło”. 



BISKUP DIECEZJALNY 

 

 

 

613 

Nadziejo Chrystusowego Kościoła, powiedzcie, dajcie świadectwo 

swej wiary o tym, czy potrafimy coś zrobić, by nie być obojętnym? 

Można zmienić nastawienie naszego serca? Przecież od tego zależy 

większość naszych decyzji i czynów! Co robi św. Faustyna? Ona po 

prostu prosi Boga, modli się o łaskę miłosiernego słuchu, by nie być 

obojętną. 

Oto pierwszy i podstawowy krok w mojej drodze do miłości – mo-

dlitwa, prośba o to, by nie być obojętnym. Od tego trzeba nam zacząć, 

więc błagajmy Pana Jezusa: „Ufam Tobie”. Błagajmy by On usunął  

z naszych serc wszelaką obojętność. A miłosierne ucho ma zdolność do 

słyszenia nie tylko bólu. Do niego dociera też jęk. Ów ludzki jęk jest 

łatwiej usłyszeć niż ból. To prawda. To nie znaczy jednak, że łatwiej 

jest na jęk reagować. On może denerwować, potrafi wprowadzać  

w zakłopotanie. Jęk jest w stanie nawet budzić wyrzuty sumienia. 

Prawdziwy nasz dramat zaczyna się wówczas, gdy my nawet na jęk 

drugiego człowieka reagujemy obojętnością. 

Nasz Bóg nie jest obojętny na jęk człowieka. Usłyszał go z ust 

chłopca, syna matki Hagar wypędzonej na pustynię (por. Rdz 21,13). 

Docierało do Niego narzekanie ciemiężonych Izraelitów z Egiptu (por. 

Wj 6,5-6), stawał wobec utrapienia biednych i jęku ubogich (Ps 12,6). 

W Psalmach wierny lud tak się modli: „Usłysz, Panie, moje słowa, 

zwróć na mój jęk uwagę; natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Kró-

lu i Boże!” (Ps 5,2-3). 

Miłosierny słuch przede wszystkim słyszy ból i jęk innych ludzi, 

spośród tysięcy dźwięków, które dochodzą do naszych uszu. Nie jest to 

najprzyjemniejsze słuchanie, bo wolelibyśmy głosy pochwały, kom-

plementów, radości czy szczęścia. A przecież bolesne wołanie w cier-

pieniu, to głos człowieka, który potrzebuje pomocy, on krzyczy, bo nie 

może sobie sam ze sobą poradzić. Prawdziwie miłosierne ucho nie 

tylko słyszy, ale i reaguje na ból. Święta Faustyna nie podaje nam 

rodzaju owego działania: w jaki sposób to czynić, „jak”. Kto z nas jest 

w stanie usłyszeć głos bólu i jęku, oraz nie pozostaje obojętny, potrafi 

znaleźć właściwe rozwiązanie na swoje możliwości. Kto kocha, nie 

będzie obojętny, znajdzie zawsze właściwą drogę do człowieka i wie, 

czego ten drugi tak naprawdę potrzebuje. 

Uczestnicy Światowych Dni Młodych, módlcie się dla was samych 

i dla nas wszystkich o dar miłosiernego słuchu, używajcie go, nasta-

wiajcie ucha i otwierajcie wasze młode serca na sprawy, boleści i do-

świadczenia wiary waszych rówieśników z tak wielu krajów tego świa-

ta. Amen. 
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HOMILIA PODCZAS ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W DIECEZJI 

LUBACZÓW – KONKATEDRA, 22 LIPCA 2016 R. 

 

2 Kor 3,1-6a; Łk 1,26-38 

 

Gdy miałem tyle lat co dzisiejsi gimnazjaliści (to był rok 1969),  

pojawił się wówczas bardzo charakterystyczny utwór śpiewany przez 

znany zespół „Skaldowie”. Przywołuję go sobie czasem, prawie aż po 

dzień dzisiejszy. Być może, że ktoś z was potrafiłby zanucić fragmen-

ty tej piosenki, noszącej nostalgiczny tytuł „Medytacje wiejskiego 

listonosza”. 

Lecz zwróćmy baczniejszą uwagę na tekst tego znanego muzycz-

nego szlagieru. Począwszy od refrenu „Ludzie zejdźcie z drogi, bo 

listonosz jedzie”, aż po poszczególne wersety: „List w życiu człowiek 

pisze co najmniej raz. (…) Kto bardzo kocha pisze długi list. (...) Ktoś 

na ten list czeka kilka długich lat. Dostaniesz go może dziś. (…)  

Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone, szare, białe, kolorowe. Ludzie 

listy piszą”. 

Z sentymentem przypominam sobie dzisiaj te słowa, gdyż ten ro-

mantyczny czas, chyba w waszym przypadku współczesnych młodych 

ludzi, odszedł gdzieś w zapomnienie. No bo kto dzisiaj z was pisze 

jeszcze listy, przeważnie to albo telefonujecie, lub przekazujecie wia-

domość internetem. Są jeszcze inne współczesne elektroniczne moż-

liwości i to takie, o których mi się nawet nie śniło. 

Jestem jednak przekonany o tym, iż każdy z was w swoim życiu 

pisał już jakiś list, a może jedynie sympatyczny mały liścik. Otrzy-

mywał przeróżne listy, kartki, urzędowe pisma i pozdrowienia.  

A więc prawda, a zarazem tajemnica listu, nie jest wam tak całkowi-

cie obca. 

Nie tylko starsi ludzie, emeryci, czekają niemal każdego dnia  

z niecierpliwością na listonosza, ale my też rozglądamy się za jakimiś 

wieściami ze świata. Od bliskich, przyjaciół, rodziny, z urzędu, za-

kładu pracy, z banku, ze szpitala, z wakacji albo zza granicy. 

W Piśmie św. Nowego Testamentu pojawia się ktoś taki, kto 

przybywa na ten świat ze szczególną misją, staje się takim osobistym 

listem od samego Boga, ktoś kto jest zwiastunem dobrej nowiny. 

Oczywiście chodzi o wydarzenie z Ewangelii św. Łukasza, które mia-

ło miejsce w galilejskim mieście Nazaret w domu Maryi, kiedy Anioł 

Gabriel przedstawia Jej prośbę bardzo wymagającą, aż po rezygnację 
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ze swoich osobistych pragnień, aby zgodziła się być Matką Bożego 

Syna, Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata. 

Na zwiastunów dobrych wieści zawsze czekamy z radością, rów-

nież i my wszyscy, w tych dniach, od młodych całego świata, którzy 

już przybyli do Polski i do naszej diecezji. Co nam powiedzą, czym się 

podzielą w zakresie swej wiary, świętości, chrześcijańskiej radości, 

ale też i różnorakich krzyży oraz boleści, jakich doznają lokalne Ko-

ścioły na całym świecie? Ciekawi jesteśmy wezwania, jakie w tym 

Roku Bożego Miłosierdzia z łagiewnickiego sanktuarium skieruje do 

młodych, do nas, Papież Franciszek. 

Lubimy, jak listonosz, taki jakby trochę biblijny zwiastun Gabriel, 

przynosi nam różne wieści. Pośród nich są także i te trudne do przy-

jęcia, zobowiązujące nas do wysiłku, a nawet smutne. Wprawdzie 

taki człowiek w pocztowym uniformie nie jest podobny do anioła, ale 

ważne jest to z czym zwykle do nas przybywa. 

Dostaliśmy już w naszym życiu od takiego zwiastuna listy, które 

mają w sobie przeróżną zawartość. Przypomnijmy sobie, jak na nie 

reagujemy, gdyż nasze zachowanie może być bardzo rozmaite.  

Z listami wiążą się przecież odmienne odczucia i przeżycia. Czasami 

jesteśmy radośni, niekiedy smutni, zdarza się i tak, że po ich otrzy-

maniu boimy się, a nawet potrafią one całkowicie zmienić dotychcza-

sowe ludzkie życie. 

Wiem o tym, iż nie każdy z listów, które otwieram, podaruje  

mi dobre wieści. Jedne są radosne jak, np. pozdrowienia z urlopu od 

przyjaciela, a drugie smutne, jak choćby rachunek za światło do  

zapłacenia, inne jeszcze są trudne do przyjęcia. Odmienna jest ich 

zawartość, każdy ma inny środek, różną treść. Co robić? Otworzyć je, 

czy też nie? 

Może najpierw posłuchajmy: 

„Nie każda muszla, której brzegi rozwierasz, proponuje ci perłę. 

Nie każdy list, który otwierasz, podaruje ci dobre wieści i życzenia. 

Nie każde drzwi, na jakie z całych sił naciskasz, prowadzą cię do 

wolności. Ale rozwieraj brzegi muszli, otwieraj list i naciskaj z całej 

mocy na drzwi. Żyj pełną nadzieją”. Nie lękaj się świętości. 

Przyglądnijmy się tym myślom, co one do nas mówią? „Nie każdy 

list, który otwierasz, podaruje ci dobre wieści”. Najpierw taka 

symboliczna czarna koperta, jakie listy w niej znajdujemy? Ten 

rodzaj wywołuje u nas raczej lęk i obawę a nawet smutek, ale 

musimy umieć w naszym życiu, także takim młodym jak wasze, 

przyjmować i po chrześcijańsku rozwiązywać również trudne sprawy: 
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- List z pogróżkami – niekiedy to może być anonim, jest on 

zwykle formą szantażu, że coś złego może się nam lub bliskim 

krewnym przydarzyć. Tutaj trzeba wielkiej roztropności. Normalnie 

anonimów nie czytamy, także i tych zapisanych w internecie, gdyż 

nie można zweryfikować osoby, która grozi i poniża innych. Lecz, gdy 

to dotyczy prawdziwych faktów związanych ze mną, to trzeba się mi 

wówczas głęboko zastanowić nad tym, co w takiej sytuacji robić? 

- List z wypowiedzeniem, wymówieniem – np. pracy. To jest 

bardzo zła wiadomość dla całej rodziny, gdy ją otrzymamy, to się 

smucimy, a niekiedy jesteśmy po prostu bezradni. 

- List z nakazem zapłaty – np. za zużyty gaz, wodę, spłata 

zaciągniętych kredytów, czy różnego rodzaju podatki, albo policyjny 

mandat, a także podpisane zobowiązania w banku wobec osoby, 

która okazała się nieuczciwą. Lękamy się takich listów, gdy brak 

nam pieniędzy, gdyż to może się źle skończyć, nawet w drastycznych 

sytuacjach, wizytą komornika. 

- Także – List upominający – np. ze szkoły. Informuje on  

o aktualnie trudnej sytuacji czy kłopotach w szkole z dzieckiem danej 

rodziny. Takie pismo powoduje zwykle zdenerwowanie u rodziców 

owego ucznia, a ten zaś może mieć wyrzuty sumienia za zaistniałą 

sytuację, boi się następstw i reakcji w domu. Zwykle konsekwencją 

takiego listu jest trudna i nieprzyjemna rozmowa dziecka  

z rodzicami. 

Daj Boże, aby takich listów z tej czarnej koperty w waszym życiu 

było jak najmniej. A teraz, jakie listy mamy w tej niebieskiej 

kopercie? Raczej zapowiadają się one pomyślnie i zawierają w sobie 

optymizm: 

- List gratulacyjny – np. po zakończeniu szkoły lub szkolenia, czy 

kursu z bardzo dobrymi wynikami, za jakieś osiągnięcia sportowe, 

zawodowe, społeczne. Oczywiście, takim listem się cieszymy, tym 

bardziej, gdy jest on związany z jakąś konkretną i wymierną 

nagrodą: np. premią pieniężną, prezentem materialnym, czy 

wycieczką. 

- List powiadamiający o tym, że na nasz numer losu w Loterii 

padła główna wygrana, dostaliśmy się na upragniony kierunek 

studiów, zrealizowały się nasze pragnienia i tęsknoty, możemy 

szybciej pojechać do sanatorium czy na rehabilitacje, niż to nam 

wcześniej zapowiadano. Takie pisma zawsze niosą ze sobą radość, 

optymizm i nadzieję. 
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Mamy jeszcze listy z czerwonej koperty, tu już sam kolor 

podpowiada ich treść: 

- List miłosny, być może ze znakiem serca – jeżeli tego nadawcę 

listu bardzo lubimy i o nim myślimy, to wówczas pojawia się wielka 

radość. Zawsze dodaje on skrzydeł do życia, do nauki i pracy. 

- List od przyjaciela z dobrymi wieściami, kartka z wakacji, 

pozytywna informacja dla nas od znajomych, życzenia świąteczne czy 

imieninowe. Również i w przypadku takich listów jesteśmy 

uradowani i wdzięczni nadawcom. 

- List z wyrazami wdzięczności albo podziękowania za naszą 

postawę, pomoc, zaangażowanie. Za nasz wolontariat, aktywność  

w Szkolnym Kole Caritas, czy też kilka słów napisanych od chorego, 

którego odwiedzaliśmy w szpitalu lub w hospicjum albo w Domu 

Opieki, a może pełne ciepła słowa od niepełnosprawnych dzieci. 

(Przykład: List od Dzieci z DPS-u w Lubaczowie od Sióstr 

Albertynek). 

Ale dzisiaj obok tych zwyczajnych listów mamy też osobliwego 

autora i nadawcę oraz listy odbiegające nieco swoją formą i treścią od 

tych dotychczas ukazywanych i prezentowanych. A myślę  

w dzisiejszy Dzień o św. Janie Pawle II, który w 1985 roku rozpoczął 

takie Światowe Dni Młodych jak obecny 30-ty z kolei, który już 

dzisiaj tu w Lubaczowie przeżywamy. 

Zachęcam do tego, abyście w pracy formacyjnej w licznych 

wspólnotach młodzieżowych, z poszczególnych ruchów i stowarzyszeń, 

rozważali przesłanie papieskich listów, choćby tych do młodych.  

I wprowadzajcie ich treść odważnie w życie osobiste i społeczne. 

Budujcie swoją wiarę na odwadze świętości, do której nas prowadzi  

i motywuje współczesny następca św. Piotra, Papież Franciszek. 

Pamiętajmy o tym, że nie każdy list, który jest do nas skierowa-

ny i jaki otwieramy, podaruje nam wieści łatwe i przyjemne, tylko 

życzenia i pozdrowienia. Np. List do Młodych św. Jana Pawła II, 

który ma o wiele więcej lat niż wy, już ponad 30, ale warto i wam, 

takim młodziutkim do niego zaglądnąć. On jest wciąż taki aktualny. 

Czytajcie go, dojrzewajcie do jego treści, żyjcie pełnią nadziei i umac-

niajcie się w tej codziennej odwadze do tego, aby być świętą dziew-

czyną i świętym młodzieńcem. Papież podpowiada Wam o co pytać 

Chrystusa, jak z Nim rozmawiać, w czym odkrywać skarb miłości  

i bogactwo waszej młodości. 

Właśnie o tym pragnieniu i oczekiwaniu wciąż czegoś nowego od 

życia, słyszeliśmy w drugim liście św. Pawła do Koryntian. 
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Rozpalajcie siebie wzajemnie wielką ufnością, gdyż Bóg ma dla was 

coś niepowtarzalnego, oryginalnego w swej propozycji, co 

przygotował tylko i wyłącznie dla każdej i każdego z was. 

Ten Apostoł porównuje nas samych, nasze życie do listu. Ale do 

szczególnego listu, do listu Chrystusa, czyli listu z Jezusem 

Chrystusem. Ten list nie jest napisany takim piórem wypełnionym 

atramentem czy tuszem, jakim zapisujecie strony waszych zeszytów, 

wypracowań, opowiadań, pamiętników. Lecz ten list jest napisany 

duchem żyjącego Boga i nie jest też zapisany na papierze, albo na 

tablicy, ale wpisuje się w wasze serca, gdyż jest pisany miłością. 

To jest cudowne przesłanie, które chcę wam przekazać na drogę 

życia, abyście je dostrzegali jako dar od Boga związany z ciągle 

nowymi możliwościami i zaskakującymi propozycjami. I to wasze 

życie ma być wypełnione miłosierdziem, żywotnością i serdecznością, 

gdyż młodość oraz prawdziwa, odpowiedzialna i właściwa miłość do 

Boga, do człowieka i do samego siebie jest waszym bogactwem. 

To od was zależy, czy w waszym życiu potraficie Boga odkrywać 

wciąż na nowo i będziecie Go traktowali poważnie oraz dojrzale ze 

wszystkimi tego konsekwencjami. Młodzi, Siostry i Bracia, Wasze 

doświadczenie Boga, tylko wtedy się wam uda, gdy ten list napisany 

Duchem Boga żywego na żywych tablicach waszych serc otworzycie  

i będziecie go uważnie czytać. 

Nie bójcie się tej odwagi świętości, gdyż inaczej ów list nie będzie 

miał żadnych innych możliwości, aby zadziałać w waszym życiu  

i równocześnie w życiu każdej wspólnoty, gdzie jesteście, uczycie się, 

studiujecie czy pracujecie. Dlatego, Drodzy Młodzi, żyjcie pełni 

nadziei, nigdy nie rezygnujecie z tego, co dla was jest święte  

i najważniejsze. A Bóg ma zawsze coś nowego dla was w swoim 

zanadrzu. 

„Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone, szare, białe, kolorowe”. 

Chyba mamy jeszcze jeden, ostatni list. Taki biały, czysty, 

szlachetny, podnoszący na duchu, z misją ku przyszłości. To co  

w nim, a właściwie na nim jest napisane, niech stanie się dla Was 

życzeniem błogosławieństwa na Waszą modlitwę, pracę i odwagę ku 

świętości. Bądźcie Chrystusowym listem do tego świata, w którym 

Bóg pisze do każdego z nas: „Żyjcie pełną nadzieją. Bóg was kocha”, 

On jest Ojcem Miłosierdzia. Amen. 
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HOMILIA PODCZAS ODPUSTU I UROCZYSTOŚCI  

USTANOWIENIA SANKTUARIUM DIECEZJALNEGO  

W PARAFII PW. ŚW. MARII MAGDALENY 

BIŁGORAJ – 22.07.2016 

 

J 20,1.11-18 

 

Św. Maria Magdalena to jedna z bardziej znanych biblijnych ko-

biet. Przeżycia z Pisma św., związane z doświadczeniem wiary, nie 

nadają się do tego, aby można było zaprezentować pełną biografię 

naszej świętej patronki, bez żadnych brakujących elementów. To już 

we wcześniejszym okresie Kościoła jej życiorys był poddawany pew-

nym spekulacjom, co w jakimś sensie pozostało obecne do dzisiaj, 

czyniąc swoistą trudność w ustaleniu konkretów. Wystarczy przywo-

łać czasem całkowicie zaskakujące katolika treści, traktujące o tej 

osobie z różnych współczesnych musicali czy filmów. 

Widać, iż jest to biblijna kobieta, nadająca się niektórym złośli-

wym reżyserom i kompozytorom, ludziom bez wiary i religijnego 

uszanowania, do przeróżnych manipulacji. Jednak my ludzie Kościo-

ła, nie przejmujmy się zbytnio tymi nadmuchiwanymi sensacjami, 

gdyż dla nas opłaca się dzisiaj w patronalne święto Marii Magdaleny 

i na okoliczność ustanowienia w tej parafii, gdzie mamy autentyczne 

świadectwa jej objawień i cudownego działania, diecezjalnego sank-

tuarium, poświęconego osobie naszej patronki. Warto tu spojrzeć na 

nią jako na nosicielkę nadziei przed i po zmartwychwstaniu. To ona 

przynależy do ważnych i wyróżnionych świadków Jezusa Chrystusa, 

naszego Zmartwychwstałego Pana. 

W biblijnym świadectwie wiary pojawia się Maria Magdalena, 

czy też Maria z Magdali, jako jedna z wyrazistych osób, która nie 

tylko sama coś uczyniła, ale z jaką również zostało zrealizowane 

pewne ważne dzieło. Zostaje określona jako jedna z kobiet uzdrowio-

nych przez Jezusa i to uwolniona od siedmiu demonów. Ona poszła 

wraz z innymi za Chrystusem, okazując Mu wdzięczność. Stała pod 

krzyżem Pana i pośpieszyła do Jego grobu. Tak, to ona spotkała 

Zmartwychwstałego w ogrodzie i zaraz dała o Nim świadectwo:  

„Widziałam Pana i to mi powiedział” (J 20,18). 

W Nowym Testamencie, Maria Magdalena należy do grona waż-

niejszych uczniów Jezusa, przeważnie wymieniana jest jako pierw-

sza, gdy wyliczane są imiona kobiet z otoczenia Mistrza z Nazaretu. 
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Przede wszystkim pojawia się w wydarzeniach męki i Wielkanocy. 

Wymieniana jest przy krzyżowaniu i przy złożeniu do grobu oraz 

podczas odwiedzenia grobu Jezusa a w Wielkanocny poranek zostaje 

ona szczegółowo opisana. Według Ewangelistów Mateusza i Jana, to 

jej Zmartwychwstały jako pierwszej się pojawia. Tak można by naj-

krócej zrelacjonować to, co mówi o niej Pismo św. 

Aby jednak jej historia była bardziej skomplikowana, pojawia się 

tzw. skojarzenie trzech Marii. Maria z Magdali jest utożsamiana  

z Marią z Betanii, raczej ze względu na imię. Trudniejszą sytuacją 

jest identyfikowanie naszej świętej patronki z anonimową grzeszni-

cą, kobietą, która w domu faryzeusza Szymona przybliżyła się do 

Pana Jezusa i obmywała Mu nogi swoimi łzami oraz włosami wycie-

rała, namaszczając je olejkiem. 

Przy jej osobie wciąż są przywoływane niewybredne insynuacje, 

które jednak się pojawiają na skutek ściśle określonego sposobu my-

ślenia, by dać fałszywe świadectwo, niewystarczające dla żydowskie-

go świata. Najpierw próbuje się Marię Magdalenę ustawić w nieko-

rzystnym świetle, aż do sugestii prezentującej ją jako prostytutkę, 

czyli tę anonimową grzesznicę. To nie są jakieś niezręczne pomyłki, 

lecz za tym kryje się zamiar obudzony przez patriarchalne spojrzenie 

tamtejszej wspólnoty, iż kobiety nie mają żadnego znaczenia i nie 

mogą mieć na coś jakiegoś oficjalnego wpływu, czyli że ich świadec-

two prawnie się nie liczy. 

Nie dziwimy się temu, że dla mężczyzn tamtej epoki było trudno 

zrobić miejsce kobiecie w kręgu tak blisko otaczającym Pana Jezusa. 

Sugerowanie jej powiązań z prostytucją, w prezentacji Magdaleny 

jako nawróconej z ciężkiego grzechu, sprawiało dla męskiego świata 

przekonanie, że z nimi jako uczeń Jezusa ona nie może rzeczywiście 

konkurować z taką przeszłością. Tworzono przekonanie, iż olejek 

jakim wcześniej ona namaszczała swoje własne ciało dla przyciągają-

cego do niej zapachu, teraz zabrała do nasmarowania ciała umarłego 

Jezusa. Ale Ewangeliści nic nie wiedzą o jakiejś „skruszonej Magda-

lenie”. 

Nasza patronka nie bierze udziału w tych tajemniczych męskich 

przepychankach co do pierwszeństwa. Ona żyje z pasją i wzrasta  

w swojej wierze pod krzyżem Chrystusa, skąd jak wiadomo wszyscy 

mężczyźni, poza św. Janem, uciekli. Stąd też te sugestie, fantazje, 

interpretacje, próbujące powiązać naszą Świętą Patronkę z grze-

chem, są do dzisiaj wciąż podejmowane i sensacyjnie roztrząsane. 

Zresztą, żadna nowość, gdy chce się zniszczyć autorytet drugiego 
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człowieka, a szczególnie kogoś kto przyciąga do siebie wielu ludzi, 

wypełnia jakąś ważną społecznie czy religijnie funkcje. Metody się 

nie zmieniły, jedynie schowani twórcy takich szkalujących fantazji, 

oszczerstwa i niszczenia dobrego imienia drugiego człowieka, poja-

wiają się wciąż nowi, bez końca, niezależnie od panujących filozofii  

i politycznych systemów. 

My zaś trzymamy się biblijnych faktów, a one są wystarczające 

do tego, by wydać wspaniałe świadectwo o wierze św. Marii Magda-

leny. Św. Łukasz Ewangelista mówi o uwolnieniu jej od siedmiu 

złych duchów (por. Łk 8,2), a to nam uświadamia, jak mocno musiała 

ona cierpieć zarówno w sferze duchowej, jak i cielesnej. Obecnie są 

też ludzie, którzy powątpiewają w istnienie szatana oraz w jego nisz-

czące działanie. Nie wierzą w to, że diabeł może opętać człowieka, 

wziąć w posiadane jego zmysłowe władze i wówczas jest konieczne 

uwolnienie od złych duchów. Niech zapytają egzorcystów, to ci im 

potwierdzą ową bolesną dla człowieka rzeczywistość. 

A jakże często w ten demoniczny świat wprowadzają nas różno-

rakie uzależnienia, począwszy od narkotyków, które całkowicie 

zmieniają człowieka i go niszczą, zostawiając jedynie ludzki cielesny 

oraz psychiczny wrak, przez czary, wróżby, magie, horoskopy, aż po 

pornografię i cielesną zmysłowość. Demoniczne opanowanie człowie-

ka przez osobowe zło, niezależnie od tego jak jest głębokie i złożone, 

na jakich osobistych przyczynach u danego człowieka się opiera, 

zawsze zaczyna się od jego grzechu. Dlatego uwolnienie od złego du-

cha musi dotyczyć ludzkiej sfery duszy, chociaż zranienia mogą być 

nie tylko duchowe, ale także i cielesne, zewnętrzne. 

Jezusowe uwolnienie Marii Magdaleny od szatana zmieniło cał-

kowicie jej dotychczasowe życie w wymiarze ducha i ciała oraz zmobi-

lizowało ją do pójścia za Jezusem. Ona sama jest świadkiem tego, 

jaką boską moc posiada Chrystus i to jej świadectwo jest tak mocne, 

że ona w pierwotnym Kościele otrzymała wyjątkowy i jedyny tytuł 

„Apostołka Apostołów”. 

A jak wygląda jej świadectwo w obecności krzyża? Związek Marii 

Magdaleny z jej Panem i Mistrzem był tak mocny, że ona się nie 

wstydziła stanąć pod Jego krzyżem. Nie zostawiła Go samego w tym 

miejscu. O tym, czy cierpiała i jak tam bolała, nie wspomina biblijny 

tekst, ale dla nas nie ma innego wyobrażenia. Wdzięczność i miłość 

do Boga musiała się na Golgocie przejawiać jej współcierpieniem  

z Chrystusem. Do tego też jesteśmy zaproszeni, jedni bardziej, inni 

mniej, ale to jest bardzo trudny rodzaj miłości. 
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Potem jej obecność przy grobie Jezusa. Nie była tam pogodna czy 

swobodna, raczej bardzo zapłakana. Otwarcie mówi o tym św. Jan 

Ewangelista, gdy przedstawia pusty grób. Maria Magdalena poszła 

tam sama i to w nocy, kiedy jeszcze było ciemno. Płacząc stwierdza, 

iż grób jest pusty i Jezusa w nim nie ma. Przecież nad pustym gro-

bem nikt z ludzi nie płacze a ona – tak. 

Zgryzota, smutek może człowieka zaślepić, łzy przysłaniają  

widzenie, ale Marii Magdalenie pomagają zobaczyć wyraźniej. Płacz 

nie umniejsza jej bólu, a miłość przynagla do szukania. Ów smak 

boleści rozglądania się przez łzy za tym kogo się kocha, staje się 

udziałem tak wielu zdesperowanych matek, za ich zagubionymi  

w nałogu synami i córkami albo mężami. Nikt z ludzi nie umniejszy 

ich cierpienia. Dlatego kobiety, doświadczone takim krzyżem, przy-

chodźcie do św. Marii Magdaleny, do tego sanktuarium i do niej wo-

łajcie, gdyż ona sama przeżyła gorzkość swych łez za Tym, którego 

tak bardzo umiłowała. 

Zaledwie odeszła od aniołów przy grobie, a oto nagle znalazła  

Tego, którego szukała, ale Go nie rozpoznała, będąc przekonaną  

o tym, iż to jest ogrodnik. Tak mocno była w swoich zmysłach nasta-

wiona na to, by Zmarłego odpowiednio namaścić i pogrzebać, że żyją-

cego Jezusa nie rozpoznała, Tego który był tak blisko niej ona nie 

widziała. Dopiero gdy usłyszy z ust Jezusa swoje imię, dzieje się z nią 

to, czego się nie da wypowiedzieć. Stąd jej stwierdzenie pełne radości: 

„Nauczycielu”. 

Zmartwychwstały prezentuje się jako ten, który pierwszy mówi, 

zwraca się po imieniu, krótko i dobitnie. Dlatego, gdyż tylko ten kto 

posiada konkretne imię, ma w sensie żydowskim jakieś znaczenie.  

W brzmieniu mojego imienia zawiera się coś bardzo osobistego, dobra 

nowina, że jestem dostrzeżony, zauważony, iż mnie nie pominięto, 

nie potraktowano jako rzecz, nie okazano mi obojętności, ale wręcz 

odwrotnie, konkretne zainteresowanie. Jakie to ważne dzisiaj dla 

człowieka, nie być odepchniętym na margines życia i w jakieś głuche 

zapomnienie. 

Pan Jezus objawia się jako ten, który został rozpoznany, wpraw-

dzie nie natychmiast i nie tak łatwo, zresztą czy nie podobnie było  

w drodze do Emaus? A przecież po tak wielkiej rezygnacji i doświad-

czeniu klęski, po tylu wylanych łzach Marii Magdaleny, po poszuki-

waniu umarłego bez nadziei życia, tak trudno jest go zobaczyć jako 

tego, który jest z nami, obok nas, dla nas. Aby rozpoznać obecnego 

przy niej Chrystusa, ona musi przestawić całą siebie bardziej na 
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żyjącego niż na umarłego, a do tego potrzebna jest wielka nadzieja, 

przekraczająca śmierć. 

Jakże trudno jest nam osobiście odnieść to do osób, które już od 

nas odeszły, a my wciąż wewnętrznie i we wszystkim nastawieni 

jesteśmy na jedno, tylko na jedno, iż one są, tutaj pośród nas w takiej 

formie i w takiej postaci jak przedtem były, a przecież ich już tutaj 

nie ma. Ile osób nie chce tego przyjąć i niszczą siebie, zalewając się 

łzami. Zmartwychwstanie to nie jest jakieś tam przekonanie, jakaś 

pociecha na mój ból rozstania, ale to jest prawdziwe, autentyczne 

spotkanie ze Zmartwychwstałym, z radością i okrzykiem zachwytu, 

takim jak u św. Marii Magdaleny. 

Nasza Patronka słyszy od Chrystusa: „noli tangere”, nie zatrzy-

muj Mnie, nie dotykaj Mnie, gdyż On żyje w całkiem inny sposób niż 

to dla nas ludzi jest uchwytne, dotykalne, wyobrażalne. My wciąż na 

ziemi w bliskości Jezusa musimy mieć świadomość tego, nawet gdy 

jesteśmy przeszczęśliwi i nic nam nie dolega, że wieczne szczęście to 

jeszcze nie jest to, czego już doświadczamy, także w wymiarze  

sakramentalnym. To co decydujące, stoi jeszcze przed nami, my 

wprawdzie już mamy świętość z chrztu świętego, łaskę i Boga, ale 

wciąż niesiemy to w kruchych glinianych naczyniach, narażonych  

na rozbicie o grzech, o pychę, o pokusę zmysłowości, czy uwierzenie  

w podszept szatana, iż Bóg mnie nie kocha i nie chce mego szczęścia. 

Ludzie zmartwychwstania i Wielkanocy są wciąż ludźmi oczekiwania 

na miłość. 

Maria Magdalena, nosicielka nadziei, poświadczycielka Chrystu-

sa, zarówno przed Jego zmartwychwstaniem jak i po, jest w swej 

postawie przekonująca, wyrazista, pociągająca. Jej klarowność, zau-

fanie, całkowicie oddana obecność, odwaga i wytrwałość, a także wia-

ra, to wszystko i jeszcze więcej, porywa nas do naszego dawania 

świadectwa o Chrystusie. 

Wzajemne odniesienia Jezusa i Marii Magdaleny, choć wciąż  

w fantazjach ludzi złośliwych prowadzące do niewłaściwych podej-

rzeń, są, tak jak w relacji Mistrza do umiłowanego ucznia, św. Jana 

Apostoła, wyraźnym znakiem tego, iż nauka Jezusa nie boi się praw-

dy o miłości i przyjaźni między Synem Bożym a człowiekiem. Bóg 

kocha prawdziwym sercem każdego z nas i nie wstydzi się swojej 

miłości do nas słabych i grzesznych ludzi, bo tylko On wie, jaką ma-

my osobistą historię naszych grzechów. 

Św. Maria Magdalena prezentuje nam ryzyko chrześcijańskiego 

świadectwa wiary wobec tego zeświecczonego i niezainteresowanego 
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Bogiem świata. W wielu  konkretach codzienności czujemy się tak, 

jakby mocy zmartwychwstania Chrystusa jeszcze nie było. A przecież 

cała nasza nadzieja jest tylko w tym wydarzeniu i w tej tajemnicy,  

iż Chrystus zmartwychwstał i że żyje. Jego grób jest pusty. Nie cho-

wajmy się za drzwiami wieczernika, jak przestraszeni uczniowie 

Pana, ale otwórzmy je. Do tego zaprasza nas postać i świadectwo 

oraz wyznanie naszej Świętej Patronki. Tu w tym Sanktuarium o tę 

odwagę wiary ją prośmy i od niej tego się uczmy. 

Kto z pielgrzymów przybywających do miejsca objawień św. Ma-

rii Magdaleny, tu w Biłgoraju, będzie starał się iść jej śladami,  

zakosztuje czegoś więcej z intensywnej i żywej wiary. Choć ostrze-

gam, to nie jest droga łatwa i dobrze się trzeba nad nią zastanowić. 

Bo ona prowadzi przez krzyż dojrzałej i wrażliwej wiary. Takiej, któ-

ra nie chce się zatrzymywać tylko na emocjonalnych zewnętrzno-

ściach, doznaniach, uniesieniach, uczuciach i wzdychaniach, ale jest 

mocna i gotowa na wszelkie wyzwania życia, na zranienia, na łzy, na 

szukanie Chrystusa. Jej można się tu uczyć od dzisiejszej Patronki. 

Maria Magdalena mówi do każdego z nas z tego jej Sanktuarium 

w naszej Zamojsko-Lubaczowskiej Diecezji, tu z biłgorajskiej pusz-

czy: Nie płacz, nie smuć się, nie poddawaj się bezsilności. Chrystu-

sowa łaska jest z wami i was ochroni. Mówię wam z radością  

i z przekonaniem o tym, bo sama widziałam i spotkałam Zmar-

twychwstałego Pana i On mi o tym powiedział. Nie lękajcie się, lecz 

w każdym położeniu wychwalajcie Boga i Jemu za wszystko dziękuj-

cie. Amen. 
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HOMILIA W PIERWSZĄ ROCZNICĘ OGŁOSZENIA  

BAZYLIKI MNIEJSZEJ W SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO  

W RADECZNICY – 6 WRZEŚNIA 2016 R. 

 

Łk 6,12-19 

 

Posiadanie szlachetnego tytułu bazyliki mniejszej pociąga za so-

bą obowiązek autentycznego świadectwa i żarliwego życia kościelne-

go niniejszej parafii wobec całej wspólnoty diecezjalnej oraz piel-

grzymów nawiedzających to miejsce, wyjątkowe w hojność Bożej ła-

ski. Pośród wymogów, jakie stawiane są świątyniom wyniesionym do 

tej godności, podkreśla się, aby posługa sakramentalna, osobliwie 

stała możliwość korzystania z sakramentu miłosierdzia oraz godność 

celebrowanej liturgii, szczególnie eucharystycznej i ta forma poboż-

ności wiernych, a także przepowiadanie Bożego słowa, pobudzały 

serca ludu do nawrócenia i głębokiej odnowy, wzmacniając postawę 

codziennej miłości tych, którzy tu się modlą. 

Każda bazylika mniejsza w Kościele katolickim, a więc także i ta, 

jedyna w naszej Zamojsko-Lubaczowskiej Diecezji, tu w Radecznicy, 

jest w szczególny sposób wybrana i uprzywilejowana do tego, aby 

każdy wierny, który tu przybywa na modlitwę, na spotkanie z Bo-

giem w spowiedzi, w Eucharystii, pod wejrzeniem św. Antoniego  

z Padwy, szukał pomocy do odnalezienia siebie w tym życiu, pragnął 

zakosztować wartości chrześcijańskiej wspólnoty Bożego Ludu, by-

śmy my wszyscy razem i pojedynczo usłyszeli potrzebne nam świa-

dectwo Niebieskiego Ojca. On sam w wydarzeniu chrztu Pana Jezusa 

w Jordanie powiedział o Nim tak: „Tyś jest mój Syn umiłowany,  

w Tobie mam upodobanie” (Łk 3,22). 

Ojcowie Bernardyni, przez wasze kapłańskie posługiwanie, przez 

przykład waszej miłości do Boga, do Kościoła, także i naszego lokal-

nego oraz do ludzi, mówcie nam zawsze, w tej wybranej spośród 

wszystkich kościołów diecezji świątyni, że my jako przybrane dzieci 

Boże, jesteśmy tak samo miłowani przez Boga Ojca, jak Jego Boży 

Syn, Jezus Chrystus. 

Dla nas wielkim wyzwaniem jest to, aby ów Boży głos w tym 

miejscu usłyszeć, by do tego, kto się tutaj znajdzie, dotarł przekaz, 

który nam mówi i uświadamia, że rzeczywiście my jesteśmy miłowa-

ni. Niech ta bazylika tak usposabia ludzkie słuchanie tych, co się tu 

modlą i wychwalają Boga, aby do serca każdego człowieka docierał 
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ów Boży głos, potwierdzający miłość, jaką jesteśmy wciąż obejmowa-

ni przez Miłosiernego Ojca. 

Dobrze wiemy o tym, że takie świadectwo w codzienności życia 

trudno się przebija do naszej świadomości, mocniej bombardowanej 

przez inne głosy, nie pochodzące od Pana. A one mi mówią: Znaczysz 

tyle, co robisz, jesteś jedynie tym, co inni o tobie mówią, decyduje  

o tobie to, co posiadasz. Ale to są przecież fałszywe podpowiedzi. Dla-

tego, Siostry i Bracia w Chrystusie, w tej świątyni wsłuchujcie się 

ostrożnie w łagodny głos Boga, który posługuje się ustami kapłana  

i nam uświadamia, iż to my jesteśmy umiłowanymi córkami i synami 

dla naszego Stwórcy i Ojca. Żyjmy tą świadomością, gdyż taka praw-

da o nas samych jest w stanie odmienić nasze codzienne życie. 

Wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna się na 

górze, na którą Pan Jezus wyszedł i pozostał tam całą noc na modli-

twie do Boga. I niewątpliwie świadomość tego, co znacznie wcześniej 

usłyszał podczas swego chrztu w Jordanie, była dla Jezusa wielką 

pomocą w tym przebywaniu i trwaniu w bliskości z Ojcem, który Go 

miłuje. Obecny Dom Boży jest wciąż otwarty na modlitwę, a także na 

nocne czuwania z Panem i Jego Matką oraz patronem tego miejsca, 

św. Antonim Padewskim. 

My tutaj również jesteśmy na górze, niejako w sensie fizycznym 

bliżej Boga i nieba, przysposobieni do rozmowy z Ojcem. A jak słysze-

liśmy w świętym tekście, Jezus z nastaniem dnia zszedł z góry, 

przywołał swoich uczniów i wybrał z nich po imieniu Dwunastu, któ-

rzy stali się Apostołami. Szczególna przyjaźń leży u fundamentu tej 

charakterystycznej wspólnoty Kościoła, z jaką Chrystus zatrzymuje 

się na równinie, pouczając ludzi, uzdrawiając chorych z różnorakich 

boleści i uwalniając udręczonych ze zniewolenia duchami nieczysty-

mi. 

Oto w tym biblijnym obrazie mamy ukazaną wspólnotę, najpierw 

z Bogiem, następnie między ludźmi i wreszcie w posługiwaniu  

ludziom potrzebującym. Oto są trzy obszary zadań, tak charaktery-

stycznych dla misji, jaką ma spełniać w Kościele bazylika mniejsza, 

której pierwszą rocznicę ustanowienia dzisiaj świętujemy. Te trzy 

wyzwania niech nam teraz pomogą usłyszeć Boży głos, ten, co tak 

bardzo jest każdemu z nas potrzeby, który nas określa i nazywa umi-

łowanymi. 

Trzeba mi uczciwie przyznać, iż normalnie, tak w codzienności,  

ja sam chcę osobiście zrobić to, przez co i w czym mam być usłużny 

innym. A dopiero, gdy nie daję rady sam, gdy to jakoś nie funkcjonu-
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je, wówczas szukam pomocy u innych, pytam o radę. A gdy i to nie 

działa, to wówczas zabieram się za intensywną modlitwę. 

Pan Jezus zaś robi wszystko inaczej, odwrotnie, zaczynając od 

tego, o czym ja w swej pysze myślę na końcu. On rozpoczyna od nocy 

spędzonej na rozmowie, na modlitwie z Bogiem Ojcem. Jak to się ma 

do mojego sposobu życia i działania? Przecież właśnie od tego powi-

nienem wszystko zaczynać. To jest pierwszorzędna i najważniejsza 

przestrzeń przed jakimkolwiek działaniem, jaką sobie muszę zabez-

pieczyć, abym mógł całym sobą do Boga mówić, krzyczeć, zmagać się, 

przekonywać, prosić, także i z Nim się kłócić w sprawach jakich nie 

rozumiem. Ale przede wszystkim, bym tutaj mógł Boga słyszeć  

i usłyszeć, to co On do mnie mówi. 

Świat w jakim żyjemy, on chce nas zająć tyloma różnymi tre-

ściami. A gdy nas nie trzyma na smyczy, poprzez te światowe rzeczy, 

to zabiega o to, byśmy się zajmowali przynajmniej myśleniem o tych 

sprawach. My straszliwie boimy się próżni w nas samych, jakiejś 

pustki w osobistym życiu. Chcemy ją czymkolwiek zapełnić, zapchać 

to jej natarczywe egzystencjalne wołanie. Dlatego tak namiętnie 

szukamy jakiegoś zajęcia, by gdziekolwiek pójść, cokolwiek robić, by 

nie pozostać czasem w ciszy sam na sam ze sobą, z głosem mego su-

mienia. 

Po to też tu przychodzimy i taka jest misja tej bazyliki, zadanie 

wspólnoty bernardyńskiej, ojców tu posługujących, by tworzyć prze-

strzeń, miejsce otwarte, oczekujące na Boga. By On mógł mi tutaj, 

przed Najświętszym Sakramentem, w ciszy i spokoju tej świątyni, 

pośród klimatu zakonnych krużganków, wyraźnie powiedzieć: Ma-

rianie, Michale, Zygmuncie, Kazimiero, Zofio, Joanno, Aneto, to ty 

nie wiesz o tym, że Ja ciebie miłuję? Jak przestaniesz biegać tylko za 

sprawami tego świata, to Ja ciebie napełnię, natychmiast przyjdę do 

ciebie, będę z tobą. Czyli pierwszym wyzwaniem, o jakim nam przy-

pomina i o jakie woła to święte miejsce bazyliki mniejszej w Radecz-

nicy, jest moja wspólnota z Bogiem. 

Znasz smak tego wymagającego doświadczenia: jakiś konkretny 

czas, pół dnia, dzień, dwa, trzy, godzinę, bez radia, bez telewizji, bez 

komputera, bez komórki, bez gazety. Czas dla Boga, w ciszy, w sku-

pieniu. Wiem to po sobie, gdy tylko wejdę do domowej kaplicy na 

modlitwę, na trwanie przed Tym, który mnie kocha, a tu szaleństwo 

myśli, jęczy pamięć, jeszcze masz to zrobić i tamto, jakieś konieczne 

pismo, telefon czeka. Tego nie zapomnieć, tamto zapisać, zaczynam 

się denerwować, iż nie miało to wszystko, ci ludzie, innej pory, tylko 
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teraz, wszystko jest takie natarczywe, niecierpliwe, jak chce pobyć  

z Panem sam na sam? Opędzam się od tego wszystkiego, jak od os, 

które wciąż brzęczą nad moją głową, jak w letni czas w ogrodzie. 

A Pan Jezus mi mówi: Nie daj się zwariować, wytrzymaj, nie 

uciekaj z kaplicy, ze świątyni, z tego miejsca, z tej twojej góry, gdyż 

pośród tych różnorakich głosów świata i twego życia, codziennych 

obowiązków jest też delikatny szept, który ci mówi: „Ja ciebie miłuję, 

Ja ciebie tak umiłowałem, że dałem za ciebie swojego Syna. Strażni-

cy Radecznickiej Bazyliki, pomagajcie wiernym i pielgrzymom, któ-

rzy tu przychodzą, usłyszeć ten właśnie Boży, tak ważny dla każdego 

człowieka głos. 

Drodzy w Chrystusie Panu, nie żałujcie każdego dnia trochę tego 

czasu, który i tak nie jest wasz, nie od was zależy, ale jest Bożym 

darem, nie bądźcie skąpcami, pozwólcie Ojcu Miłosiernemu, by do 

was mówił. Słuchacie Jego głosu. To, co dajesz Bogu, tak naprawdę 

ofiarujesz samemu sobie. Ile trwa twoja codzienna modlitwa? 

Jej moc, echo tego świadectwa o tym, iż jesteś dla Boga umiłowa-

ny, idzie z tobą przez cały czas, przez dzień pracy, w twoje spotkania 

z ludźmi, przeróżne obowiązki jakie pełnisz i których się podejmu-

jesz. Pozwólmy sobie na ten codzienny konieczny chleb, dar czasu, 

sam na sam z Bogiem, by On mógł mi powiedzieć, kim ja rzeczywi-

ście jestem dla Niego, dla mnie samego, dla innych ludzi. 

Drugim zadaniem wynikającym z tekstu dzisiejszej ewangelii, 

będącym zarazem posłannictwem tej młodej bazyliki mniejszej, to 

zachęta do tworzenia wspólnoty z innymi. Wszyscy razem jesteśmy 

uczniami słuchającymi słów Chrystusa, a wspólnota, komunia Ko-

ścioła, w tej parafii ostatnio wstawiona na wyjątkowe doświadczenie 

krzyża, może być budowana jedynie przez tych, którzy wiedzą, że 

sami są przez Boga miłowani i potrafią taką wartością nawzajem żyć. 

Przecież dobrze wiecie, jak wyglądają nasze wspólnoty, wielkie  

i małe, małżeńskie, rodzinne, przyjacielskie, sąsiedzkie, diecezjalne, 

parafialne, także wspólnoty zakonne. Jeden mówi: jestem samotny, 

pusty, wypalony. Inny stwierdza: potrzebuję kogoś, kto by mnie ko-

chał, szukam przychylności, rozglądam się za uczuciem bliskości.  

A oto tam też jest ktoś inny, który także czuje się samotny. I również 

tęskni za bliskością kogoś drugiego. Niech charyzmat tego bazyliko-

wego miejsca pomoże wiernym, ludziom zagubionym w samotności, 

opuszczeniu, zapomnieniu, tworzyć charakter wspólnoty, gdzie jeden 

jest dla drugiego, pomoże mu, będzie dla niego dyspozycyjny. 
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Ale trzeba nam pamiętać o tym, że wspólnota budowana tylko na 

ludzkich relacjach, znajomościach, siłach, uczuciach, pragnieniach, 

nie wytrzyma próby czasu i zwyczajnych słabości człowieka. Pomimo 

bycia obok siebie, wciąż pozostajemy w głębi duszy samotni. Nieu-

stannie się szamoczemy: Być bliżej drugiej osoby, czy też oddalić się 

nieco, stworzyć pewien dystans, aby potem na nowo poczuć potrzebę 

jeszcze większej bliskości? Co robić? Wiele ludzkich związków, które 

zrodzone zostały z naszych wielkich potrzeb, z pragnieniem, że one 

zaspokoją i uśmierzą nasz duchowy ból, nie wytrzymuje napięcia  

i nie spełnia pokładanych w nich nadziei. 

Nasze uczucia stają się gwałtowne, pocałunki miłości i przyjaźni 

tak naprawdę ranią, nasze słuchanie staje się rzeczywiście udawa-

niem zainteresowania, a spojrzenie pozoruje, że widzimy, co nam 

pokazują. To, co winno stać się znakiem miłości i jej wyrazem wzglę-

dem siebie nawzajem, staje się boleścią i podporządkowaniem sobie 

innej osoby. 

Natomiast wspólnota o jakiej słyszymy w tej bazylice, o jakiej 

mówi nam Bóg, jest inna. Dalej siedzicie w ławkach obok siebie, ale 

już nie jesteście zamknięci tylko dla siebie, ale w tej miłości od Boga 

stracie się być całym sobą dla drugiej osoby. Bo my możemy siebie 

tak miłować, jak nas umiłował Bóg. 

Miłość, jaką Bóg do mnie wypowiada, pozwala mi rozeznać ten 

głos, który również do bliźniego mówi: jesteś moim umiłowanym  

synem. To jest fundament do naszego wzajemnego chrześcijańskiego 

miłowania siebie. W tym kryje się prawdziwa podstawa wspólnoty, 

gdyż razem jesteśmy powołani do nadziei, do umacniania siebie we 

wierze i do miłowania. 

To wcale nie oznacza, że wspólnota Kościoła, czerpiąca swoją mi-

łość od Boga, jest bezkonfliktowa i bez żadnych ludzkich boleści.  

Nasze słabości i przywary niesiemy ze sobą, także one nie opuszczają 

nas, gdy my tu jesteśmy. Ta miłość też boli, czasem denerwuje  

i sprawia, że się na siebie boczymy, także siedząc przy jednym stole 

w domu, w klasztorze, na plebanii. Może nie tyle ona sama, co nasze 

niedorastanie do jej oczekiwań względem każdego z nas. 

Pan Jezus powołał dwunastu uczniów do wspólnoty apostolskiej, 

do wzajemnej miłości jeden drugiego, a i tak jeden z nich Go wydał. 

Bo życie we wspólnocie to nie jest romantyczna sielanka, tu trzeba 

mieć serce mocno zakorzenione w Bogu, bo czasem trudno, rzeczywi-

ście uciążliwie jest żyć razem z drugim człowiekiem, czy z grupą  

innych, np. w klasztorze, we wspólnocie sąsiadów, w towarzystwie 
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rozrywkowego lokalu z alkoholem, obok naszego mieszkania. Ale po 

to jest tutaj w bazylice w Radecznicy ten duchowy polowy szpital (to 

sformułowanie wzięte od papieża Franciszka), by leczyć nasze zra-

nione serca i uzdatniać je do prawdziwej miłości bliźniego. 

Jeżeli odważymy się we wspólnocie Kościoła słuchać głosu miło-

ści, to szybko rozeznamy, iż jesteśmy posłani do tego, aby innym 

służyć. I to jest trzecie spojrzenie z obrazu dzisiejszej Ewangelii oraz 

zadanie, do jakiego winna wiernych przygotowywać świątynia, także 

ta z godnością bazyliki. Bo w istocie wspólnota jaką budujemy  

z Chrystusem i wzajemnie ze sobą, nie jest jakimś beztroskim miej-

scem, w jakim możemy sobie wygodnie spędzać całe nasze ludzkie 

życie. 

Pan Jezus powołał swoich uczniów i wezwał też grono Apostołów 

po to, by ich posłać na świat oraz aby głosili wszystkim narodom 

Boże zbawienie, dawali uzdrowienie i wypędzali z dręczonych złe, 

nieczyste duchy. 

On sam poszedł, jak słyszeliśmy, do chorych, ubogich, umierają-

cych, udręczonych, do dzieci. To jest wielka tajemnica, której moc 

mogą nam ukazać ci, co dają siebie innym: swój czas, własną inicja-

tywę, młodość, życie, swoje materialne wartości. Takie są autentycz-

ne świadectwa wielu młodych wolontariuszy, choćby z ostatnich 

Światowych Dni Młodych. To osoby zaangażowane w charytatywne 

działania w parafii, w społeczności, to uczniowie ze szkolnych Kół 

Caritas, to ci, co odwiedzają chorych, dbają o nich, nie pytając, co ja  

z tego będę miał. Pomagają innym żyć, gdyż ci nie dają sobie rady  

z codziennością. 

Bóg wybiera tych cierpiących, leżących po domach, szpitalach, 

domach pomocy społecznej, chorych, niepełnosprawnych, aby wokół 

nich tworzyła się wspólnota serca ludzi, którzy usłyszeli głos i świa-

dectwo o tym, iż ty też jesteś przez Boga umiłowany. W tej radecz-

nickiej bazylice mniejszej mówcie oraz potwierdzajcie czynem, zaw-

sze i każdemu, że są przez Boga kochani. 

Zaglądnijcie do tekstu Ewangelii św. Łukasza bezpośrednio na-

stępującego po fragmencie dzisiaj przywołanym, czyli Łk 6, werset 20 

i następne, co tam przekazuje nam Boże słowo? „Błogosławieni jeste-

ście wy ubodzy, wy którzy teraz płaczecie”. Czyli Pismo św. nie mówi, 

że błogosławieni są ci, którzy pomagają ubogim, albo pocieszają pła-

czących, lecz Boże błogosławieństwo jest ukierunkowane bezpośred-

nio na biednych, głodujących, płaczących. Tam gdzie my do tych wła-

śnie ludzi kierujemy się z naszą miłością, to odkryjemy, iż oni  
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w swych sercach niosą błogosławieństwo dla nas. Wówczas i w taki 

sposób doświadczamy też obecności samego Boga oraz dotyka nas 

Jego miłość i Jego błogosławieństwo. A właśnie ono polega na tym, że 

w tej świątyni słyszę i osobiście, każdy do siebie, odbieram ów głos 

Boga: ty jesteś moją córką, moim synem umiłowanym, jestem z ciebie 

dumny, mam upodobanie w tobie. 

Pamiętajmy, jesteśmy wezwani do wspólnoty z Bogiem, do 

wspólnoty razem ze sobą i do wspólnoty w służbie drugiemu człowie-

kowi. Ten potrójny wymiar zadania tej bazyliki mniejszej w Radecz-

nicy niech pięknie owocuje w sercach i życiu wszystkich tu się mo-

dlących i każdego z nas, oraz was czcigodni Bracia i Słudzy tego 

sanktuarium, Ojcowie Bernardyni. Amen. 
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KOMUNIKATY Z KONFERENCJI KSIĘŻY DZIEKANÓW  

30 SIERPNIA 2016 R.   

 

KS. KANCLERZ I RZECZNIK DIECEZJI  

 

1. Proszę wszystkich księży, których „dane teleadresowe” uległy 

zmianie o pilne przesłanie aktualnych danych dla potrzeb przygoto-

wania „Adresownika” na adres ks. Zygmunta Jagiełło: z.jagiello@o2.pl 

lub bezpośrednio do kancelarii Kurii Diecezjalnej w Zamościu – od 

tego w dużej mierze uzależnione jest terminowe wydanie nowego 

„Adresownika”. 
 

2. Trwają prace nad Jubileuszowym Schematyzmem Diecezji. 

Księża dziekani otrzymują opracowaną roboczą wersję charaktery-

styki każdej parafii w dekanacie. Należy przekazać ją księżom Pro-

boszczom w celu wniesienia uzupełnień i korekt, zwłaszcza gdy cho-

dzi o historię parafii i obsadę duszpasterzy. Po naniesieniu ewentu-

alnych poprawek, Księża Proboszczowie proszeni są o jak najszybsze 

dostarczenie materiałów do Dziekana. Ksiądz Dziekan przekaże 

komplet materiałów z dekanatu do kancelarii Kurii (nie później niż 

do końca września 2016 r.). 
 

3. Ponawiam prośbę o dostarczenie aktualnych zdjęć księży do 

drugiego wydania Spisu Duchowieństwa naszej Diecezji. 
 

4. Rusza inicjatywa odnowienia „Grobowca Księży” na cmenta-

rzu parafialnym w Zamościu. Specjalna komisja oceniła stan obiektu 

i wskazała na konieczność wykonania prac renowacyjnych. Może 

byłoby właściwą rzeczą poinformować o sprawie duchowieństwo die-

cezjalne i wiernych parafii zamojskich. Wydaje się, że znajdą się oso-

by, które przez wdzięczność i pamięć o zmarłych kapłanach zechcą 

złożyć na ten cel dobrowolną ofiarę. Kiedy podać taki komunikat, kto 

byłby osobą odpowiedzialną za ewentualną zbiórkę ofiar, czy na kon-

to – do ustalenia. 
 

5. Proszę, by do 16 września br. księża z dekanatów: Cieszanów, 

Grabowiec, Józefów i Szczebrzeszyn wybrali w głosowaniu trzech 

kandydatów na ojca duchownego dekanatu, zaś z dekanatu Toma-

szów Lubelski Północ – wicedziekana. 

mailto:z.jagiello@o2.pl
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6. W ostatnim czasie nastąpił atak na serwer diecezjalny. Powo-

dem ataku były nieprawidłowo zabezpieczone strony parafialne,  

tj. Parafia Bełżec, Parafia Skierbieszów, Parafia Narol, Parafia Kle-

mensów. Niestety te luki spowodowały rozprzestrzenienie się „roba-

ków, trojanów” na wszystkie konta. Natychmiastowa reakcja spowo-

dowała ze większość stron udało się odzyskać. W przypadku tych, 

które zostały dalej zablokowane, należy odbudować plik index.php  

(w przypadku strony tworzonej własnoręcznie) lub wgrać ponownie 

system CMS (w przypadku korzystania z gotowych systemów typu 

Joomla czy Wordpress). Nieprawidłowości proszę zgłaszać pod adres: 

admin@zamojskolubaczowska.pl 

 

Ks. Michał Maciołek  

 

 

WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

 

1. Została wydana publikacja z okazji 25-lecia nauczania religii 

w szkołach Wychowanie religijne w polskich szkołach. 
 

2. Na wakacjach odbyły się cztery letnie turnusy rekolekcyjne 

dla katechetów naszej Diecezji:  

 w domu rekolekcyjnym w Tomaszowie Lubelskim w dniach 

25-28 czerwca 2016 r.; w rekolekcjach tych uczestniczyło 30 

katechetów; poprowadził je ks. Marek Barszczowski; 

 w Werchracie w dniach 25-28 czerwca 2016 r.; uczestniczyło  

w nim 23 katechetów; rekolekcje poprowadził ks. Adam Sobczak; 

 w Werchracie 29 czerwca – 2 lipca 2016 r.; uczestniczyło w nim 

27 katechetów; rekolekcje poprowadził ks. Adam Sobczak; 

 w Częstochowie w dniach 29 czerwca – 5 lipca 2016 r.; pro-

wadzony był przez ks. Roberta Strusa, w rekolekcjach tych 

uczestniczyło 46 katechetów.  

Opłata za rekolekcje wynosi 250 zł. Przypominamy, że 50 % do 

kosztów rekolekcji dopłaca proboszcz parafii, na terenie której pracu-

je katecheta. 
 

3. W sobotę, 3 września 2016 r. w Katedrze Zamojskiej odbędzie 

się Diecezjalny Dzień Katechetyczny. Program spotkania:  

godz.  9.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

godz. 10.00 – Msza św. /przewodniczy ks. bp Mariusz Leszczyński/ 

godz. 11.00 – 11.30 Przerwa na kawę 

mailto:admin@zamojskolubaczowska.pl
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godz. 11.30 – Wykład ,,Komunikacja na katechezie” /ks. dr Michał 

Klementowicz (KUL)/ 

godz. 12.15 – SŁOWO zaproszonych gości 

godz. 12.30 – Ogłoszenia WNiWK  
 

4. Jesienne spotkania formacyjne z katechetami w rejonach od-

będą się w dniach 22-24 września br. na temat Nowe środki komuni-

kacji w dydaktyce katechetycznej; konferencje będzie głosiła dr hab. 

Monika Przybysz /UKSW/  

22 IX 2016 r., godz. 15.00 – Lubaczów (Konkatedra)  

23 IX 2016 r., godz.   9.00 – Biłgoraj (par. św. Jana Pawła II)  

23 IX 2016 r., godz. 14.00 – Tomaszów Lubelski (Sanktuarium MB) 

24 IX 2016 r., godz.   9.00 – Hrubieszów (par. św. Mikołaja) 

24 IX 2016 r., godz. 14.00 – Zamość (par. MB Królowej Polski) 
 

5. Tegoroczna XXIV już Diecezjalna Pielgrzymka młodzieży ma-

turalnej na Jasną Górę odbędzie się w sobotę 22 października 2016 r. 

Szczegółowe informacje oraz program pielgrzymki umieszczone zo-

stały w Diecezjalnym Informatorze Katechetycznym (DIK).  
 

6. W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 jest organizowana 

dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i średnich 

XXVII Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej – Lublin 2017. 

Temat przewodni: „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez 

miłosiernego Ojca”. Pozostałe informacje dotyczące olimpiady, a tak-

że wykaz literatury pomocniczej umieszczone są w DIK.  
 

7. W tym roku szkolnym zostanie zorganizowany i przeprowa-

dzony XXIV Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Biblii i Kościele dla dzieci 

szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej ze szkół naszej diece-

zji. Hasło konkursu „W krzyżu zbawienie…”. Eliminacje szkolne ro-

zegrane zostaną w listopadzie br. powiatowe w lutym 2017 r., a finał 

diecezjalny w kwietniu 2017 r. Więcej informacji na ten temat poda-

nych jest na stronach DIK. 
 

8. Sprawozdanie z katechizacji w bieżącym roku szkolnym z po-

szczególnych parafii naszej Diecezji prosimy składać w Wydziale 

Nauki i Wychowania Katolickiego do końca września br. Stosowny 

formularz został przekazany za pośrednictwem Księży Dziekanów do 

wszystkich parafii w Diecezji. Jest on także do pobrania na interne-

towej stronie Wydziału. 
 

9. XVI Dzień Papieski będzie obchodzony w naszej Ojczyźnie  

w dniu 9 października br. pod hasłem: „Jan Paweł II –  Bądźcie 
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Świadkami Miłosierdzia”. Prosimy, aby katecheci włączyli się  

w przygotowanie na terenie szkoły odpowiedniej dekoracji, akademii, 

wystawy o Janie Pawle II oraz przygotowali dzieci i młodzież na ka-

techezie do właściwego przeżycia Dnia Papieskiego.  
 

10. Dyżury pracowników Wydziału obejmują wszystkie robocze 

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

gółowy rozkład dyżurów poszczególnych osób jest umieszczony na 

stronie Wydziału oraz w DIK. 
 

11. W dniach od 11 do 17 września 2015 roku będziemy 

przeżywać VI Tydzień Wychowania. Jego hasło brzmi: „Miłosierni 

jak Ojciec”. Do każdej parafii zostały przekazane materiały, które 

mają pomóc w owocnym wykorzystaniu tej inicjatywy Komisji 

Wychowania Katolickiego KEP i Rady Szkół Katolickich. Zachęcamy 

do zapoznania się i korzystania z tych materiałów. 

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

przygotowuje w ramach Tygodnia Wychowania Forum Młodych  

w dniach 16-17 września 2016 r. w Zamościu. Szczegółowe informa-

cje zostaną podane w najbliższym czasie, ale już teraz bardzo ser-

decznie prosimy katechetów o organizowanie uczestnictwa młodzieży 

w tym spotkaniu.   
 

12. Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej 

w Zamościu we współpracy z innymi instytucjami przygotowuje 

sympozjum, które odbędzie się 20 października 2016 r. godz. 16.00  

w Zespole Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu. Temat sympo-

zjum: „Gdzie chrzest, tam nadzieja – 1050. rocznica chrztu Polski”. 
 

13. Już teraz bardzo zachęcamy do organizowania rekolekcji  

o charakterze ewangelizacyjnym dla uczniów w okresie Wielkiego 

Postu oraz rekolekcji wyjazdowych dla kandydatów do bierzmowa-

nia. W niektórych parafiach są już takie rekolekcje organizowane, 

przynoszą wspaniałe owoce. Pomocą w organizacji rekolekcji mogę 

służyć między innymi ks. Piotr Spyra i ks. Piotr Jakubiak.   
 

14. Stan katechetów na dzień 24 czerwca 2016 r. w naszej Diece-

zji był następujący: 496 katechetów uczących w szkole, w tym 225 

katechetów świeckich, 241 księży i 30 osób zakonnych. Wśród osób 

świeckich było: 207 katechetek i 18 katechetów. Księży: 138 wikariu-

szy i 103 proboszczów. Ponadto procowało 23 sióstr zakonnych i 7 

zakonników.   

 

Ks. Robert Strus 
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WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 

1. Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji dziekanów  
 

1. Serdecznie dziękujemy wszystkim księżom za zaangażowanie  

w działalność duszpasterską w czasie wakacji, zarówno  

w wymiarze parafialnym jak i diecezjalnym. O wielu ciekawych 

inicjatywach duszpasterskich można było przeczytać na stronie 

diecezjalnej lub w zamojsko-lubaczowskiej edycji tygodnika 

,,Niedziela”. Zachęcamy księży do publikowania informacji  

o prowadzonych działaniach duszpasterskich.  

2. Dziękujemy wszystkim księżom (proboszczom i wikariuszom), 

którzy zgłosili ministrantów i lektorów na rekolekcje 

wakacyjne. Rekolekcje odbyły się w dwóch turnusach w dniach 

2-6 sierpnia 2016 r. oraz 7-13 sierpnia br. w schronisku 

młodzieżowym w Rudzie Różanieckiej. Prowadzili je: ks. 

Mateusz Januszewski, ks. Mateusz Kicka oraz ks. Tomasz 

Kąkol. W rekolekcjach brało udział 66 uczestników. W zeszłym 

roku w poszczególnych rejonach diecezji został zorganizowany 

Kurs Lektorski – zakończony uroczystym ustanowieniem 

lektorów. W pięciu rejonach posługę przyjęło w sumie 138 

lektorów. 

3. W dniach 1-2 lipca 2016 r. odbyła się 79. Ogólnopolska 

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę. Z naszej diecezji 

wzięło w niej udział około 180 nauczycieli. Z każdym rokiem 

liczba uczestniczących z naszej diecezji wzrasta.   

4. W ramach Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji odbył 

się VII Exodus Młodych. W spotkaniu tym uczestniczyło około 

1000 młodych ludzi. 

5. W dniu 22 lipca 2016 r. Biskup Diecezjalny Marian Rojek 

ustanowił kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny  

w Biłgoraju Sanktuarium Diecezjalnym św. Marii Magdaleny.  

6. W dniach 2-14 sierpnia 2016 r. odbyła się XXXIV Zamojsko-

Lubaczowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestniczyło 

w niej 530 osób.  

7. 20 sierpnia 2016 r. odbyła się już III Diecezjalna Pielgrzymka 

Środowisk Trzeźwościowych do Krasnobrodu. Uczestniczyło  

w niej około 250 osób. Z każdym rokiem liczba ta wzrasta.  

8. Podczas wakacji odbyły się trzy turnusy rekolekcji Ruchu 

Światło-Życie, rekolekcje KSM-u, obozy harcerskie, wyjazdy 
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organizowane przez CARITAS oraz inne formy rekolekcji dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych.  
 

2. Wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji dziekanów 
 

1. W pierwszą sobotę września (3 września br.) w katedrze 

zamojskiej odbędzie się Dzień Katechetyczny. Bardzo 

serdecznie zapraszamy wszystkich księży, którzy podejmowali 

posługi duszpasterskie na różnego rodzaju rekolekcjach  

i obozach wakacyjnych (oaza, KSM, harcerstwo, pielgrzymka 

itp.) do koncelebry Eucharystii, na godzinę 10.00.  

2. W sobotę, 10 września 2016 r., w Krasnobrodzie odbędzie się 

Diecezjalny Dzień Ministrantów. Rozpoczęcie o godz. 9.30. Dla 

pewnego usystematyzowania tego wydarzenia prosimy, aby 

księża – na wzór pielgrzymki bierzmowanych – zgłaszali ilość 

uczestników z poszczególnych parafii. Będzie to także pomoc  

w przygotowaniu odpowiedniej liczby posiłków dla wszystkich 

uczestników. W związku z posiłkiem – który jest częścią 

wspólnego świętowania – oraz koncertem Arkadio prosimy  

o uiszczenie opłaty w wysokości 3 zł od uczestnika. Zapraszamy 

na to spotkanie wszystkich ministrantów wraz z księżmi 

opiekunami.  

3. Zapraszamy także na Diecezjalne Dożynki do Sanktuarium 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Dziękczynienie za tegoroczne 

plony odbędzie się w niedzielę 11 września br. Eucharystii 

będzie przewodniczył Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński. 

Msza św. z poświęceniem wieńców rozpocznie się o godz. 12.00. 

4. W dniu 17 września 2016 r. w Zamościu odbędzie się 

podsumowanie ŚDM i Forum Młodych. Szczegóły poda 

duszpasterz młodzieży.  
 

3. Światowe Dni Młodzieży 
 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym 

w przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w naszej diece-

zji. Dziękujemy księżom biskupom, wszystkim kapłanom, kle-

rykom, siostrom zakonnym i ludziom dobrej woli. W wydarze-

niach w diecezji uczestniczyło ok. 500 wolontariuszy z naszej 

diecezji i ok. 380 ludzi młodych z zagranicy. Była to młodzież  

z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Austrii. W wydarzeniach central-

nych, które miały miejsce w Zamościu w dniu 23 lipca 2016 r. 

uczestniczyło ok. 1000 ludzi młodych, a koncert zespołu Golec 
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Orkiestra skupił na Rynku w Zamościu ok. 12 tys. osób. Do 

Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem z naszej die-

cezji pojechało ok. 1200 ludzi młodych.  Podsumowanie ŚDM  

w naszej diecezji odbędzie się 17 września br. w Zamościu. 

   

4. Liturgiczna Służba Ołtarza 
 

W tym roku planowane jest rozpoczęcie kolejnego cyklu 

spotkań Szkoły Ceremoniarza. Roczna formacja obejmuje cykl 

6 spotkań weekendowych w poszczególnych miejscach naszej 

diecezji. W najbliższym czasie zostanie zamieszczona karta 

zgłoszeniowa dla uczestników. Zachęcamy księży do wytypo-

wania jednego lub dwóch starszych ministrantów – w przyszło-

ści będzie to niezbędna pomoc w organizowaniu uroczystości 

religijnych w parafii. Prosimy o przekazanie informacji, że na 

antenie KRZ będą prowadzone przez ministrantów, lektorów  

i ich opiekunów z poszczególnych parafii audycje „Króluj nam 

Chryste!”. Gdyby któraś parafia chciała czynnie włączyć się  

i zaprezentować swoją grupę LSO, prosimy o kontakt z diece-

zjalnym duszpasterzem. Wydawana będzie również, jak  

w ubiegłych latach, gazetka ministranta. Proszę ją właściwie 

zagospodarować w parafiach.   
 

5. Modlitwa adoracyjna w parafiach w intencji diecezji 
 

Od nowego roku kalendarzowego będziemy kontynuować 

w naszej diecezji modlitwę adoracyjną Najświętszego Sakra-

mentu w intencji wszystkich wydarzeń diecezjalnych. Kieru-

jemy zatem prośbę do księży proboszczów, którzy chcieliby wy-

brać na taką adorację konkretny dzień w roku, aby zgłosili do 

Wydziału swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 

września 2016 r. 
  

6. Informacje dotyczące nowych duszpasterzy  
 

Decyzją Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka powołano 

dwóch kapelanów dla Rycerzy Kolumba w Tomaszowie Lubel-

skim: ks. Jerzego Sopla i ks. Andrzeja Chilewicza. Zwolniono  

z funkcji duszpasterza energetyków ks. Andrzeja Stopyrę i po-

wołano ks. Adama Sobczaka. Ks. Tomasz Bazan został zwol-

niony z funkcji duszpasterza ZHR, na jego miejsce powołano 

ks. Łukasza Wojtaszka. Z opiekuna duchowego ZHP dla rejonu 

Hrubieszów odwołano ks. Artura Sokoła i powołano ks. Kamila 
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Tarasa. Z funkcji diecezjalnego duszpasterza LSO odwołano 

ks. Mateusza Januszewskiego i na jego miejsce powołano ks. 

Marcina Jakubiaka. Dla rejonu Zamość na miejsce ks. Marcina 

Jakubika do opieki nad LSO powołano ks. Marka Mazurka,  

a w miejsce ks. Łukasza Wojtaszka dla rejonu Hrubieszów  

powołano ks. Krzysztofa Augustynka. W Tomaszowie Lubel-

skim opiekunem LSO został ks. Krzysztof Giera. Dotychczaso-

wego kapelana zakładu karnego w Hrubieszowie, ks. Jan  

Radziszewski zastąpił ks. Witold Bednarz. Na miejsce dotych-

czasowego przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, 

którym był ks. Piotr Jakubiak, został powołany ks. Piotr Spy-

ra. Księżom dotychczas odpowiedzialnym za wymienione dusz-

pasterstwa składamy serdeczne Bóg zapłać. Nowym duszpa-

sterzom życzymy wielu sił i Bożej pomocy na tych trudnych od-

cinkach posługi, którymi są duszpasterstwa poszczególnych 

grup. 
 

7. Sprawozdanie z pracy duszpasterskiej 
 

Bardzo prosimy wszystkich księży proboszczów, aby do 30 

września 2016 r. dostarczono do Wydziału Duszpasterstwa 

Ogólnego sprawozdania z pracy duszpasterskiej w parafii. 

Wzór takiego sprawozdania dołączony jest do materiałów oraz 

jest do pobrania na stronie internetowej Wydziału.  
 

8. Jubileusz 25-lecia diecezji 
 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem planu wyda-

rzeń w diecezji związanych z jubileuszem 25-lecia naszej diece-

zji. Na kolejnej konferencji dziekanów, 12 października zosta-

ną już podane szczegóły tego planu. Jeśli księża w diecezji mie-

liby jakieś propozycje związane z obchodami tych wydarzeń 

prosimy swoje pomysły zgłaszać do Wydziału najpóźniej do 10 

września 2016 r.  
 

9. Kurs duszpasterski dla księży      
 

W tym roku szkolnym zostanie zorganizowany już trzeci 

kurs duszpasterski. Plan tego kursu zostanie umieszczony na 

stronie internetowej kurii i wydziału na początku września. 

Będzie on obowiązkowy dla wszystkich księży do piątego roku 

kapłaństwa, czyli wyświęconych w latach 2012-2016. Zwolnie-

ni z niego będą tylko ci kapłani, którzy podjęli jakiekolwiek 
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studia specjalistyczne z teologii. Kurs będzie się odbywał  

w Domu Diecezjalnym w Zamościu w pięciu sesjach. Koszt  

całego kursu wynosi 250 zł. (za każdą sesję 50 zł). Opłaty pro-

simy składać w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego. Kurs jest 

organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu, 

dlatego każdy ksiądz po ukończeniu kursu otrzyma zaświad-

czenie, które będzie uznawane w szkole jako potwierdzenie 

udziału w doskonaleniu zawodowym.  
 

10.  Zmiany w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego 
 

Decyzją Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka ks. Robert 

Strus dotychczasowy zastępca dyrektora Wydziału został 

zwolniony z tej funkcji i mianowany współpracownikiem  

posługujących w tym Wydziale. Ks. Robertowi za dwa lata 

wspólnej pracy na tym polu składam serdeczne Bóg zapłać.  

Do pracy w wydziale został przydzielony w funkcji sekretarza 

Wydziału ks. Piotr Spyra. Za współpracę dziękuję również 

 ks. Marianowi Wyrwie, który został zwolniony z funkcji człon-

ka Wydziału.  
 

11.  Pielgrzymka narodowa do Rzymu 
 

W dniach 18-26 października 2016 r. odbędzie się Naro-

dowa Pielgrzymka do Rzymu. W naszej diecezji organizacją te-

go wyjazdu, przy współpracy z duszpasterstwem pielgrzymko-

wym, zajmuje się ks. S. Nazarczuk – kapelan starego szpitala. 

Wszelkie informacje dotyczące wyjazdu proszę zgłaszać do nie-

go. W naszej diecezji pojawiają się biura podróży bardzo wąt-

pliwej reputacji, prosimy wszystkich księży organizujących wy-

jazdy, zwłaszcza zagraniczne o dokładne sprawdzanie propo-

nowanych ofert i biur. 
 

12.  Zamojska Szkoła Ewangelizacji 
 

Z dniem 25 czerwca 2016 r. została powołana do życia Za-

mojska Szkoła Ewangelizacji  im. Bł. Stanisława Kostki Sta-

rowieyskiego. Dyrektorem tej szkoły został ks. dr Piotr Spyra. 

Szkoła będzie prowadziła rekolekcje ewangelizacyjne, rekolek-

cje i misje parafialne oraz będzie pomagała przy zakładaniu 

wspólnot formacyjno-ewangelizacyjnych dla dorosłych.   

 

Ks. Sylwester Zwolak  
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SPRAWY EKONOMICZNE 

 

1. Proszę o uregulowanie zaległości z tac, puszek i podusznego, za 

kalendarze rolnicze oraz opłat na Dom Księży Seniorów oraz 

złożenie kart sprawozdawczych parafii.  

2. Niestety, nie wszyscy przelewają ofiary na właściwe konta  

bankowe. 

 

Ks. Tadeusz Czuk  

 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

 

 

1. 28 czerwca alumni zakończyli letnią sesję egzaminacyjną.  

Do sesji przystąpiło 38. alumnów.  Ogólna średnia uzyskanych 

ocen wyniosła 4,43. Najwyższe średnie uzyskali następujący 

alumni: 5,00 (dk. Daniel Litwin – rok VI); 4,92 (al. M. Kopa – 

rok IV); 4,90 (dk. D. Koper – rok V); 4,87 (dk. S. Koper – rok VI). 

Dwóch alumnów otrzymało oceny niedostateczne (historia filozo-

fii, prawo kanoniczne). Jeden z alumnów uzyskał zgodę na prze-

dłużenie sesji do końca września ze względu na hospitalizację. 

2. Po ukończeniu czwartego roku formacji alumn Marcin Wnuk 

będzie odbywał roczne praktyki duszpasterskie w parafii pw.  

św. Stanisława BM w Lubaczowie. 

3. Z dniem 17 sierpnia 2016 r. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Ma-

rian Rojek mianował ks. Piotra Brodziaka prefektem semina-

rium. 

4. Na pierwszych rok studiów seminaryjnych zgłosiło się czterech 

kandydatów. Dwóch zostało przyjętych, pozostali czekają na 

wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych. Do 13 września 

trwa dodatkowy nabór kandydatów. 

5. Obecnie alumni przebywają na wakacjach, posługując w rodzin-

nych parafiach oraz odbywając praktyki duszpasterskie i kate-

chetyczne. Wracają do seminarium 2 października, by następ-

nego dnia rozpocząć nowy rok akademicki. Prosimy księży pro-

boszczów oraz moderatorów praktyk o dostarczenie opinii  

o alumnach do końca września. 

6. Zakończono większość prac remontowych w seminarium – re-

monty części mieszkań, furty oraz garażu. Wykonano moderni-
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zację kotłowni – m.in. wymieniono kotły grzewcze. Trwa remont 

małej kaplicy seminaryjnej oraz wymiana rolet okiennych. 

7. Od 12 do 15 września w seminarium odbędą się rekolekcje ka-

płańskie. Poprowadzi je ks. Krzysztof Kralka, pallotyn. Do 10 

września istnieje możliwość dopisania się do listy uczestników. 

Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 18. 

8. Od października diakoni będą odbywać weekendowe praktyki 

duszpasterskie w Zamościu (par. Katedralna, MB Królowej Pol-

ski, św. Michała Archanioła, Świętego Krzyża)  oraz w Biłgoraju 

(św. Marii Magdaleny, św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP). Księ-

ża proboszczowie otrzymają szczegółowy harmonogram praktyk 

przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. 

 

Ks. Jarosław Przytuła  

 

CARITAS 

 

1. Dziękuję Wolontariatowi Caritas: Koordynatorom, Opiekunom, 

Szkolnym Kołom i Parafialnym Zespołom Caritas, Pracownikom 

za zapał, otwartość i zaangażowanie w różnego rodzaju akcje 

Caritas, zbiórki żywności, funduszy, akcje pomocy chorym dzie-

ciom, a przede wszystkim za szerzenie idei miłości społecznej, 

uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi, zgodnie z hasłem „Cari-

tas – Wiara żywa uczynkami” 

Dziękuję Duszpasterzom za otwartość na działalność Szkol-

nych Kół i Parafialnych Zespołów Caritas, za życzliwość i udział 

w różnego rodzaju przedsięwzięciach. 

Dziękuję Darczyńcom, którzy zaufali Caritasowi, wspierają 

modlitwą i czynem działalność Caritas. 

Fundusze na działalność Caritas to wpływy z WDPD, Pas-

chalików, Baranków Wielkanocnych, 1 %, puszki na Caritas. To 

ofiary naszych darczyńców i pomoc SMS na Caritas Polska. 

2. Wolontariat Caritas zorganizował KOLONIE w Broku – Ośrod-

ku KSM Diecezji Drohiczyńskiej. W dniach 10-20 sierpnia 

uczestniczyły 84 osoby. Caritas także dofinansował częściowo 

kolonie i wczasorekolekcje osób niepełnosprawnych, dzieci  

i młodzieży innych organizacji.  

3. Program SKRZYDŁA. Kontynuujemy w tym roku program po-

mocy dla dzieci. Zgłoszenia przyjmujemy od księży proboszczów, 
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opiekunów Parafialnych i Szkolnych Kół Caritas, wychowawców 

– do końca września. Pomoc przeznaczona jest na rozwój dziec-

ka, nie na żywność, leki, czy budżet rodzinny. 

4. Akcja TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW. Tylko kilka parafii 

zgłosiło chęć udziału w akcji wzięcia tornistrów i napełnienia ich 

dla dzieci z rodzin w szczególnej potrzebie: Józefów, Lubaczów 

św. Stanisława, Tereszpol, Skierbieszów, Hrubieszów św. Miko-

łaj, Tomaszów św. Józef, sami zrobili akcję. Ks. Proboszcz przy-

wiózł jak w ubiegłym roku plecaki z wyprawką dla dzieci. Dzię-

kuję. Rozdaliśmy około 120 tornistrów i 20 wyprawek w Diecezji 

i częściowo dla polskich dzieci na Ukrainie.  

500+ w przypadku choroby, zdarzeń losowych, eurosierot nie 

zaspakaja wszystkich potrzeb dzieci! 

5. Kromka Chleba Caritas. Wolontariat Caritas organizuje wyda-

rzenie „Kromka Chleba Caritas” dzięki uprzejmości Duszpaster-

stwa Rolników w trakcie Dożynek Diecezjalnych w Krasnobro-

dzie 11 września. Zapraszamy do udziału piekarnie, cukierni-

ków, Koła Gospodyń. Celem jest Podziękowanie Bogu za dar 

chleba i plonów oraz uwrażliwienie na potrzeby ludzi biednych, 

chorych, niezaradnych, żyjących obok nas. Będziemy częstowali 

tym, co otrzymamy, wolontariusze będą zbierali fundusze na za-

kup żywności dla szczególnie potrzebujących. Jeśli są rodziny  

w szczególnej potrzebie, zgłoszenie o pomoc przyjmujemy od 

duszpasterzy i Ośrodków Pomocy Społecznej. 

6. Uruchomiliśmy kilka kont, ze względu na różnego rodzaju 

zbiórki. Proszę by dokonywać wpłat na konto podawane w ogło-

szeniach kurialnych. W tytule wpłat, należy  wpisać NAZWĘ 

PARAFII i TYTUŁ WPŁATY. Bardzo proszę, by wpłat dokony-

wać w ciągu 1 miesiąca od zbiórki. 

 

Ks. Adam Sobczak  

 
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ 

 

1. 14 lipca uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Katolickie 

Radio Zamość otrzymało drugą częstotliwość 101,2 MHz na 

obszar powiatu lubaczowskiego. Obecnie rozgłośnia czeka na 

decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą 

parametrów technicznych nadawania sygnału radiowego.  
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2. Trwa akcja „Niedziela Radiowa Katolickiego Radia Zamość”. 

3. W dniach 20-31 lipca Katolickie Radio Zamość przeprowadziło 

relacje i transmisje z „DNI W DIECEZJI” ŚDM oraz  

z Światowych Dni Młodzieży z Krakowa i Pielgrzymki Ojca 

Świętego do Polski.  

4. W dniach 2-14 sierpnia odbyła się XXXIV Piesza Pielgrzymka 

Zamojsko-Lubaczowska na Jasną Górę. Dziękuję wszystkim, którzy 

współtworzyli studio pielgrzymkowe. Składam podziękowanie 

Grzegorzowi Winnickiemu i Pawłowi Michalskiemu, którzy 

nagrywali materiały na trasie, przygotowywali je do emisji i dbali  

o bezpośrednie relacje z trasy oraz transmisje apeli pielgrzymkowych. 

5. Katolickie Radio Zamość przygotowuje kalendarz radiowy na 

2017 rok, w którym zostaną zamieszczone fotografie głównych 

ołtarzy z kościołów parafialnych i filialnych naszej diecezji pod 

wezwaniem Krzyża Świętego. Związane jest to z peregrynacją 

Krzyża św. Jana Pawła II po diecezji w roku jubileuszu 25-lecia 

jej istnienia. Autorem zdjęć jest Paweł Łuczka z Zamościa. 

 

Ks. Krystian Bordzań  

 

„NIEDZIELA” EDYCJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA 

 

1. W związku z licznymi prośbami księży proboszczów dotyczącymi 

zmniejszenia ilości egzemplarzy Tygodnika Katolickiego 

„Niedziela” na poszczególne parafie, decyzją biskupa Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej Mariana Rojka, we wrześniu br. 

będziemy przyjmować zwroty za „Niedzielę”, aby zorientować się 

ile rzeczywiście egzemplarzy tego pisma jest sprzedawanych  

w danej parafii. Bardzo proszę, żeby do środy do godz. 10.00 

zostawiać w skrzynce na gazety egzemplarze do zwrotu. 

Kolporter, który będzie je zabierał zostawi potwierdzenie zwrotu 

wpisując datę, godzinę i ilość sztuk. Księży proboszczów, do 

których Tygodnik Katolicki „Niedziela” wysyłany jest tradycyjną 

pocztą, również proszę, aby do środy telefonicznie zgłaszali  

w redakcji „Niedzieli” ilość zwrotów, a w późniejszym terminie 

dostarczyli gazety, które nie zostały sprzedane. Bardzo proszę  

o zrozumienie i odpowiedzialne podejście do sprawy. 

2. Warto uświadomić sobie, że ewangelizacja powinna się dzisiaj 

dokonywać także przez media katolickie, m.in. przez prasę, 

która bardzo poszerza horyzonty intelektu i wiary człowieka. 
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Prasa katolicka nie manipuluje, nie wprowadza w błąd, ona nie 

kłamie. W trosce o rozwój mediów katolickich naszej diecezji 

zachęcam księży proboszczów do pomocy przy tworzeniu 

„Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej”. Zwracam się z prośbą, by 

podczas ogłoszeń parafialnych mówić o lekturze tego 

katolickiego tygodnika, a także o ciekawszych artykułach, które 

można w nim przeczytać.  

3. Proszę też o uregulowanie zaległości za egzemplarze Tygodnika 

Katolickiego „Niedziela”. Wpłacając na konto bankowe za 

gazetę, w opisie transakcji należy najpierw podawać nazwę 

parafii. 

 

Ks. Krystian Bordzań  
 

 

DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 

1. Rok formacyjny 2015-2016 był bardzo bogaty w różne 

wydarzenia dla ludzi młodych. Bardzo dziękuję wszystkim 

kapłanom, którzy przygotowali rekolekcje, obozy, szkolenia oraz 

w różnej formie wypoczynek dla młodzieży. Do najbardziej 

zaangażowanych wspólnot, grup i instytucji należą: 

a. Caritas – ks. Adam Sobczak 

b. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – ks. Stanisław 

Książek 

c. Liturgiczna Służba Ołtarza – ks. Mateusz Januszewski, ks. 

Marcin Jakubiak 

d. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – ks. Michał Moń 

e. Ruch Światło-Życie – ks. Dariusz Babiak 

f. Wolontariat ŚDM – ks. Tomasz Bazan 

g. Zgromadzenie Sióstr FMM – s. Sylwia Stelmach 

h. Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej – ks. Tomasz Bazan, 

ks. Łukasz Wojtaszek  

 

2. Najważniejszym wydarzeniem  dla ludzi młodych były Światowe 

Dni Młodzieży w Krakowie. Do spotkania przygotowywaliśmy 

się przez 3 lata uczestnicząc w różnych spotkaniach, 

szkoleniach, rekolekcjach.  Owocem tej formacji jest ponad 500 

osobowa grupa wolontariuszy, którzy chcą angażować się  
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w różne działania.  Dlatego zachęcam, aby nadal organizować 

spotkania w dekanatach raz w miesiącu. Materiały zostaną 

przedstawione po spotkaniu KDM w Warszawie 7 września. 

3. W tym roku VII Exodus Młodych odbył się w ramach 

Światowych Dni Młodzieży. Młodzi naszej Diecezji bardzo 

zaangażowali się w przygotowanie do  spotkania z Papieżem 

Franciszkiem poprzez wolontariat, spotkania w dekanatach  

i parafiach. Aktywnie uczestniczyli w Dniach w Diecezjach  

w pięciu rejonach naszej Diecezji, przyjmując młodzież  

z zagranicy.  Centralnym wydarzeniem było spotkanie z Ojcem 

Świętym w Krakowie. 

4. Forum młodych, które odbędzie się 17 września w Zamościu 

będzie dziękczynieniem za ŚDM. Młodzież również zaangażuje 

się w uroczystości miejskie z okazji 77. rocznicy napaści ZSRR 

na Polskę. 

 

Ks. Jarosław Kędra 

 

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 

 

Pielgrzymka w Roku Jubileuszowym w dniach od 2-14 sierpnia 

przebiegała pod hasłem „BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI”, nawią-

zując do przeżywanego Roku Miłosierdzia. Pielgrzymkę rozpoczął 

Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński, a przywitał pielgrzymów 

na Jasnej Górze Biskup Diecezjalny Marian Rojek. Program ramowy 

w postaci rozważań porannych, konferencji, rozważań do Koronki  

i apeli wieczornych oraz homilii codziennych został przygotowany 

przez ojców duchownych pielgrzymki ks. Krzysztofa Szynala i ks. 

Pawła Głowika. Ze względu na stan zdrowia ks. Paweł nie brał czyn-

nego udziału w pielgrzymce. 

Od strony technicznej nad przebiegiem Pielgrzymki czuwali: wi-

cedyrektor ks. Karol Stolarczyk, jako główny kwatermistrz i Ks. Ma-

riusz Pastuszak; szef porządku ks. Artur Wojtowicz oraz ks. Maciej 

Banach. Zaangażowanych było także wielu wolontariuszy świeckich 

oraz klerycy naszego seminarium.  

Pielgrzymi szli w 4 grupach (zaczynali w 5), kapłanów 16, klery-

ków 5 (1 diakon), sióstr zakonnych 1. 
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- św. TOMASZ - Zamość (140) 

 Przewodnik:  ks. Krystian Kotulski 

Duszpasterze: ks. Piotr Grzechnik, ks. Wiesław Górniak 
 

- bł. JERZY - Biłgoraj (151) 

Przewodnik: ks. Adam Malinowski 

Duszpasterze: ks. Dominik Samulak, ks. Łukasz Kardaszewski 
 

- św. JÓZEF i św. WOJCIECH - Tomaszów Lubelski i Hrubie-

szów (117 w tym osoby z Bełza na Ukrainie) 

Przewodnik: ks. Tomasz Rybiński 

Duszpasterze: o. Ignacy Moskaliuk 
 

- św. STANISŁAW - Lubaczów (96) 

Przewodnik: ks. Roman Karpowicz 

Duszpasterze: ks. Stanisław Gorczyński 
 

Składam serdeczne podziękowania księżom biskupom za obec-

ność i wszelkie wsparcie, wszystkim księżom za ogłaszanie informa-

cji o pielgrzymce, odczytanie okolicznościowego listu, wszystkie za-

chęty w ramach katechezy, szczególnie dziękuję księżom, którzy za-

chęcili parafian do przygotowania poczęstunków, obiadów i noclegów 

oraz wsparcia funduszu pielgrzymkowego.  

Składam serdeczne Bóg zapłać ks. Jarosławowi Przytule, rekto-

rowi naszego seminarium, za pomoc w zabezpieczeniu taboru piel-

grzymkowego oraz umożliwienie udziału kleryków w pielgrzymce  

w ramach praktyk. Ks. Witoldowi Słotwińskiemu za przewodniczenie 

Mszy św. w Biłgoraju i wygłoszoną homilię. 

Bardzo jestem wdzięczny ks. Józefowi Dudkowi za użyczenie bu-

sa, oraz dyrektorowi Caritas ks. Adamowi Sobczakowi za samochód 

Citroen C15. 

Dziękuję ks. Krystianowi Bordzaniowi dyrektorowi KRZ, 

wszystkim redaktorom na czele z Pawłem Michalskim i Grzegorzem 

Winnickim za obsługę medialną. Dzięki ich pracy liczny był udział 

pielgrzymów duchowych. 

Dziękuję wszystkim za modlitwę, życzliwość i pomoc, dzięki któ-

rej pielgrzymka przebiegła bezpiecznie i zapraszam wszystkich do 

współpracy, przedstawiania ciekawych pomysłów, które mogłyby 

ubogacić coroczne rekolekcje w drodze.  

 

Ks. Michał Moń  
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DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW 

 

1. Duszpasterstwo Rolników zaprasza na Dożynki Ogólnopolskie 

do Częstochowy – 4 września 2016 r.  

2. Składam serdeczne podziękowanie Biskupowi Diecezjalnemu 

Marianowi Rojkowi za skierowanie zaproszenia na Diecezjalne 

Dożynki do Krasnobrodu.  

3. Na 11 września br. Duszpasterstwo Rolników zaprasza na Die-

cezjalne Dożynki do Krasnobrodu. Mszy św. o godz. 12.00 prze-

wodniczy Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński. Święto 

dziękczynienia będzie połączone z dziełem Caritas Polska 

„Kromka Chleba” – pomoc dla najuboższych. Po Mszy św. do-

żynkowej odbędzie się II Finał Roztoczańskiej Listy Przebojów 

oraz wystawy i informacje rolnicze. Gorąco zapraszam księży do 

udziału w koncelebrze i do zorganizowania delegacji parafial-

nych z wieńcami dożynkowymi z całej diecezji. Lista biorących 

udział w dożynkach zostanie przekazana do Wydziału Duszpa-

sterstwa Ogólnego. 

4. Bóg zapłać za pomoc w rozprowadzeniu kalendarzy rolniczych 

na przyszły rok. Zapłata w kasie kurialnej, bądź przekazem 

bankowym na konto Kurii Diecezjalnej z dopiskiem „wpłata za 

kalendarze rolnicze”.  

5. W listopadzie – III Diecezjalne Zaduszki Chłopskie. 

6. W grudniu odbędą się rekolekcje adwentowe dla rolników. 

7. Proszę o zgłaszanie się chętnych księży, którzy chcieliby, aby  

z ich parafii transmitowane były przez KRZ powyższe uroczystości.  

 

Ks. Józef Bednarski  
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 

 

1. „Wakacje KSM z wartościami” – podsumowanie 

 
Lp. Miejsce Data Organizator Ilość 

uczestników 
1. Frampol-

Nadrzecze 

18-25 VI ks. Stanisław Książek 120 

2. Karpacz 25 VI – 1 VII ks. Krzysztof Maj 43 

3. Brok n/Bugiem 25 VI – 8 VII ks. Stanisław Książek 37 

4. Zakopane 11-16 VII ks. Łukasz Kolasa 

dk. Dominik Osuchowski 

dk. Marcin Lewczuk 

al. Jakub Konopka 

14 

5.   

 

 

 

ŚDM 

25 VII – 1 VIII ks. Stanisław Książek 

ks. Mateusz Furmaniak 

ks. Tomasz Szady 

ks. Piotr Gmiterek 

35 

 

38 

29-31 VII ks. Paweł Głowik 

ks. Maciej Nizio 

34 

30-31 VII ks. Julian Brzezicki 

ks. Sławomir Skowroński 

ks. Patryk Obszyński 

ks. Krzysztof Krupa 

105 

30 

46 

50 

6. Szklarska 

Poręba i Praga 

15-21 VIII ks. Sławomir Skowroński 

al. Marcin Serafin 

40 

7. Kraków-

Zakopane 

22-26 VIII ks. Tomasz Szady 

dk. Michał Efner 

al. Piotr Kończyński 

45 

 

2. Wydarzenia wakacyjne KSM 

I. 19 czerwca 2016 r. na stadionie w Dołhobyczowie zo-

stał zorganizowany Koncert charytatywny ze 

zbiórką pieniędzy na rehabilitację i leczenie dla Mar-

cela, Natalii i Bartosza. Dziękuję ks. Pawłowi Głowi-

kowi i młodzieży KSM za organizację koncertu, dzia-

łalność charytatywną i pracę z młodzieżą jako asy-

stenta KSM w Rejonie Hrubieszów. 

II. 24 lipca 2016 r. na scenie letniej Biłgorajskiego Cen-

trum Kultury odbyła się XVII Edycja Ogólnopolskie-

go Festiwalu „Soli Deo”, którego głównym organi-

zatorem jest KSM. W tym roku Festiwal zorganizo-

wany został w formie koncertów w ramach Dnia dla 

Rodzin Światowych Dni Młodzieży. Dziękujemy ks. 

Markowi Kuśmierczykowi – Asystentowi KSM za po-

dejmowanie tej inicjatywy i pracę z młodzieżą. 
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III. 7 sierpnia 2016 r. w Obszy odbył się III Piknik 

Gminno-Parafialny OBSZAŃSKIE ANIOŁY, któ-

rego współorganizatorem była młodzież KSM. Dzię-

kujemy ks. Andrzejowi Wąskowi i młodzieży KSM za 

organizację uroczystości kulturalnych oraz wsparcie 

hospicjum prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak. 

 

3. Bardzo prosimy o dopilnowanie przez ks. asystentów 

aktualizacji Decyzji Powołania w swoich oddziałach. Decyzja 

Powołania jest ważna 2 lata. W celu aktualizacji, bądź 

powołania nowego oddziału, należy przesłać do Biura 

Zarządu protokół z wyborów kierownictwa oddziału/koła. Na 

kolejnej Konferencji zostanie przedstawiona aktualna lista 

oddziałów KSM. 

4. III Diecezjalny Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza do  udzia-

łu w III Diecezjalnym Konkursie Wiedzy o bł. Karolinie Kóz-

kównej „Wierność bł. Karoliny Kózki” organizowanego dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych w roku szkolnym 2016/2017. 

Celem konkursu jest przybliżenie postaci bł. Karoliny 

Kózkówny, pogłębienie wiedzy na temat jej życia, ukazanie 

uniwersalnego powołania do świętości, upowszechnienie war-

tości, które wyznawała  i zasad, według których żyła bł. Karo-

lina. W tym roku pojawią się również pytania dotyczące ŚDM 

Kraków 2016. 

Terminy Konkursu: 

3 października – etap szkolny; 

21 października – etap rejonowy; 

14 listopada – etap diecezjalny. 

Dziękujemy za objęcie Patronatem Konkursu Wiedzy  

o bł. Karolinie Kózkównej przez Biskupa Diecezjalnego Ma-

riana Rojka i Posła do Parlamentu Europejskiego Prof. Miro-

sława Piotrowskiego. 

 Dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziane 

są upominki i dyplomy, atrakcyjne nagrody rzeczowe 

oraz dofinansowana dwudniowa pielgrzymka do 

Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. 

 Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w obecności 

Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka 18 listopada 

http://www.ksm.zamojskolubaczowska.pl/do_pobrania/wzory_dokumentow/protokol_wyborczy_kierownictwa.doc
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2016 r. o godz. 16.00 w par. MB Królowej Polski  

w Zamościu w 102. rocznicę męczeńskiej śmierci  

bł. Karoliny. Zapraszamy wszystkich uczestników oraz 

opiekunów na wspólne spotkanie i podsumowanie 

Konkursu. 

5. Szkolenia młodzieży przed Przyrzeczeniem KSM 

Na przełomie października i listopada w Zamościu i Lu-

baczowie będą miały miejsce szkolenia przygotowujące mło-

dzież KSM do złożenia Przyrzeczenia w Katedrze Zamojskiej 

dnia 19 listopada 2016 r. 

W piątek 18 listopada rozpocznie się Dzień Skupienia 

przed Przyrzeczeniem w par. MB Królowej Polski w Zamościu. 

6. Uroczystość Chrystusa Króla – święto patronalne KSM i AK 

Na Uroczystości Chrystusa Króla zapraszamy już w sobotę 

19 listopada 2016 r. o godz. 10.00. Uroczysta Msza św. będzie 

sprawowana w kościele katedralnym pod przewodnictwem 

Biskupa Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego, podczas 

której młodzież złoży Przyrzeczenie KSM. Po Mszy Świętej 

zapraszamy na Zjazd Diecezjalny. 

 

Ks. Stanisław Książek  
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ZAPROSZENIE DYREKTORA PIESZEJ PIELGRZYMKI  

ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 

 

„Błogosławieni miłosierni” (Mt 5,7) 

 

Uczniowie Chrystusa i szukający Jego miłości! 

 

„Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”(Łk 10,25) Z róż-

nymi sprawami ludzie przychodzili do Jezusa. Przynosili ciężar swo-

jego życia, często połamanego przez grzech, przynosili swoje słabości 

i choroby – z nadzieją uleczenia.  

Drodzy siostry i bracia. Młody człowiek z dzisiejszej Ewangelii 

przyszedł z  podstawowym pytaniem o swoją szczęśliwą przyszłość, 

nie tylko tu na ziemi, ale o szczęście wieczne. Młodzieniec nie za-

wiódł się. Otrzymał odpowiedź od Tego, który przyszedł na ziemię 

właśnie po to, by „owce miały życie i miały je w obfitości”(J 10,10). 

Pytanie młodzieńca odżywa w sercu każdego z nas, a Jezus daje nam 

odpowiedź jednoznaczną – widzieć w drugim człowieku bliźniego 

i być miłosiernym. Pytanie Jezusa jest nadal aktualne: „Któryż… 

okazał się, według twego zdania, bliźnim…?” „Ten, który mu okazał 

miłosierdzie”… „Idź, i ty czyń podobnie”(Łk 10,36n). Realizując to 

wezwanie, już po raz 34. idziemy do naszej Matki na Jasnej Górze  

w diecezjalnej pielgrzymce, niosąc ze sobą intencje, prośby, dziękczy-

nienia i przebłagania, swoje osobiste, wspólnotowe i wszystkie,  

powierzone nam przez innych. 

W tym roku wyruszamy, by podjąć wskazówkę Jezusa: „Błogo-

sławieni miłosierni” (Mt 5,7). Na pielgrzymim szlaku każdy jest bra-

tem i siostrą, tak się do siebie zwracamy, widząc w obliczu każdego 

pielgrzyma swojego bliźniego. Każdemu bliźniemu chcemy świadczyć 

czyny miłosierdzia. Takie chcemy mieć serca, by w Roku Miłosier-

dzia, który ogłosił Ojciec Święty Franciszek, odpowiedzieć na jego 

apel, w którym zachęca nas, byśmy ze szczególną żarliwością pełnili 

wobec innych ludzi, uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy  

(Misericordiae Vultus 15).  

W ten sposób pozostajemy też wierni wezwaniu naszego Rodaka, 

św. Jana Pawła II, rozwijając „wyobraźnię miłosierdzia”, która musi 

znajdować każdego dnia bardzo konkretną treść w postaci naszych 

czynów miłosierdzia: wobec głodnych, których nakarmimy; spragnio-

nych, którym podamy kubek wody; nagich, których przyodziejemy; 
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przybyszów, których przyjmiemy pod własny dach; więźniów, których 

będziemy pocieszać; chorych, których nawiedzimy; zmarłych, których 

ciała z szacunkiem pogrzebiemy; wątpiących, którym damy dobrą 

radę; nieposiadających właściwych umiejętności, których pouczymy; 

ludzi grzeszących, których z odwagą, a równocześnie z miłością upo-

mnimy; strapionych, których pocieszymy; krzywdzących nas, których 

z cierpliwością będziemy znosić; winnych, którym z serca przebaczy-

my, a urazy chętnie darujemy; wszystkich żyjących i zmarłych,  

o których będziemy pamiętali w naszych codziennych modlitwach. 

Pielgrzymka jest okazją do wypełniania tych przypomnianych zadań 

chrześcijańskiej miłości podczas wędrówki do naszej Królowej Miło-

sierdzia. 

Dzisiejszy świat, narzucając nam bardzo szybkie tempo podej-

mowania decyzji i zajęcia stanowiska wobec dotyczących nas zda-

rzeń, często pod pozorem czynienia dobra powoduje, że nasze zdanie 

nie jest w pełni przemyślane i właściwe. Umyka nam nasze podsta-

wowe zadanie chrześcijanina, żyć miłością Chrystusa, miłością, która 

daje świadectwo, że jesteśmy Jego prawdziwymi uczniami. Byśmy 

byli ludźmi, którzy żyją obietnicą prawdziwego szczęścia, którą Bóg 

przez Jezusa Chrystusa urzeczywistnił wśród nas, z całą odpowie-

dzialnością, podejmujemy pątniczy trud, kroczymy przy Chrystusie 

trzymając się Jego krzyża, żyjąc Ewangelią we wspólnocie Kościoła. 

Chcemy dać stosowne świadectwo: kim jesteśmy i do kogo należy 

nasze serce! W tym wszystkim Maryja jest nam Matką, której opieka 

i orędownictwo pomaga nam odnaleźć drogę do miłości Boga.  

Piesze pielgrzymowanie stwarza warunki, by dostrzec drugiego 

człowieka, piękno w mądrości Bożego stworzenia uwiecznione 

w przyrodzie, która nas otacza i w trudzie codziennego zmagania się 

ze sobą, by poznać Bożą miłość, która pomimo naszych słabości ciele-

snych i duchowych jest dana każdemu z nas. Chrześcijaństwo po-

trzebuje świadków na wzór najwyższej miłości Jezusa, wbrew temu, 

co krzyczy świat, że liczy się tylko zysk i dotarcie na szczyt sławy. 

Chrześcijanin ma dążyć do szczytu, do wyżyn, ale wyżyn doskonało-

ści w czynieniu dobra, świadcząc o miłosierdziu Boga wobec każdego 

człowieka. 

Kroczenie w pielgrzymce w atmosferze radości i uwielbienia Bo-

ga śpiewem, stwarza też okazję do tego, by tego wszystkiego, co mówi 

Jezus, doświadczyć. Jako pątnicy w każdej chwili możemy świadczyć 

miłosierdzie wobec brata i siostry, dzieląc się tym co mamy, pomaga-

jąc sobie wzajemnie na różne sposoby. Pielgrzymka staje się też szko-
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łą miłosierdzia. Uczymy się go od spotkanych ludzi, którzy otwierają 

nam serca, przyjmując nas, utrudzonych drogą pielgrzymów pod swój 

dach i dzieląc się z nami tym, co mają na stole. 

W przeżywanym Roku Miłosierdzia mamy łaskę doświadczyć 

tak wielu darów duchowych: 1050. rocznicy chrztu naszej Ojczyzny, 

Światowych Dni  Młodzieży w Krakowie z papieżem Franciszkiem. 

Za te wszystkie wydarzenia pragniemy złożyć dziękczynienie Bogu, 

biorąc udział w Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, by 

przejść przez Bramę Miłosierdzia i powiedzieć Czarnej Madonnie: 

„Jestem, pamiętam, czuwam” przy Twoim Synu. Każdego dnia piel-

grzymowania, podczas drogi, nasze modlitwy powierzać będziemy 

kroczącemu z nami Jezusowi, adorowanemu w Najświętszym  

Sakramencie. 

Nie wszyscy będą mogli wyruszyć na pielgrzymi szlak. Obowiązki, 

słabe zdrowie i jeszcze wiele innych rzeczy może wpłynąć na decyzję  

o pozostaniu w domu. Jednak wspólnota pielgrzymia nie ogranicza się 

jedynie do tych, którzy fizycznie uczestniczą w trudzie drogi. Wszyst-

kich tych, którzy nie będą mogli wyruszyć na Jasną Górę zachęcamy 

do duchowego uczestnictwa. Pomocą w duchowym przeżyciu piel-

grzymki będzie studio pielgrzymkowe Katolickiego Radia Zamość, na 

antenie którego będą relacje pielgrzymkowe, transmisje wybranych 

nabożeństw, konferencje i rozważania z trasy pielgrzymki. 

Organizatorzy, którym Kościół naszej diecezji powierzył troskę  

o przygotowanie XXXIV Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej 

na Jasną Górę, zapraszają do wspólnego wędrowania. Z radością  

i wdzięcznością przyjmiemy każdy pielgrzymi trud. Maryja czeka na 

Ciebie w swoim sanktuarium na Jasnej Górze, droga do Niej jest już 

wytyczona, czeka tylko, byś postawił na niej swój pierwszy krok. 

Informacje na temat pielgrzymki znajdziecie u swoich księży 

proboszczów i na stronie internetowej pielgrzymki. 1 sierpnia 2016 r. 

o godz. 20.00, w Katedrze Zamojskiej odbędzie się pierwszy Apel 

przed pielgrzymką. Tam też, we wtorek 2 sierpnia o godz. 9.00 Mszą 

św. uroczyście rozpoczniemy tegoroczną pielgrzymkę. Tego dnia swo-

je pielgrzymowanie rozpoczną pątnicy z Tomaszowa Lubelskiego  

i Lubaczowa, by wspólnie 14 sierpnia stanąć przed obliczem naszej 

Ukochanej Matki na Jasnej Górze. 

Za wszelkie wsparcie modlitwą, dary duchowe i różnorakie do-

wody życzliwości jesteśmy bardzo wdzięczni. Zapraszając do licznego 

udziału w XXXIV Pieszej Pielgrzymce serdecznie prosimy wszystkich 
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o modlitwę, by to dzieło przyniosło obfite owoce dla naszych rodzin, 

wspólnot, parafii, naszej diecezji. 

 

ks. Michał Moń 

Dyrektor Pielgrzymki 

 

Zamość, 10 lipca 2016 r. 
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Ks. Franciszek Greniuk 

 

ZAKOŃCZENIE WYPOSAŻANIA KOŚCIOŁA FILIALNEGO  

W ORNATOWICACH 

 

Podczas wizytacji pasterskiej odbytej w niedzielę 19 czerwca 

2016 r., przez biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr. Ma-

riana Rojka w parafii św. Mikołaja w Grabowcu, do której od jej po-

czątków w 1394 r. należy wieś Ornatowice, miało miejsce jak gdyby 

ostateczne zakończenie długo trwałego wyposażania tej świątyni. 

Jest to dzieło wspólnego wysiłku kolejnych księży proboszczów  

i duszpasterzy, miejscowych wiernych oraz – pochodzącego z tej wsi – 

piszącego te słowa. 

Dla pamięci potomnych warto odnotować przebieg tego wysiłku 

ze strony mieszkańców i duszpasterzy. 

Potrzebę łatwiejszego dostępu do kościoła mieszkańcy odczuwali 

od dawna, z racji 5 km. odległości od kościoła parafialnego, niegdyś 

przy braku drogi bitej. Wraz z poprawą ogólnej sytuacji politycznej  

i gospodarczej w kraju, w latach osiemdziesiątych XX w., w okresie 

duszpasterzowania w parafii Grabowiec ks. mgr. Franciszka Nuci  

i także za jego aprobatą, podjęto konkretne działania zmierzające – 

jak się wówczas mówiło – do budowy kaplicy. Działkę uzyskano od 

pana Mazura, sąsiada wybranej lokalizacji. Jest ona bardzo korzyst-

nie usytuowana, chociaż na gruntach należących do sąsiednich Szy-

stowic, nieco poza wsią, przy głównej drodze Grabowiec-Uchanie. 

Projekt budowlany przygotował arch. Zygmunt Nowak z Tomaszowa 

Lubelskiego. Budowę zrealizowano w latach 1986-1988. Budynek 

murowany z cegły, dach pokryty blachą malowaną. Wnętrze sakralne 

jednonawowe, obejmuje ona także zakrystię oraz chór nad wejściem 

głównym i dodatkową salę katechetyczną, obok nawy głównej. 

W poprawnie rozlokowanym prezbiterium ustawiono na podium 

ołtarz drewniany z możliwością celebrowania twarzą do wiernych, 

tabernakulum poza osią główną, z prawej strony. Na ścianie prezbi-

terium umieszczono dość duży krucyfiks. Obok zaś krzyża, wycięte  

w deskach, zarysy figur patronów kościoła św. Apostołów Piotra  

i Pawła. W nawie ustawiono prowizoryczne miejsca do siedzenia.  

W sumie było to wyposażenie bardzo proste i skromne. Z biegiem lat 

zainstalowano nowe kompletne ławki w nawie oraz dla ogrzewania 

napromienniki naścienne. W 1999 r. rodak z Ornatowic, ks. F. Gre-

niuk, pełniący funkcję kanclerza Kurii diecezjalnej, ufundował 

dzwon im. Franciszek, poświęcony w czasie wizyty w Zamościu przez 
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papieża Jana Pawła II. Dzwon, zaopatrzony w automatyczny napęd 

elektryczny, zawieszono w specjalnej, dobudowanej przed kościołem, 

murowanej dzwonnicy.  

W porozumieniu z ówczesnym ks. prob. mgr Stanisławem  

Budzyńskim i mieszkańcami Ornatowic, piszący te słowa zapropo-

nował ufundowanie nowego wystroju prezbiterium. Odpowiedni pro-

jekt ołtarza, podium, ambonki i pulpitu oraz kredencji z marmuru 

przygotowała projektantka ołtarza papieskiego w Zamościu, mgr inż. 

arch. Maria Gmyz. Nowy zaplanowany wystrój wykonał w 2008 r. 

Zakład Kamieniarski  GRANIT Dulniak sp. j. z Lublina. Ołtarz  

i wykonane przedmioty uroczyście poświęcił 4 października tegoż 

roku bp dr M. Leszczyński, biskup pomocniczy Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej.  

Jednakże, na tle bardzo pięknego ołtarza i całości wystroju pre-

zbiterium, bardzo skromnie prezentowała się ściana główna prezbi-

terium. Wobec tego, w porozumieniu tym razem z kolejnym ks. prob. 

mgr Zygmuntem Żółkiewskim i mieszkańcami, ks. Franciszek Gre-

niuk ponownie zaproponował ufundowanie nowego wystroju ściany 

głównej prezbiterium, głównie przez wymianę dotychczasowych figur 

i krucyfiksu. Odpowiedni projekt, opracowany przez mgr inż. arch. 

M. Gmyz, zatwierdziła Diecezjalna Komisja artystyczno-budowlana 

Kurii w Zamościu. Do realizacji projektu wybrano firmę ARKADIA 

Józefa Świtonia z Łowca k. Jarosławia. Przewidziano figury św. Pa-

tronów, nowy krucyfiks i odpowiedni wystrój podstawy wyłożonej 

marmurem. Figury z mączki marmurowej, włókna szklanego i żywi-

cy syntetycznej, wysokości 210 cm., są wzorowane na postaciach  

z kolumnady bazyliki św. Piotra w Watykanie. Nowy krucyfiks  

z postacią Chrystusa 200 cm., i figury zostały  dostarczone i zamiesz-

czone w ołtarzu 20 kwietnia 2015 r. Wykonawca, ujęty życzliwością  

i uczynnością mieszkańców, dołączył także figurę Matki Bożej Fa-

timskiej o wys. 115 cm. Została zamieszczona na prawej ścianie 

bocznej prezbiterium. Wybór takiej figury miał na względzie zbliża-

jące się stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r. Zaś fun-

dator figur dołączył duży różaniec z drzewa akacjowego, zakupiony 

podczas pielgrzymki do Fatimy i tam poświęcony.  

Nowe figury i krucyfiks zostały poświęcone przez ks. prob.  

Z. Żółkiewskiego i fundatora ks. F. Greniuka podczas dorocznego 

odpustu św. Piotra i Pawła Apostołów, 29 czerwca 2015 r. 

Przed wizytacją pasterską dnia 19 czerwca 2016 r. przemalowa-

no ścianę główną prezbiterium, w kolorze zaproponowanym przez 

mgr inż. arch. M. Gmyz, bardziej kontrastującym z jasnym kolorem 
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figur, dzięki temu nabrały one bardziej pełnego wyrazu w kolorysty-

ce. Odświeżono także malowanie ścian wnętrza kościoła, zakrystii  

i chóru.  

Wnętrze kościoła znajdywało słowa wysokiego uznania ze strony 

kolejnych dorocznych rekolekcjonistów, gości spoza parafii oraz – 

naturalnie – samych mieszkańców. 

Znalazło ono aprobatę także ze strony Pasterza diecezji z okazji 

wspomnianej wizytacji pasterskiej 19 czerwca 2016 r.  
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Ks. Franciszek Greniuk 

 

OMÓWIENIE PUBLIKACJI. REC.: KS. CZ. KRAKOWIAK. WIARA – 

KOŚCIÓŁ – LITURGIA. LUBLIN 2016, S. 241, TOW. NAUK. KUL 

 

Powyżej wymieniona pozycja ukazuje się w roku bardzo boga-

tym w wydarzenia, zarówno w Kościele powszechnym, jak i w Koście-

le polskim. Wybór tego czasu przez jej Autora świadczy o właściwym 

wyczuciu, o szczególnym zapotrzebowaniu w tym okresie na dostar-

czenie do rąk duchowieństwa oraz wierzących, jak i innych zaintere-

sowanych, pogłębionych przemyśleń na temat tak fundamentalnych 

tematów jak wiara, która jest głoszona i przeżywana w liturgii Ko-

ścioła. To szczególne zapotrzebowanie wynika z tego, że w Kościele 

powszechnym obecnie obchodzony jest rok Nadzwyczajnego Jubileu-

szu Miłosierdzia, w polskim  zaś przeżywana była 1050. rocznica 

chrztu Polski oraz oczekiwane Światowe Dni Młodzieży. Owocne 

przeżywanie tych wydarzeń wymaga żywej i pogłębionej wiary  

w Boga, Ojca Miłosierdzia oraz w żyjącego i działającego w Kościele 

przez Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa. Wiara ta prowadzi do 

uczestnictwa w liturgii, które winno ją wzmacniać i ukazywać Ko-

ściół, jako wspólnotę braci i sióstr zjednoczonych w nim więzią miło-

ści, stanowiących Mistyczne Ciało Zbawiciela. W zamierzeniu Autora 

publikacja ta może i powinna być pomocą do pogłębionego spojrzenia 

na osobistą relację wiernych do Boga, na pełniejsze rozumienie Ko-

ścioła, w którym rodzi się i wzrasta wiara oraz wyraża się i pogłębia 

poprzez udział w liturgii. Jest ona bowiem „źródłem i szczytem” pas-

chalnej tajemnicy Chrystusa. 

Jak sam Autor pisze we Wprowadzeniu, omawiana pozycja po-

wstała z publikowanych już wcześniej opracowań rozproszonych  

w licznych czasopismach i dziełach zbiorowych, w tym także w opar-

ciu o dorobek naukowy zawarty w jego rozprawach monograficznych. 

A warto zaznaczyć, że są to czasopisma i dzieła monograficzne, liczą-

ce się w tej dziedzinie teologii w Polsce, które świadczą o wysokim 

poziomie merytorycznym i teologiczno-historycznym z zakresu litur-

gii w naszym kraju. Publikację tę jako taką można uznać za wyraz  

i wynik wieloletniej pracy naukowej i dydaktycznej oraz organizacyj-

nej Autora, związanego z racji odbytych studiów specjalistycznych  

i wykładów w Katedrze Liturgiki w Instytucie Teologii Pastoralnej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na przestrzeni 

bieżącego prawie półwiecza (1970-2015). 
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Zasadnicze treści rozprawy rozważane są jak gdyby na dwóch 

płaszczyznach. 

Pierwsza z nich, z natury przedmiotu dotyczy samego funda-

mentalnego problemu wiary oraz istoty Kościoła, w tym pojmowania 

liturgii jako takiej. Jej przedmiot w całości można sprowadzić do 

posoborowego pojmowania „lex credendi”. W pewnym sensie można 

założyć, że jest trwałym i ogólnie przyjmowanym dorobkiem teologii 

katolickiej. Druga natomiast odnosi się do „lex orandi”, czyli do orga-

nizacji i praktyki życia liturgicznego w życiu wierzących w Kościele. 

Jest ona z natury rzeczy bardziej uwarunkowana historycznie, kul-

turowo, społecznie i egzystencjalnie na przestrzeni dziejów Kościoła. 

Mając na uwadze to zróżnicowanie poziomu refleksji teologicznej, 

której wyrazem jest omawiana publikacja, łatwiej jest zrozumieć 

stałość i zmienność zasad dotyczących życia liturgicznego, których 

wyrazem jest różnorodność oficjalnych dokumentów Kościoła po-

wszechnego i lokalnego, w postaci odpowiednich ksiąg liturgicznych, 

a tym samym, siłą rzeczy, także przepisów prawa liturgicznego. 

Z pełnym przekonaniem i uznaniem należy podkreślić to, że  

Autor przez całe lata pracy dydaktycznej oraz w swoich publikacjach, 

obiektywnie i kompetentnie wyrażał poglądy i przekonania, których 

nie musi odwoływać lub modyfikować w miarę ukazywania się no-

wych dokumentów czy zweryfikowanych opinii teologicznych. Stale 

reprezentuje wierność swej formacji liturgicznej ukształtowanej  

w okresie doby aggiornamento Kościoła na bazie odnowy eklezjologii 

i liturgii, na mocy wydarzenia, jakim był sobór Watykański II. Szczę-

śliwie udało mu się zajmować bezpieczną pozycję w narastającym  

w natężeniu zróżnicowaniu postaw i poglądów, zajmowanych z jednej 

strony przez zwolenników hermeneutyki zerwania, z drugiej zaś 

przez opowiadających się za hermeneutyką kontynuacji. 

Szczególnie interesujący jest rozdz. IV  „Liturgia epifanią ekle-

zjologii communio” zawierający omówienie teologii zgromadzenia 

liturgicznego jako communio świętych, wiernych, Kościołów i wspól-

noty hierarchicznej ludu Bożego. Dla duszpasterstwa praktycznego 

został omówiony w rozdz. VI bardzo interesujący problem możliwości 

i zakresu udziału w liturgii świeckich, a w rozdz. VIII Nadzwyczajna 

forma celebracji Mszy św. według Missale Romanum Soboru Try-

denckiego. 

Mając na uwadze poprawność układu całości omawianej pozycji, 

staranność w argumentacji i dokumentacji bibliograficznej oraz bo-

gactwo treści, należy uznać ją za bardzo cenny dorobek polskiego 

piśmiennictwa teologicznego. 
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Ks. Edward Walewander 

 

OMÓWIENIE PUBLIKACJI. REC.:  BP MARIUSZ LESZCZYŃSKI, 

HORYNIEC ZDRÓJ. STUDIA Z HISTORII MIEJSCOWOŚCI I PARAFII,  

WYD. TN KUL JP II, LUBLIN 2016, S. 180, ILUSTRACJE, INDEKS 

OSOBOWY ORAZ INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH  

I ADMINISTRACYJNYCH, SUMMARY. 

 

 

Autor recenzowanej książki, Biskup Pomocniczy Diecezji Zamoj-

sko-Lubaczowskiej Mariusz Leszczyński, doktor habilitowany teolo-

gii w zakresie historii Kościoła, zajmuje się jego dziejami w XIX i XX 

w. (głównie Archidiecezji Lwowskiej i Archidiecezji w Lubaczowie),  

a także historią sztuki i muzealnictwem sakralnym. Jest dyrektorem 

Muzeum Diecezjalnego w Zamościu. 

Przede wszystkim pełni liczne obowiązki pastoralne, co sprawia, 

że jest rozpoznawalny i ceniony nie tylko w swej rodzimej diecezji, 

bliski ludziom. Przepowiadanie z ambony wzmacnia nierzadko grą 

na harmonijce ustnej, co dodatkowo wzbudza zainteresowanie wier-

nych treściami ewangelicznymi. 

Znajduje jeszcze czas na pracę naukową. Jego zainteresowania  

i osiągnięcia badawcze są bogate. Jest autorem 8 książek i około 300 

mniejszych publikacji naukowych i popularnonaukowych. 

W omawianej pracy obiektem zainteresowania jest obszar  

badawczy wchodzący w zakres historii regionalnej. Autor ukazuje  

w niej Horyniec Zdrój, jedną z wielu „małych ojczyzn”, bez których 

nie byłoby tej wielkiej, jedynej Ojczyzny – Polski. Dzieje rodzinnego 

Horyńca są jego pasją od dzieciństwa. „Od tamtego czasu gromadzę 

wiadomości i pamiątki związane z historią tej miejscowości i parafii” 

 przyznał w Słowie od autora (s. 7) Regionalizm w dorobku bpa 

Leszczyńskiego godny jest docenienia, gdyż wielu badaczy waha się, 

czy warto podjąć trud żmudnej kwerendy dotyczącej dziejów miasta, 

miasteczka czy też wioski. Uważają to za stratę czasu. Nie mają  

racji, bo w rzeczy samej jest on dobrze spożytkowany. Monografie 

małych jednostek administracyjnych wydobywają bowiem i utrwala-

ją wydarzenia i ludzi nieraz wielce zasłużonych, ale szybko odcho-

dzących w zupełną niepamięć. Bez nich lokalna historia byłaby ubo-

ga, bezpowrotnie pozbawiona ciągłości, pełna niedopowiedzeń i luk. 

O wielu faktach – choćby drobnych, ale ważnych w biegu wydarzeń – 

w ogóle byśmy nie wiedzieli. Nie poznalibyśmy nigdy talentów, do-

konań, poświęcenia, a niekiedy heroizmu osób, które jak najbardziej 
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zasługują na upamiętnienie i wdzięczność, które powinny stać się 

wzorem dla młodszych pokoleń. Często są to prawdziwi i skuteczni 

wychowawcy. 

Książka bpa Leszczyńskiego pt. Horyniec Zdrój. Studia z historii 

miejscowości i parafii składa się z siedmiu rozdziałów. 

Pierwszy rozdział dotyczy przeszłości Horyńca. Najpierw oma-

wia „czasy najdawniejsze” tej miejscowości i całego regionu, następ-

nie stawia pytanie na temat związku Jana III Sobieskiego z Horyń-

cem, później charakteryzuje zasługi rodu Stadnickich i Ponińskich 

dla tej miejscowości. Czwarty punkt tego rozdziału zajmuje się ro-

dziną Karłowskich, ostatnich dziedziców Horyńca. 

Rozdział II to historia uzdrowiska, którego początki sięgają po-

łowy XIX stulecia. Jego rozkwit nastąpił w dwudziestoleciu między-

wojennym. Autor nie pominął ukazania ciężkich lat zdroju w okresie 

II wojny światowej. Najpierw, w październiku 1939 r., wszystkie 

obiekty zdrojowe żołnierze sowieccy zajęli na koszary, łaźnie i pral-

nie, a w czerwcu 1941 przejęli je Niemcy. Po zakończeniu wojny dzia-

łała tu Ukraińska Powstańca Armia, która dopełniła grozy zniszcze-

nia uzdrowiska. Dopiero pod koniec lat 40. XX w. pojawili się tu 

pierwsi kuracjusze. Z czasem następował coraz większy jego rozwój. 

Dziś cieszy się ono niekwestionowaną renomą w kraju, a także za-

granicą. 

Rozdział III omawia „zasługi książąt Ponińskich dla kultury na-

rodowej” (s. 57-76). Zapis tego rozdziału brzmi nad wyraz pompa-

tycznie. Wystarczy przypomnieć, że na dziejach tej rodziny cieniem 

się kładzie fakt, iż marszałkiem I sejmu rozbiorowego w latach 1773-

1775 był Adam Poniński, magnat na usługach Rosji. Monografia 

Horyńca wspomina o nim jakby mimochodem (por. s. 16-17).  

Wymowny obraz Jana Matejki pt. Rejtan przedstawia tego zdrajcę  

o niesłychanej pysze, jak uniesioną ręką pokazuje leżącemu pod 

drzwiami Rejtanowi żołnierzy rosyjskich w uchylonych drzwiach sali 

zamkowej w Warszawie.  Matejko umieścił u jego stóp drobny znak: 

złotego talara, który był dowodem, że został przekupiony przez cary-

cę Katarzynę. Współcześni Ponińskiemu właściwie odczytali hanieb-

ny czyn tego niesławnego marszałka I sejmu rozbiorowego. Przepo-

wiedziano, że jego ród wygaśnie w momencie odrodzenia Polski. 

Trzeba dodać, że Poniński dowodził częścią wojsk polskich podczas 

Powstania Kościuszkowskiego. Panuje powszechne przekonanie, że 

celowo zwlekał z przybyciem do Maciejowic, co przyczyniło się do 

tego, iż Kościuszko poniósł klęskę i dostał się do niewoli rosyjskiej. 

Przepowiednia się sprawdziła. Ostatni męski potomek z rodu Poniń-
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skich, Kalikst Michał, zmarł w 1920 r., kiedy Sowieci wkroczyli do 

Polski. Zostali jednak odparci w słynnej bitwie, zwanej Cudem nad 

Wisłą. 

Treść IV rozdziału stanowią dzieje parafii rzymskokatolickiej  

w Horyńcu. Omawia się tu takie klasyczne tematy jak granice  

i przynależność terytorialną, kościoły i kaplice, duszpasterstwo.  

Rozdział V dotyczy powstania i burzliwych dziejów kościoła 

zdrojowego. 

Rozdział VI zajmuje się sanktuarium maryjnym w Nowinach 

Horynieckich. Omówione są w nim kolejno takie zagadnienia, jak 

początki kultu Matki Bożej w tej miejscowości, historia figury Maryi 

i kaplicy oraz pielgrzymki do tego sanktuarium.  

Pracę zamyka rozdział VII, zatytułowany Ślady św. Brata Alber-

ta Chmielowskiego i bł. siostry Bernardyny Jabłońskiej w Horyńcu  

i okolicy. 

Książka zawiera wiele cennych zdjęć, doskonale ilustrujących 

omawianą problematykę. 

Dzieje lokalnej społeczności przedstawione są przez Autora inte-

resująco. Można nawet powiedzieć, że po mistrzowsku. Przypomnie-

nie zasług Franciszkanów Konwentualnych, od ustanowienia w 1775 r. 

parafii pracujących w Horyńcu, którzy dobrze się sprawdzili w trud-

nych czasach dziejów Kościoła na tym terenie, jest bardzo potrzebne. 

Nie jako listek wawrzynu do wieńca chwały, ale jako lektura dla 

młodych pokoleń, które szukają dobrych wzorów. Dzisiaj jest to tym 

bardziej potrzebne, bo obserwujemy tendencję do deprecjonowania 

postaci nawet najbardziej zasłużonych dla Polski. Nie oszczędza się 

ich, przewartościowuje w sposób zupełnie nieuzasadniony, odbiera 

dobre imię, umniejsza dokonania. Ośmiesza się i kpi. Dotyczy to 

również kapłanów, wielkich ludzi Kościoła. Nie możemy na to pozwo-

lić. 

W Seminarium Duchownym powtarzało się znane powiedzenie 

łacińskie: Labia sacerdotis custodiant sapientiam (Niech usta ka-

płańskie strzegą mądrości). Nie każdy traktował je całkiem poważ-

nie, to prawda, ale byli i tacy, którzy przez całe życie hołubili jakiś 

temat, aż stali się wytrawnymi specjalistami w danej dziedzinie.  

Ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński ukochał region swego pochodze-

nia i rodzinną miejscowość. Nie zapomniał o niej później, gdy został 

biskupem pomocniczym w Zamościu. Pozostawia czytelnikowi cenną 

pracę. 

Każdy ma swoje poletko, które uprawia nie dla sławy, czyjejś 

pochwały, ale dlatego, że się za coś wywdzięcza. Ksiądz biskup Lesz-
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czyński czyni to w poczuciu serdecznej więzi z Horyńcem Zdrojem  

i ziemią roztoczańską tak bardzo przetkaną historią. Nie potrafił 

przejść obok niej obojętnie. Zbierał jej okruchy i – jak to bywa z czło-

wiekiem poszukującym – stał się bogaczem. Uzbierał tyle dobra! Taki 

nasuwa się wniosek, kiedy weźmie się do ręki napisaną przez niego 

książkę. Została wydana bardzo starannie. Wydawnictwo zadbało też 

o potrzebne streszczenie w języku angielskim. Dzięki niemu to war-

tościowe poznawczo studium trafia do szerszego obiegu naukowego. 
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Ks. Edward Walewander 

 

DZIECKO W OPCJI ŻYCIOWEJ JANUSZA KORCZAKA 

 

Nie trzeba być pedagogiem, wychowawcą, żeby nie odczuwać ja-

kiegoś własnego niedostatku w zetknięciu z Januszem Korczakiem 

(1878-1942). Jest to zrozumiałe, gdyż zawsze pojawia się pytanie  

o naszą decyzję w sytuacji, w jakiej on się znalazł w dniu swojej śmier-

ci 7 sierpnia 1942 r.  

Dziecko jest tematem bardziej uniwersalnym niż jakikolwiek in-

ny, gdyż na nim buduje się – jeśli tak rzec można – historia. O płyciź-

nie współczesnego nam myślenia wielu ludzi świadczy to, że przedkła-

dają własną karierę nad dziecko. Przenosząc te spostrzeżenia w świat 

historii, trudno byłoby przeoczyć obecną chwilę, kiedy wracamy myślą 

do chrztu Polski. Wielorakie interpretacje tego epokowego wydarzenia 

rzadko uwzględniają istotę przemiany, jaka wtedy dokonała się na 

polskiej ziemi. A było nią i jest zaludnienie jej nowymi generacjami 

ludzkimi, przez chrzest włączonymi w świat wartości transcendent-

nych i w to, co nazywamy środowiskiem europejskim. Równolegle  

z obchodami tych ważnych dat przeżywamy Rok Miłosierdzia. Jakże 

nie łączyć obu tych okoliczności z wymianą pokoleń, a więc z dzieckiem 

w pierwszym rzędzie?  

Oba tu wskazane wydarzenia mają stygmat wiary chrześcijań-

skiej. Janusz Korczak należał do innego świata w wymiarze religij-

nym, ale wartości, jakie niesie ze sobą chrześcijaństwo, były mu bli-

skie, choć może tak przezeń nie nazywane. A miłosierdzie? Gdzież 

więcej go można znaleźć niż w jego całym życiu i jego końcówce, mają-

cej wymowę ewangeliczną w najwyższym wymiarze i najcenniejszej 

jakości?  

Tak więc splata się w moim rozważaniu o Januszu Korczaku – 

jakże skromnym i niepełnym – to, co z natury ludzkie, z tym, co na-

maszczone autorytetem Objawienia. Historia z jej okrutnym bagażem, 

który unieść musiał  Janusz Korczak na swych barkach aż do komory 

gazowej, w dodatku dźwigając ciężar strachu i nadziei tych małych 

istot, na których ufność zasłużył sobie, obdzielając je swoją miłością, to 

lekcja, która powinna dotrzeć do każdego, kto ma pieczę nad dziec-

kiem1. Czy dociera?   

 

                                                      
1 J. Tarnowski, Janusz Korczak dzisiaj, Warszawa 1990, passim. 
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Ilekroć jest mowa o Januszu Korczaku, przed oczyma staje mi 

kadr z filmu o nim, pokazujący makabryczny pochód dzieci, na którego 

czele idzie on  wychowawca? nauczyciel? lekarz domu dziecka? filan-

trop? Trudno dobrać odpowiednie słowo, które wyrażałoby w pełni 

niezwykłość tego człowieka2. Wyraża się ona nie tyle w jego funkcji, 

roli, a nawet posłannictwie, choć może to ostatnie słowo byłoby tu naj-

właściwsze. Trudność w zdefiniowaniu tej postaci polega na tym, że 

długo trzeba szukać analogicznego wzorca. Czy w ogóle można go zna-

leźć? W bogatej historii świata i w jeszcze bogatszych dziejach duszy 

ludzkiej zapewne tak. Byłoby to jednak zadanie czysto akademickie,  

żeby nie powiedzieć  teoretyczne. Ale Janusz Korczak – gdy mowa  

o nim tu i teraz, a to „teraz” to cały ciąg naszej pamięci o czasie nie-

ludzkim, zapisanym przerażającym ciągiem zbrodni i deptania czło-

wieczeństwa, o boskim porządku nawet nie wspominając – taki Kor-

czak możliwy jest tylko w kategorii żywego symbolu. Słowo symbol 

sugeruje utożsamienie tej postaci z najwyższą ofiarą. Składa ją każdy, 

kto oddaje swe życie za przyjaciół. To ewangeliczna definicja. Ktoś 

rozumujący w konwencji teoretycznej mógłby powiedzieć, a choćby 

tylko pomyśleć, że nie tędy droga do definiowania ofiary Korczaka. 

Wszak był Żydem i dlatego znalazł się w sierocińcu na ul. Krochmalnej 

w Warszawie. Był także polskim oficerem, znanym lekarzem. Był 

kimś, kto mógł z holokaustu wyjść bez szwanku. Miał zapewnioną 

ucieczką i kryjówkę. Czy ktokolwiek żyjący w tamtych czasach, wię-

zień warszawskiego czy jakiegokolwiek innego getta, nie skorzystałby 

z takiej szansy? Czy można mieć komuś za złe, że ratuje swe życie?  

Korczak jednak nie skorzystał. Dlaczego? Bo nie był opiekunem, 

pedagogiem, mentorem za pieniądze. Od godziny do godziny. On ko-

chał te osierocone dzieci, tak wcześnie doświadczone przez los, żyjące 

w oparach wiecznego strachu, nie rozumiejące zła, ani tych, którzy je 

generowali3. Podopieczni Korczaka nie byli już dziećmi w ścisłym tego 

słowa znaczeniu. Przedwcześnie dorośli, bo znaleźli się w matni,  

z której nie było wyjścia. Korczak to wszystko wziął na siebie. Stał się 

„odgromnikiem”. Wiedział, że będzie musiał przejść razem z tymi ma-

luchami przez straszne minuty w bunkrze gazowym. Chciał im towa-

rzyszyć do samego końca, żeby aż do ostatniej sekundy przed nieunik-

nioną męką śmierci być dla nich oparciem, źródłem siły. Żeby swoją 

                                                      
2 Por. E. Walewander, Dziedzictwo Janusza Korczaka, w: Dziecko w historii  

wątek Korczakowski, red. E. J. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska, Białystok 2013, 

s. 175-176.  
3 Por. E. Furman, Wychowanie w domach dziecka według Janusza Korczaka, 

Lublin 2008, passim, mps Arch. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
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obecnością dodać im odwagi. Tyle tylko mógł ocalić z ich dzieciństwa, 

zniweczonego przez zwierzęcą nienawiść człowieka.  

Jeśli ktoś chciałby poznać duszę Korczaka, jego filozofię życia na 

krótkim odcinku między ul. Krochmalną a komorą gazową w niemiec-

kim obozie koncentracyjnym w Treblince, niech pomyśli – choć tak 

naprawdę nie jest to możliwe – co czuł, co myślał, na co się decydował 

ów „chrześcijanin bez chrztu”, naśladowca Chrystusa, nie będący Jego 

wyznawcą, święty z prawdziwego zdarzenia, choć nigdy nie kanonizo-

wany. Człowiek najwyższej próby. Zabity jako jeden z podludzi4.  

Wszystkie inne, najmądrzejsze nawet dywagacje na temat Janu-

sza Korczaka, jego pedagogii, nowatorstwa w wychowaniu mogą 

wprawdzie być poprawne metodologicznie i prawdziwe, ale będą się 

zupełnie mijać z tym, co jedynie ważne, choć słabo uchwytne. Bo mi-

łość nie wypowiedziana słowem, ale promieniująca każdym gestem, 

lekceważąca własne dobro po to, by dawać je innym w największym 

wymiarze, bo za cenę swego życia, nie da się opisać jak podręcznikowy 

wykład najwspanialszej nawet teorii. Jedyne, co można uczynić, to 

nisko pochylić głowę i w ciszy medytować nad ogromem świadectwa, 

jakie złożył ten człowiek5. Ma ono wymiar ponadczasowy.  

Przypominanie postaci Janusza Korczaka jest konieczne, tak jak 

przypomina się, nie bez powodu, chrześcijańskich świętych. W obu 

przypadkach chodzi o wzorzec. Również w obu przypadkach heroizm 

nieodłączny od niego jest podobny. Jeśli nie identyczny. Nadto dziecku 

stale grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie komora gazowa, ale nie 

mniej zabójcze  wypaczenia w przygotowaniu do życia, wychowaniu, 

przekazie wartości. Nie mówimy tu o odmowie prawa do życia, z jaką 

dziecko dziś się spotyka, bo brutalne zło, tkwiące zarówno w prakty-

kach tu stosowanych, jak i w teoriach mających te praktyki uzasadnić, 

jest dziś notoryczne.  

Janusz Korczak był ojcem dzieci najciężej doświadczonych przez 

los. I dzisiaj takich dzieci nie brakuje. Zatem pójście jego śladem to 

najlepsze rozwiązanie wielu bolesnych spraw, których nie dostrzega-

my lub nie chcemy dostrzec.  

                                                      
4 E. Walewander,  Janusz Korczak  służba aż do heroizmu, „Ateneum 

Kapłańskie” 1991, z. 23, s. 374-376. 
5 Por. D. Waldziński, Ekonomia życia versus ekonomia zysku. Sytuacja dziecka  

w warunkach współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjych, w: Dziecko. Studium 

interdyscyplinarne, red. E. Swińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec, Lublin 2008,  

s. 471488. 
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Ks. Edward Walewander 

 

PRAWDA I PAMIĘĆ. WSPOMNIENIA,  

WSTĘP I OPRAC. ELŻBIETA ORZECHOWSKA,  

PRZEDMOWA KS. ZYGMUNT ZIELIŃSKI,  

ILUSTRACJE, INDEKS OSÓB I MIEJSCOWOŚCI, S. 292, 

WYD. KUL, LUBLIN 2016  

 

Przywracanie pamięci dnia codziennego naszej świadomości  

historycznej jest jednym z największych sukcesów wolnej Rzeczypo-

spolitej  wynikiem zbiorowego wysiłku historyków, pisarzy, pamięt-

nikarzy. Swój wielki wkład ma w tym dziele dr Elżbieta Orzechow-

ska, wieloletni, zasłużony nauczyciel historii  w szkołach średnich 

Radomia. Tradycja rodzinna autorki, sprzęgnięta z jej sprawnym 

piórem, daje znakomite rezultaty. Najnowsza jej książka Prawda  

i pamięć potwierdza tę opinię. Wspomnienia biograficzne zamiesz-

czone w książce są niezwykle krzepiące. Dowodzą, że bycie Polakiem 

bywało niesłychanie atrakcyjne, a samego pojęcia „polskość” nie da 

się zamknąć w schematach genetyczno-tradycyjnych. 

Wiele mówią tytuły poszczególnych materiałów. Książka zawiera 

teksty Kazimiery Kąckiej (Nie czuję się bohaterką), Danuty Medyń-

skiej (Ten mroczny czas), Stanisława Medyńskiego (Ocalić od zapo-

mnienia), Henryka Sarny (Wrześniowe blizny i powojenna rzeczywi-

stość), Mariana Sarny (Życie w nieustannym lęku), Stanisława Stani 

(Człowiek w obozowym pasiaku), Natalii Stępień-Koktysz (Mój tuła-

czy los) ze wstępem i w opracowaniu dr Elżbiety Orzechowskiej,  

z przedmową ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. Każde wspomnienie 

mogłoby z powodzeniem posłużyć jako autentyczny materiał do filmu 

o cierpieniu, bólu i strachu ludzi, o nadziei i radości autorów, którym 

przyszło żyć w trudnym okresie dziejów. 

Tak naprawdę treść książki to nie są ani opowieści całkowicie 

odkrywcze, ani przełamujące jakiś mit o przeszłości bliższej czy dal-

szej. Ich siła tkwi w ogromnej determinacji osób, które dały Elżbiecie 

Orzechowskiej swoją historię, ale też w ich na wskroś realistycznym 

opisie rzeczywistości, w którym pojawia się wiele środowisk i ich 

mieszkańcy. W niektórych fragmentach relacji można się przejrzeć 

jak w lustrze. Trudne warunki życia w latach 80. XX w. z realizmem, 

ale i z ciętym humorem, przypomina m.in. Danuta Medyńska. Warto 

zacytować dłuższy fragment jej tekstu, dziś wprost niewiarygodnego: 

„Puste półki w sklepach spożywczych wzbudzały gniew, a usta-

wianie się w kolejkach za tym, co «rzucą»  wrażenie upodlenia czło-
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wieka. Całonocne wyczekiwanie, zamawianie miejsca, rzucanie się 

na przyniesiony towar wyzwalało niemal zwierzęce instynkty. Cza-

sem trzeba było poddać się konieczności zdobycia czegoś nieodzowne-

go dla domu, rodziny. Na szczęście wyręczała mnie poczciwa mama, 

która gotowa była całą noc czuwać, aby przynieść wnukom kawałek 

mięsa czy szynki. 

Śmieszne, choć przykre, że sztukę zdobywania szybko opanowała 

najmłodsza córka, Marta, bo kiedy «rzucili» cytryny, zrezygnowała  

z zakupu chleba, po który poszła do sklepu, a zdobyła dwie cytryny 

(na tyle starczyło jej pieniędzy). Kiedy do sklepu «Sezam» przywieźli 

garnki, ustawiła się w długiej kolejce i kupiła... łapkę na muchy!”  

(s. 80). 

Zanim recenzowane teksty znalazły się w zbiorze p. Orzechow-

skiej  przebyły różną drogę (por. Wstęp, s. 15-16). Tylko dwa były 

„gotowe” do druku. Pozostałe poddała gruntownej obróbce redakcyj-

nej. Opatrzyła je też licznymi i szczegółowymi przypisami (por. np. 

przypisy na ss. 143 i 151-152). Na szczególne uznanie zasługuje 

piękna szata literacka książki i bardzo bogate ilustracje. Książkę 

czyta się wprost jednym tchem. Zawiera ona trzy zasadnicze zalety, 

widoczne również w innych jej publikacjach: głęboką erudycję, ja-

sność i atrakcyjność przekazu. 

W esejach Prawda i pamięć można wyróżnić trzy koloryty. Kolo-

ryt radosny mają wszystkie fragmenty tekstów, w których autorzy 

opisują swoje dzieciństwo, przygody rodzeństwa i koleżeństwa, pracę 

rodziców. Część szkiców ma wyraźny charakter nostalgiczny, ukazy-

wany z nieukrywanym smutkiem, przebijającym z kontekstu trud-

nego okresu życia. Wreszcie koloryt refleksyjny mają te fragmenty 

wspomnień, w których autorzy snują myśli o teraźniejszości i przy-

szłości. Tak zwyczajnie pisze o tym m.in. Natalia Stępień-Koktysz: 

„Moja rodzina nie wydała wybitnych osób, ale stała się urodzajną 

glebą dla kolejnych pokoleń. Zaskarbiła sobie szacunek, uznanie  

i wdzięczność potomnych, dobrocią, umiłowaniem ojczyzny, pracowi-

tością i uczciwością. Może stać się wzorem dla innych współczesnych 

polskich rodzin” (s. 265). 

W ustach polskich rodziców, zwłaszcza starszych, żadne słowo 

nigdy nie ma treści banalnej. Tak też jest na łamach wspomnień pt. 

Prawda i pamięć. Polacy wyróżniają się w Europie swymi niezmier-

nie ciekawymi, a często dramatycznymi historiami rodzinnymi. Nie-

mal każda z nich to wielka epopeja międzywojenna, wojenna i powo-

jenna: pełna ucieczek, powrotów, cudownych ocaleń, odnajdywania 

się po latach, cichego bohaterstwa, uporu i nadziei, wiary i zaufania 
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Bogu. Pola i drogi, usiane najpiękniejszymi w świecie kapliczkami, 

są wyjątkowym tego świadectwem (por. s. 200). 

Pamiętajmy o tym. Kto może, niech spisuje dzieje swoich bli-

skich. Zachowujmy wiernie każdą pamiątkę rodzinną, słowną czy 

materialną. Bo nie ma słów ani rzeczy nieważnych. Wszystkie są 

ciekawe i godne utrwalenia. Takie jest przesłanie tej niezwykłej 

książki, będącej jednocześnie głębokim i wzruszającym świadectwem. 

Tym, którzy w swoich postanowieniach obiecali sobie częściej 

sięgać po książki, polecam lekturę omawianego zbioru wspomnień, 

znakomicie przygotowanych do druku przez znanego historyka i pu-

blicystę dr Elżbietę Orzechowską. Nic tak nie zachęca do czytania, 

jak metodycznie pomyślane i redakcyjnie dobrze przygotowane 

wspomnienia.   
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Ks. Edward Walewander 

 

KATECHEZA SPOZA GROBU 

 

Ważąc w dłoni ciekawą książkę wydaną przez ks. Zygmunta  

Jagiełłę1, zastanawiałem się, jakimi drogami podążała jego myśl, 

której owocem jest przywołanie zmarłego przed laty kapłana i przed-

stawienie powierzonego mu zadania, które według wszelkich ludz-

kich norm wypełnił on w ciągu 39 lat swego życia, które Pan mu 

przeznaczył. Książka, która leży przede mną, jest bowiem autentycz-

ną katechezą, przekazem ewangelicznym, który – o czym przekonuje 

się czytelnik, wertując jej kartki – bynajmniej nie jest przedawniony, 

choć przecież odtworzony z tego, co powiedziane zostało wiele lat 

temu. Zadziwiająca jest aktualność kaznodziejstwa ks. Hermenegil-

da Frąkały. Dlatego jego dawny współpracownik, dopełniając zapew-

ne żmudnej pracy redaktorskiej, nie zdecydował się wystąpić jako 

wydawca, ale jako autora kazał na okładce wydrukować nazwisko 

kaznodziei. Niech więc nie dziwi, że moją wypowiedź zatytułowałem: 

Katecheza spoza grobu – tytuł bynajmniej niesymboliczny.  

Redaktor poprzedził kazania bardzo skrótowo, ale gruntownie 

opracowanym życiorysem ks. Frąkały. Jest to biografia nie odbiega-

jąca od przeciętnego curriculum vitae większości kapłanów. Na czoło 

wysuwają się w niej kolejne placówki duszpasterskie, następnie uzy-

skane godności kościelne. Jest też akcent maryjny jako motyw prze-

wodni pewnych inicjatyw duszpasterskich, a może także czegoś wię-

cej: tego, co nadawało sens i kierunek całej duchowości tego kapłana. 

Ks. Jagiełło dobrze go znał. Była między nimi taka nić porozumienia, 

którą rodzą godziny wspólnych, choć niekoniecznie razem szeptanych 

modlitw. Także wzorce pracy dla zbawienia dusz przenoszą się  

z proboszcza na wikariusza, kiedy z jednej i drugiej strony jest  

autentyzm i  niczym nie wymuszona służba. Tak było właśnie  

w przypadku współpracy obu kapłanów  przyjaciół.  

Sam wydałem kilka tomów swoich kazań. Kiedy do nich sięgam, 

wracają sceny z życia, które towarzyszyły ich wygłaszaniu. Bo kaza-

nie nie może być czymś przypadkowym, nawet jeśli mówca skazany 

jest na monotonię cotygodniowego przepowiadania w tym samym 

miejscu, do tego samego audytorium. Wtedy trzeba bardzo się wysi-

lić, żeby słowa wracały mu do ust, żeby nie odczuwał kryzysu inwen-

                                                      
1 Ks. Hermenegild Frąkała, Dawałem słowo i przykład życia, Tomaszów  Lubelski 

2014.  
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cji i nie spoglądał na wiernych z przepraszającym wyrazem twarzy, 

bo już przecież to wszystko słyszeli. Może chcieliby czegoś nowego, 

ale ja tkwię w tym dołku obaw, by nie znużyć, by z tego, co mówię  

i o czym mówię, coś pozostało. Wreszcie, żeby Bóg sam pokierował 

moją myślą i moim słowem.  

Często, kiedy sam wertuję swoje notatki, wszystko to wraca,  

i jest w tym samokrytycyzmie  głęboka prawda. Tak sobie może my-

ślałem, wertując omawianą tu książkę. Ale w miarę, jak wnikałem  

w treść wydrukowanych w niej kazań, ulatniała się ta zmora rutyny, 

nękająca jakże wielu kaznodziejów. Kazania ks. Frąkały są w zasa-

dzie homiliami niedzielnymi i świątecznymi. Trzy kazania wygłoszo-

ne w seminarium duchownym wyjaśniają cnoty kardynalne: wiarę, 

nadzieję i miłość. Nie ma tam nic ze stereotypu. Są to wykładnie tych 

prawd zrodzone z przeżycia, z medytacji i stałego konfrontowania 

wymogów stawianych przez te cnoty z odzewem w sercu, sumieniu,  

w woli i pragnieniach ludzkich. Ten brak stereotypu, od czego  

kaznodzieja tylko z trudem może się wybronić, rzutuje na całą jego 

osobowość, na dojrzałość jego ducha, na zakotwiczenie tych cnót  

w jego codzienności. Jest to mentalny portret kaznodziei i dobrze się 

stało, że redaktor umieścił te kazania we wstępie do całości, gdyż 

tworzą one niejako automatycznie swoiste wprowadzenie do innych 

homilii. Czytelnik już wie, że znajdzie w nich coś, czego ani nie sły-

szał, ani nie doświadczył. I z pewnością się nie zawiedzie.  

Recenzować zbiory kazań to zadanie bardzo  trudne i odpowie-

dzialne. Recenzent może wykrzywić myśl kaznodziei, ale bywa i tak, 

że dopowie coś do owych kazań, co w ewidentny sposób wspomoże ich 

potencjał. Nie jest też moim zamiarem recenzowanie całego tomu. 

Może nawet nie ma takiej potrzeby, gdyż to, co tutaj piszę, jest dosta-

teczną zachętą do przeczytania kazań ks. Frąkały i skorzystania  

z nich. Są one doskonałym materiałem do rozmyślań, gdyż dobra 

teologia w nich zawarta jest bogato ilustrowana życiem, bynajmniej 

nie tamtym ze średniowiecza czy może z bliższych nam czasów, ale 

wielokrotnie już eksploatowanym. Znać, że kaznodzieja był na bieżą-

co. Wiedział, co trapi dziś świat i ludzi, co zbliża, a co oddala od  

Boga. W kazaniach tych znać erudycję, ale nie taką na pokaz, by 

każdy wiedział, jaki to kaznodzieja jest mądry, zorientowany nie 

tylko w sprawach dotyczących Kościoła, ale i świata, często obcego 

wobec niego lub nawet wrogiego. Ks. Frąkała po prostu zawsze na-

dawał swoim wypowiedziom charakter braterskiego wsparcia,  

a nawet w delikatny sposób serwowanej correctio fraterna – zachęty 
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do naprawy czegoś, co jej wymagało, wypowiedzianej tak, jak to bywa  

w rodzinie: z miłością i z troską. 

Kazanie wygłoszone zawsze bywa inaczej przyjmowane aniżeli 

ten sam tekst dostępny na piśmie. O kazaniach ks. Frąkały muszę 

powiedzieć, że ich oddziaływanie jest zbliżone do wspomnień, które 

jak wiadomo, trafiają do czytelnika na zasadzie prowokowania po-

równań z własnym życiem, zwłaszcza kiedy w trakcie lektury prze-

żywamy bliskie nam czasy. Kazania te w taki właśnie sposób „wcho-

dzą” w nasze życie. Czytając je, często odnosimy wrażenie, że kazno-

dzieja do nas kieruje swe słowa. Na tym polega siła oddziaływania 

treści zawierających konkretne wskazania na życie.  

Można się tylko cieszyć tym, że młodszy kapłan tak mocno sam 

zakorzenił się w duchowości swego proboszcza, iż dostrzegł w nim 

swego kierownika duchowego i uznał za konieczne przekazanie skar-

bu, z którego sam korzystał, na potrzeby bliźnich. 

W zakończeniu trzeba z przekonaniem powiedzieć, że ks. Zyg-

munt Jagiełło jest przykładem wiernej przyjaźni kapłańskiej, która 

przetrwała próbę czasu. Doskonale utrwalił pamięć swojego dobrego, 

pierwszego proboszcza, ks. Hermenegilda Frąkały, który żyje w pa-

mięci nie tylko swoich dawnych parafian, zwłaszcza tomaszowskich, 

ale przede wszystkim wielu kapłanów. Również dla piszącego te sło-

wa był on kimś bardzo bliskim.  

Niech Mądrość Syracha, którą można odnieść do obu duszpaste-

rzy: ks. Hermenegilda Frąkały i ks. Zygmunta Jagiełły, zachęci 

wszystkich do pielęgnowania przyjaźni. 

 

„Wierny przyjaciel potężną obroną, 

kto go szukał, skarb znalazł. 

Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty 

Ani równej wagi za wielką jego wartość. 

Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia,  

Znajdą go bojący się Pana”.  (Syr 6, 14-16) 
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Ks.  Stanisław Kowalczyk 

 

MENTALNOŚĆ ROSYJSKA A  POLSKA,  

RED. KS. EDWARD WALEWANDER,  

WYDAWNICTWO KUL,  LUBLIN 2015, S. 224. 

 

 

Polska, istniejąca jako państwo od 1050 lat, znajduje się w Euro-

pie na pograniczu Wschodu i Zachodu. Jej geopolityczna sytuacja 

łączy się z faktem posiadania dwu potężnych sąsiadów: Rosji i Nie-

miec. Relacje narodu i państwa polskiego z tymi krajami w ciągu 

stuleci były dynamiczne i często burzliwe. Współczesna Polska jest 

integralną częścią Unii Europejskiej i Sojuszu Północno-

Atlantyckiego,  jej aktualne relacje z Federacją Rosyjską wymagają 

rozwagi i szczególnej troski. W takim kontekście czasowo-

politycznym książka Mentalność rosyjska a Polska, opublikowana 

przez Wydawnictwo KUL w 2015 roku, zasługuje na wnikliwą lektu-

rę i refleksję. 

Redaktorem pracy jest ks. prof. dr hab. Edward Walewander,  

w latach 1990-2005 Dyrektor Instytutu Badań nad Polonią i Duszpa-

sterstwem Polonijnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  

aktualnie Kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej w Instytucie 

Pedagogiki tejże uczelni. Dorobek publikacyjno-naukowy tego Uczo-

nego jest bogaty. Jest bowiem autorem przeszło tysiąca prac nauko-

wych i popularnonaukowych, w tym 25 książek autorskich, oraz  

34 pod jego redakcją i przy współudziale, z zakresu pedagogiki,  

duchowości, historii, regionalistyki i problematyki polonijnej. Sygna-

lizowana obecnie książka, której jest redaktorem, dotyczy „gorącego” 

tematu, jakim są relacje między Polską a Rosją oraz narodami pol-

skim i rosyjskim. Ks. prof. Zygmunt Zieliński napisał w recenzji wy-

dawniczej: „Jest to publikacja na pograniczu literatury wspomnie-

niowej  i monografii. Wpisuje się w nurt obecnie  uprawianej  nauki 

historycznej i modnej  tematyki”. 

Dzieło Mentalność rosyjska a Polska, obok wstępu napisanego 

przez  ks. prof.  E. Walewandra,  zawiera dwie części: I. Materiały – 

Wspomnienia nieżyjących już autorów O.  Jeleńskiego i T. Grużew-

skiego, II. Studia – obejmuje siedem artykułów napisanych przez  

znawców tematyki wschodniej i współczesnej historii – zwłaszcza zaś 

zagadnień dotyczących etnicznej mentalności rosyjskiej i polskiej. 

Książka jest dedykowana o. prof. Gottfriedowi Glassnerowi OSB, 

przyjacielowi z okresu studiów w Innsbrucku redaktora. W jej Wstę-
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pie czytamy: „Powstała zatem myśl, by poznać, jaki był, czy nadal 

jest, wpływ moralności rosyjskiej na Polskę albo może na myślenie 

Rosjanina o Polsce”. Skomplikowane historycznie relacje między 

Polską a Rosją wymagają dobrej znajomości mentalności narodów 

zamieszkujących oba kraje, publikowana książka jest w tym bardzo 

pomocna. 

Część I Materiały zawiera fragmenty pamiętników dwu Pola-

ków, którzy przez długi czas zamieszkiwali w Rosji carskiej, co  

pozwoliło im rozpoznać charakter, mentalność i życiowe postawy 

Rosjan oraz ich stereotypy myślenia o Polakach. Oktawian Jeleński 

(ur. 1838) był długoletnim oficerem carskiego wojska, jego wspo-

mnienia (s. 27-72) przygotowali do druku profesorowie Wiesław  

Caban i Jerzy Szczepański. Przedmiotem wnikliwych refleksji Jeleń-

skiego były między innymi: mentalność i wzajemne relacje oficerów  

i żołnierzy w rosyjskim wojsku, sytuacja ekonomiczno-egzystencjalna 

i kondycja umysłowo-duchowa duchownych prawosławnych i katolic-

kich,  bardzo złe traktowanie rosyjskich chłopów przez szlachtę  

i arystokrację, prześladowanie starowierców przez władze carskie, 

niski stan szkolnictwa, wychowanie kobiet, prześladowania unitów, 

zmienna sytuacja polityczno-militarna w okresie panowania kolej-

nych władców – Katarzyny II, Mikołaja I i Aleksandra II. Wspo-

mnienia Jeleńskiego są kopalnią wiedzy o ówczesnej Rosji carskiej. 

Życzliwo-humanitarny profil rozważań autora łączy się z krytycznym 

spojrzeniem na społeczeństwo rosyjskie. 

Autorem drugiego pamiętnika zamieszczonego w omawianej 

pracy jest Tadeusz Grużewski (1870-1938), endencki działach z prze-

łomu XIX i XX wieku. Jego wspomnienia, napisane jeszcze przed 

uzyskaniem niepodległości przez Polskę, zawierają ostrzeżenia przed 

uleganiem rusyfikacji powodującej  nieuchronnie moralno-ideową 

degradację  Polaków.  Ks. prof. Walewander w świetnym Wprowa-

dzeniu do pamiętnika podkreśla rolę modelu obywatelskiego wycho-

wania Grużewskiego,  potrzebnego  każdej generacji Polaków. Takie 

wychowanie było całkowicie obce Rosjanom, nawykłym do autokra-

tycznego ustroju caratu. Jeleński w rosyjskiej mentalności dostrzegał 

również cechy pozytywne, natomiast Grużewski bardzo krytycznie ją 

oceniał. Do głównych wad ówczesnego społeczeństwa rosyjskiego 

zaliczył:  służalczość wobec zwierzchników a brutalność wobec  pod-

władnych,  korupcję, moralną degradacją, szowinizm połączony  

z ideą panslawizmu, mitologizację  Rosji, obłudę inteligencji i arysto-

kracji. Autor wspomnień potępiał rusofilstwo niektórych współcze-

snych mu Polaków i przestrzegał przed złudzeniem, że z Rosją można 
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znaleźć modus vivendi oparty na partnerstwie. Znamienne są jego  

słowa: „Dla Rosji wszelkie  ustępstwa na rzecz Polaków miały zna-

czenie środków taktycznych, dyktowanych przez względy bieżącej  

polityki” (s. 109). W konkluzji wspomnień znajduje się  stwierdzenie, 

że  ogrom rosyjskiego imperium i liczne jego bogactwa naturalne  

kontrastują z niskim stanem umysłowo-etycznym społeczeństwa tego  

kraju. Autor zbyt marginalizuje wkład Rosjan do kultury świata, ale  

trafnie apeluje o realistyczną postawę wobec Rosji. 

Druga część omawianej książki zawiera interesująco napisane 

artykuły,  których autorzy analizują: postawy  i mentalność Rosjan  

i Polaków, czynniki i procesy kształtujące mentalność etniczną, wza-

jemne relacje obu narodów w wymiarze  indywidualnym i między-

państwowym. Adam Kosecki, profesor Akademii Humanistycznej  

w Pułtusku,  jest autorem studium Polacy i Rosjanie – stulecia trud-

nego sąsiedztwa. Jest to syntetyczny przegląd historyczny relacji 

między Polską a Rosją: opisuje toczone między nimi wojny, martyro-

logium zesłańców polskich, studia i pracę w różnych zawodach wielu 

Polaków w państwie carów, rolę Kościoła katolickiego w zachowaniu 

polskości i kondycji moralnej. Autor w sposób obiektywno-wyważony 

analizuje przyczyny wzajemnych animozji obu narodów. W zakoń-

czeniu swych przemyśleń pisze o tragicznym losie Polaków żyjących 

na wschodzie kraju „wyzwolonych” przez Armię Czerwoną. 

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Andrzej Chodubski podjął 

temat Polacy a tożsamość i mentalność rosyjska: przeszłość i teraź-

niejszość, w którym na wstępie podał wynik badań opinii społecz-

nych: 70% Polaków uznaje Rosję za kraj nieprzyjazny ich krajowi, 

natomiast 47% Rosjan ma analogiczną opinię na temat Polski. Czy 

jest to wiarygodna informacja w światłe doniesień medialnych z te-

renu Rosji, które Polskę przedstawiają bardzo krytycznie? Chodub-

ski, charakteryzując mentalność Rosjan, odwołał  się do rosyjskich 

filozofów i literatów: F. Dostojewskiego,  L. Tołstoja i A. Hercena, 

którzy swym ziomkom zarzucali: irracjonalność zachowań, przecho-

dzenie od anarchizmu do  despotyzmu, alkoholizm, cierpiętnictwo. 

Autor rozważań w  imię obiektywizmu naukowego powołał się także 

na M.  Sarbiewskiego i I. Krasickiego,  którzy mówili o polskich wa-

dach narodowych: lekkomyślności, pieniactwie, niedocenianiu pracy 

organicznej, niestałości. Do pozytywnych cech Polaków Chodubski 

zaliczył: umiłowanie wolności, honor, męstwo i religijność. Trafne  są 

konkluzje jego przemyśleń: wzajemna niechęć Rosjan i  Polaków ma 

swe źródła etniczno-cywilizacyjne  i religijno-konfesyjne: katolicka 
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Polska jest związana z cywilizacją łacińską,  prawosławna Rosja  

z cywilizacją bizantyńsko-orientalną. 

Ks. prof. Zygmunt Zieliński, związany z KUL-em wybitny znaw-

ca historii współczesnej i problematyki niemieckiej, napisał bardzo 

ciekawy artykuł Bohaterstwo mentalności Polaka i Rosjanina, 

Stwierdził w nim, że podstawą bohaterstwa Polaków są: idea, lojal-

ność, obowiązek, miłość ojczyzny. Idea bohaterstwa w mentalności 

rosyjskiej ma inne przesłanki: posłuszeństwo autorytetom, wytreso-

wany drylem wojskowym automatyzm i fatalizm. 

Kolejne interesujące studium napisała  dr Agnieszka Królczyk  

z Biblioteki Kórnickiej,  nosi ono tytuł Osobiste relacje Polaków  

i Rosjan na terenie imperium 1795-1861. Autorka w sposób wyważo-

ny charakteryzuje relacje między obu narodami: potwierdza fakt 

dość powszechnej negatywnej oceny Rosjan przez Polaków, ale odwo-

łując się do literatury pamiętnikarskiej, odnotowuje także pozytywne 

opinie. Polacy mając  poczucie wyższości cywilizacyjnej zarzucali 

Rosjanom: ślepe posłuszeństwo carom i niezdolność etycznej oceny 

ich zbrodniczych czynów, niski poziom szkolnictwa, wulgarność języ-

ka i postaw. Autorka studium stwierdziła ambiwalencję niektórych 

środowisk polskich w imperium carów: w relacjach oficjalnych domi-

nował niechętno-wrogi dystans wobec przedstawicieli władz rosyj-

skich, natomiast w relacjach prywatnych pojawiały się opinie pozy-

tywne, a nawet przyjaźnie. Zaskakiwać może fakt, że Adam Czarto-

ryski w swym pamiętniku pozytywnie wspomniał Mikołaja Nowosil-

cowa, znanego prześladowcę Polaków. Zagrożenie rusyfikacją było 

głównym powodem wrogości Polaków wobec  rosyjskiego  imperium. 

Ostatnie trzy artykuły omawianej książki mają inny profil. Ich 

autorzy w swych  rozważaniach koncentrują się na przemyśleniach 

dotyczących znanych postaci. Profesor Uniwersytetu Poznańskiego 

Artur Kijas  jest autorem artykułu Wiadomości o  Polakach na Sybe-

rii w „Podróży na Wschód Azji Pawła Sapiehy”. Jest to analiza frag-

mentów pamiętnika brata kardynała Adama Sapiehy, który podróżu-

jąc po Syberii (Irkuck, Tomsko, Turka) spotykał wielu Polaków – 

dawnych zesłańców ukaranych za udział w powstaniach. Przeważały 

o nich pozytywne opinie Sapiehy, byli to m.in. katoliccy księża, ucze-

ni i przemysłowcy. 

Profesor Bogumiła Kosmanowa podjęła temat Józef Ignacy Kra-

szewski – Polak z Litwy między Prusami a Rosją. Jej studium jest 

syntetycznym omówieniem biografii tego wybitnego polskiego pisa-

rza, jego aktywności literackiej na rzecz uwłaszczania chłopów,  

a także krytycznej oceny panslawizmu będącego zagrożeniem dla 
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tożsamości Polaków. Rola Kraszewskiego na terenie edukacji naro-

dowej jest podstawowa. Recenzowaną pracę zamyka artykuł pracow-

nika KUL-u Moniki Sidor nt. Polacy a Rosjanie w Aleksandra Sołże-

nicyna literackiej wizji rewolucji. Ten wybitny literat, noblista, autor 

powieści Czerwone Koło, jest niestety kontynuatorem rusocentryzmu 

i przeciwnikiem niepodległości państwa polskiego. Autorka, odnoto-

wując i analizując wypowiedzi pisarza, wykazała jego wrogość do  

Polaków, którzy – jak sądził – nie chcą dostrzec i uznać, że Rosja 

była dla nich dobroczyńcą. 

Praca Mentalność rosyjska a Polska omawia węzłowy problem 

współczesny, ciągle bardzo aktualny i dlatego zasługuje na lekturę  

i uważną refleksję. Jest to temat rzeka, a nawet ocean, dlatego żadna 

książka tej problematyki nie może adekwatnie omówić. Zasługą  

redaktora ks. prof. Edwarda Walewandra jest nie tylko publikacja 

pracy, lecz także dobór autorów studiów – znawców problematyki 

wschodniej, którzy w różnych aspektach ją analizują: historycznym, 

psychologicznym, socjologicznym, literackim i pamiętnikarskim. Czy-

tając kolejne artykuły można zauważyć troskę ich Autorów o możli-

wie obiektywne i różnoaspektowe przedstawienie omawianego trud-

nego problemu. Odnotowują oni dominujące stereotypy w relacjach 

Polaków i Rosjan, lecz równocześnie wskazują na ich uwarunkowa-

nia: historyczne, etniczne, wyznaniowe, psychologiczne i cywilizacyj-

ne. Lektura  tej bardzo potrzebnej oraz interesującej książki ubogaci 

czytelników i zachęci do refleksji w zakresie tak ważnego problemu, 

jakim jest relacja bliskich geograficznie i etnicznie narodów: polskie-

go i rosyjskiego. 
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Ks. Wiesław Oleszek  

  

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 

KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW  

ZAMOŚĆ 30.08.2016 

 

W Roku Miłosierdzia w szczególny sposób towarzyszy nam św.  

s. Faustyna, której słowami rozpoczniemy dzisiejszą modlitwę: 

„Uwielbiam Cię, Stwórco mój i Panie utajony w Najświętszym 

Sakramencie. Twoja dobroć ośmiela mnie by mówić do Ciebie. 

Miłosierdzie Twoje sprawia, że znika między nami przepaść, która 

dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą, to rozkosz dla 

mojego serca. W Tobie znajduję wszystko, czego moje serce 

zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go 

zdolnym do coraz większego poznawania Ciebie. Tu na serce moje 

spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wieczne.  

O Stwórco nasz i Panie, Ty sam dajesz nam siebie. Za tę niepojętą 

dobroć Twoją uwielbiamy Cię całym sercem i całą duszą”. 

Zaczerpniemy też werset z Księgi Apokalipsy: „Oto postawiłem 

jak dar przed tobą, drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć” 

(Ap 3,8). 

Te otwarte drzwi to nie tyle drzwi, ale szeroka brama, „brama 

miłosierdzia”, podstawowy znak w Roku Miłosierdzia. Są małe 

drzwi, które wprowadzają w przestrzeń domu, są większe, które 

wprowadzają w przestrzeń świątyni, ale są jeszcze większe, 

nazywane bramą, wprowadzającą nas w przestrzeń miłosierdzia. 

One są duże, bo to co za nimi też jest wielkie i nieskończone. Tam 

czeka nieograniczony ocean miłosierdzia Bożego. W niejednej 

świątyni naszej diecezji jest możliwość przejścia przez tę bramę 

miłosierdzia. Niestety, zainteresowanie jest niewielkie. Dlaczego?  

To pytanie stawiamy sobie dziś, szczególnie my, kapłani. Czy  

z wystarczającą jasnością, z ewangelicznym zapałem i osobistym 

przekonaniem wyjaśnialiśmy ludziom istotę tego znaku? Przejście 

przez bramę miłosierdzia jest nie tylko konsekwencją chrztu, ale na 

nowo podjętej decyzji całkowitego wejścia w Bożą przestrzeń. Brama 

stoi między dwoma światami: światem ludzkim, gdzie słychać 

odgłosy pełzającej wojny a światem Bożej miłości i pokoju. 

Rzeczywistość ta obecna jest nie tyle w fizycznej przestrzeni, co  

w ludzkim sercu. Papież Franciszek zauważył, że serce młode jest 

bardziej zdolne wejść w przestrzeń miłosierdzia. Rzeczywiście, by 
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tam wejść, potrzeba odwagi miłosierdzia, czyli stawienia czoła 

kulturze tego świata. Potrzeba mieć odwagę uwolnić się od postawy 

idealizmu, rywalizacji i wykluczania. Potrzeba dużo ryzyka 

związanego z utratą przyzwyczajeń, starych wzorców, starych źródeł, 

a z tym młody człowiek nie ma większych problemów. Dlatego 

prosimy: 

- Panie Jezu, daj nam młode serca, żarliwe w misji miłosierdzia; 

- Panie Jezu, daj nam młode serca zdolne porzucić wszelkie 

zabezpieczenia i wygodę; 

- Panie Jezu, daj nam młode serca, odważne, zdolne do wychodzenia 

na spotkanie innych; 

- Panie Jezu, daj nam młode serca, wrażliwe wobec tych, którzy nie 

doświadczyli ciepła rodzinnego; 

- Panie Jezu, daj nam młode serca, wyrozumiałe dla poszukujących  

i wątpiących w wierze; 

- Panie Jezu, daj nam młode serca, wnikliwe i oddane podczas posługi 

w sakramencie miłosierdzia.  
 

Potrzeba też zdobyć się na „wyobraźnię miłosierdzia”, którą św. 

Jan Paweł II widział w postawie służby, zawsze inspirowanej 

modlitwą. Na ile nam jest blisko do takiej postawy? Czy sama 

aktywność wystarczy? Czy nasze działania charytatywne łączą się ze 

słowem budzącym wiarę i nadzieję w ludziach oczekujących na 

pomoc? Czy przy każdym działaniu stawiamy sobie pytanie: co w tej 

sytuacji zrobiłbyś Ty, Jezu? Wyobraźnia miłosierdzia to działanie, 

które jest owocem Ducha Świętego przychodzącego na modlitwie. 

Panie Jezu, Ty sam jesteś Bramą owiec. Jeżeli ktoś wejdzie 

przez Ciebie, ten będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 

paszę (por. J 10,9). Zawierzamy się Tobie i prosimy o dobre owoce 

naszej posługi miłosierdzia: Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, 

abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, 

że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze,  

a będziemy zbawieni. 

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od 

niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia 

wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr 

zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie  

o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do 

Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś 

znała dar Boży! 
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Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, 

Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez 

przebaczenie i miłosierdzie, spraw, aby Kościół na świecie stał się 

widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana Zmartwychwstałego  

i Uwielbionego. 

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość 

po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają  

w niewiedzy i błędzie. Niech każda osoba, która się do nich zwraca, 

czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od 

Boga. 

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego 

namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od 

Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść Dobrą 

Nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz 

przywracać wzrok niewidomym. 

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia – 

Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. Amen. 
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Joanna Ferens  

 

 

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA  

SANKTUARIUM ŚW. MARII MAGDALENY W BIŁGORAJU 

 

 

„Jezus rzekł do niej: «Mario»! A ona obróciwszy się powiedziała 

do Niego po hebrajsku: «Rabbuni»! to znaczy: Nauczycielu! Rzekł  

do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do 

Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję  

do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego». 

Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to 

mi powiedział»”. Apostołka Apostołów, ta której wiele wybaczono, 

ponieważ bardzo umiłowała, ta, która pierwsza zobaczyła Zmar-

twychwstałego Pana, a także szczególna orędowniczka Ziemi Biłgo-

rajskiej – św. Maria Magdalena, która patronuje również parafii  

w Puszczy Solskiej, w Biłgoraju.  

 

PIERWSZY DZIEŃ UROCZYSTOŚCI 

 

Od Mszy Świętej wieczornej, 21 lipca 2016 r., w Biłgoraju rozpo-

częły się uroczystości odpustowe ku czci św. Marii Magdaleny, pod-

czas których 22 lipca kościół parafialny został podniesiony do rangi 

Sanktuarium Diecezjalnego, Dekretem Biskupa Diecezjalnego Ma-

riana Rojka. Jednak zanim to nastąpiło, parafianie i goście zgroma-

dzili się na Mszy św. za zmarłych parafian, której przewodniczył 

Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński. 

Proboszcz parafii, ks. dziekan Witold Batycki, już na wstępie 

przypominał początki parafii: „Uczestnicząc tego wieczoru we Mszy 

św. sięgamy do początków kultu religijnego w Puszczy Solskiej, gdy 

myślą wracamy do tych, którzy tutaj od wieków żyli i pracowali. 

Wracamy pamięcią do ojca Seweryna,  franciszkanina, który przybył 

tutaj jako pierwszy, a po nim wielu franciszkanów, którzy głosili 

Słowo Boże, sprawowali sakramenty i na tym wzgórzu św. Marii 

Magdaleny są pochowani. Po tej Mszy św., którą sprawujemy w in-

tencji zmarłych parafian, pragniemy od grobów franciszkanów udać 

się w procesji na cmentarz parafialny do grobów naszych przodków, 

aby modlić o miłosierdzie Boże dla nich”. 

 W homilii Ks. Biskup nawoływał do modlitwy o otwartość serca 

i sumienia: „Trzeba się modlić o nowe oczy i o nowe uszy, aby słyszeć 
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to, co mówi Jezus, by słyszeć to, co mówi Jego Kościół, by słyszeć to, 

co mówi serce i sumienie, by słyszeć to, co mówią nam nasi bliscy 

zmarli, których za chwilę odwiedzimy, by usłyszeć to, co nam mówi 

nasza Patronka, św. Maria Magdalena”. 

Uroczystości odpustowe zostały poprzedzone trzydniowymi reko-

lekcjami i nowenną do św. Marii Magdaleny, które prowadził fran-

ciszkanin ze Lwowa, o. Sławomir Zieliński. Na zakończenie wyrażał 

on swoją wdzięczność parafianom i podkreślał, że jest to wielkie 

szczęście być właśnie w tym cudownym miejscu: „Dziękuję za wszel-

kie dobro, nie po raz pierwszy tutaj z waszej ręki otrzymane, a błogo-

sławieństwo Ks. Biskupa niech będzie umocnieniem dla każdego  

z nas na tej drodze kroczenia śladami św. Marii Magdaleny, która 

olśniona miłosierdziem, zachwyciła się Słowem Bożym i która stanę-

ła na Golgocie pod krzyżem, po to, aby cieszyć się ze spotkania ze 

Zmartwychwstałym Panem. Oto droga twoja i moja na najbliższy 

czas, droga, na której ślady zostawiła św. Maria Magdalena”. 

Ponadto Ks. Biskup odniósł się do kultu św. Marii Magdaleny, 

żywego na Ziemi Biłgorajskiej i apelował o jego gruntowne odnowie-

nie i umocnienie. Dawał także Świętą za przykład osoby, która bez-

granicznie ukochała Jezusa i Mu zawierzyła. Mówił także o przykła-

dzie jej życia i nawróceniu, które spowodowało spotkanie na jej dro-

dze Chrystusa. Po Mszy św. wierni przeszli w procesji na cmentarz 

parafialny, gdzie pod przewodnictwem Ks. Biskupa modlono się  

o życie wieczne dla zmarłych parafian.  

 

ŚLADAMI PATRONKI 

 

Główne uroczystości odpustowe rozpoczęły się 22 lipca 2016 r.  

o godz. 12.00 od przejścia z kościoła parafialnego do kapliczki – miej-

sca objawień św. Marii Magdaleny. Specjalnie na tę okazję został 

również zamknięty ruch uliczny. W liturgię uroczystości wprowadził 

o. Sławomir Zieliński: „Dzień dzisiejszy wpisze się historię tego lo-

kalnego Kościoła, wpisze się w historię wiary każdego z nas, gdyż 

Sanktuarium to miejsce święte, to miejsce, gdzie świętość będziemy 

poznawać i gdzie się jej będziemy uczyć od św. Marii Magdaleny, 

która będzie prowadzić nas do Zmartwychwstałego Chrystusa”.  

Następnie, o godz. 12.08, głos zabrał proboszcz parafii, a od te-

raz także już kustosz Sanktuarium Św. Marii Magdaleny, ks. dzie-

kan Witold Batycki: „Dzisiejsza uroczystość nadania kościołowi para-

fialnemu w Puszczy Solskiej godności Sanktuarium Diecezjalnego 

jest dla nas kapłanów, parafian, mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej 
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wielką radością oraz potwierdzeniem tego, że to miejsce zostało 

wskazane i wybrane przez samego Boga, a św. Maria Magdalena 

jako naoczny świadek Męki Chrystusa na krzyżu, a później zwia-

stunka radosnej nowiny o Zmartwychwstaniu od wieków została 

przeznaczona przez samego Boga na patronkę i orędowniczkę Biłgo-

raja. Jesteśmy w miejscu, gdzie za wstawiennictwem Świętej doko-

nało się wiele cudów potwierdzonych notarialnie. Jest to jedyne zna-

ne nam miejsce w świecie, gdzie dokonało się objawienie św. Marii 

Magdaleny. Dziś znów stajemy przy jej kapliczce, by sprawować 

Ofiarę Eucharystyczną. Naszą radość z podniesienia miejscowej 

świątyni do godności Sanktuarium Diecezjalnego przychodzi nam 

przeżywać w rocznicę 400-lecia objawień Świętej w tym miejscu,  

w Roku Miłosierdzia i w 1050. rocznicę przyjęcia przez Polskę chrztu 

oraz w czasie Światowych Dni Młodzieży. Do tej kumulacji ważnych 

rocznic i zdarzeń należy dodać fakt, że od tego roku, decyzją ojca 

świętego Franciszka, liturgiczne wspomnienie św. Marii Magdaleny 

zostało podniesione do rangi święta. Odczytujemy to jako kolejny 

znak dany nam od Boga. Cieszę się, że tak licznie się tu gromadzimy 

i razem możemy się modlić. Witam wszystkich i dziękuję za obecność 

oraz piękną manifestację wiary” – mówił kustosz Sanktuarium. 

 

DEKRET USTANAWIAJĄCY SANKTUARIUM 

 

Ważnym i uroczystym punktem odpustu było uroczyste odczyta-

nie dekretu, w którym Ksiądz Biskup ustanowił kościół parafialny 

Diecezjalnym Sanktuarium Św. Marii Magdaleny. Dekret, o godz. 

12.18, odczytał kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. dr Michał Maciołek. 

Oto fragment dekretu: „Uznając szczególne znaczenie tej świątyni  

i rozwiniętego przy niej duszpasterstwa, dla rozwoju i umocnienia 

wiary w Boga Miłosiernego oraz miłości do Kościoła Chrystusowego, 

jak też podkreślając, że jest to jedyne odnotowane historycznie miej-

sce w Polsce, a być może i w świecie, w którym objawiła się św. Maria 

Magdalena, niniejszym zgodnie z przepisem kanonu 1230 Kodeksu 

Prawa Kanonicznego ustanawiam Sanktuarium Św. Marii Magdale-

ny w kościele parafialnym św. Magdaleny w Biłgoraju. Sanktuarium 

to jako szczególne miejsce kultu i doświadczenia Bożych łask otrzy-

muje przywilej uzyskiwania odpustu zupełnego przez wiernych, któ-

rzy nawiedzając to święte miejsce odmówią pobożnie „Ojcze nasz”  

i „Wierzę” w następujących dniach: w uroczystość tytularną czyli  

22 lipca, a także raz w roku, w dzień dowolnie wybrany przez każde-
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go wiernego przybywającego do Sanktuarium oraz ilekroć biorą 

udział w pielgrzymkach organizowanych grupowo”. 

Po odczytaniu dekretu ks. Biskup Marian Rojek i ks. Biskup  

Senior Jan Śrutwa poświęcili obraz zatytułowany „Jezus spotyka  

św. Marię Magdalenę”, będący pamiątką tej uroczystości, a następnie 

chór parafialny „Cantate Deo” pod kierownictwem organisty, Ireneu-

sza Pietrzniaka odśpiewał wyjątkowy i podniosły Akatyst do  

św. Marii Magdaleny. 

 

SŁOWO PASTERZA 

 

Uroczystościom przewodniczył pasterz naszej diecezji, ks. biskup 

Marian Rojek, który odprawił sumę odpustową i wygłosił Słowo Boże. 

O godz. 12.43, w okolicznościowej homilii podkreślał, jak ważny jest 

to dzień dla całej wspólnoty parafialnej, ale również dla całej diecezji.  

Ponadto ks. Biskup pokazywał św. Marię Magdalenę jako wzór 

szczerego nawrócenia i prawdziwej miłości do Chrystusa: „Św. Maria 

Magdalena chce, byśmy na Jej wzór rozmiłowali się w naszym Panu  

i Bogu, a ponieważ miłość oczekuje od  każdego z nas czystości, szla-

chetności myśli, pragnień serca, życia i postawy, dlatego chciejmy na 

nowo zanurzyć siebie w nieskończonym Bożym Miłosierdziu, abyśmy 

na wzór św. Marii Magdaleny zostali oczyszczeni, uświęceni i uzdat-

nieni do modlitwy. Warto tu na nią spojrzeć jako na nosicielkę na-

dziei przed i po Zmartwychwstaniu. To ona przynależy do najważ-

niejszych świadków Jezusa Chrystusa. Św. Maria Magdalena to  

poświadczycielka Chrystusa, jest ona w swojej postawie przekonują-

ca, wyrazista, pociągająca za sobą – jej klarowność, jej zaufanie  

i całkowicie oddana obecność, odwaga, wytrwałość, a także wiara. To 

wszystko, i jeszcze więcej, porywa nas do dawania naszego świadec-

twa o Chrystusie. Tej wiary można się właśnie w tym miejscu od niej 

uczyć. Maria Magdalena mówi do każdego z nas z tego jej sanktua-

rium, tu w naszej Zamojsko-Lubaczowskiej Diecezji: „Nie smuć się! 

Nie poddawaj się bezsilności! Chrystusowa łaska jest z Tobą i cię 

ochroni, mówię wam z radością i przekonaniem o tym, bo sama  

widziałam, sama spotkałam Zmartwychwstałego Pana i On mi  

to powiedział! Dlatego nie lękajcie się, lecz w każdym położeniu  

za wszystko wychwalajcie Boga i Jemu za wszystko dziękujcie na 

wzór św. Marii Magdaleny” – podkreślał ks. Biskup. 
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DZIĘKCZYNIENIE WIERNYCH ZA DAR SANKTUARIUM 

 

W uroczystościach uczestniczyło ponad 60 kapłanów z naszej 

diecezji, w tym dwóch biskupów, licznie zgromadzona służba litur-

giczna, dzieci i młodzież, chór, orkiestra dęta, przedstawiciele władz 

samorządowych, miejscowi parafianie oraz pielgrzymi, którzy do 

biłgorajskiego sanktuarium Apostołki Apostołów - jak tradycja zwy-

kła określać św. Marię Magdalenę – przybyli z naszego Regionu. 

Główne uroczystości zakończyły się o godz. 13.45, kiedy to nasza 

parafia wkroczyła w nowy etap – w istnienie jako Sanktuarium Die-

cezjalne. Na zakończenie wierni przeszli z powrotem na plac kościel-

ny w uroczystej procesji, składając Bogu dziękczynienie za ten wielki 

dar, jakim jest Sanktuarium Diecezjalne. 

Uroczystości odpustowe trwały do późnych godzin nocnych. Po 

południu, już w Sanktuarium św. Marii Magdaleny z koncertem mu-

zyki sakralnej wystąpił Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

Bezpośrednio po nim miała miejsce Msza św. zbiorowa, której prze-

wodniczył Ks. Biskup Senior Jan Śrutwa, który również podkreślał 

wyjątkowość tego dnia: „Właśnie dzięki takim jak św. Maria Magda-

lena mamy takie radosne chwile, jak ta dzisiejsza. To właśnie  z racji 

odpustu tej Świętej mamy dzień pełny wydarzeń i pięknych, rado-

snych, historycznych chwil. Bierzmy z niej przykład i nie zapomi-

najmy też o naszej państwowości, o początkach naszej wiary sprzed 

1050 laty, a św. Maria Magdalena niech będzie nam orędowniczką  

w budowaniu wiary i ojczyzny”.  

Po Eucharystii o. Sławomir Zieliński poprowadził nowennę do 

św. Marii Magdaleny, zaś późnym wieczorem odbył się na scenie 

letniej przy boisku Katolickiego Liceum im. Jana Pawła, przy licz-

nym udziale młodzieży, rodzin, pielgrzymów, oraz młodych z Łotwy 

przybyłych na rozpoczynające się ŚDM w Krakowie, Wieczór Chwały 

i Uwielbienia, podczas którego posługę muzyczną pełnił Zespół  

„Razem za Jezusem” z Lublina. 
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Ks. Zygmunt Jagiełło 

 

ŚP. KS. KAN. ZDZISŁAW MARIAN LEŚNOWOLSKI (1929-2016) 

 

Ks. Zdzisław Leśnowolski urodził się 1 czerwca 1929 r. we wsi 

Kozłów, gmina Radzanów, powiat Radom, jako syn Józefa i Broni-

sławy z d. Wesołowska. Sakrament chrztu św. został mu udzielony 

13 czerwca 1929 r. w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP  

w Bukównie. W tej samej świątyni parafialnej w sierpniu 1939 r. 

przyjął sakrament bierzmowania z rąk Administratora Diecezji San-

domierskiej Biskupa Jana Kantego Lorka. Gdy wybuchła II wojna 

światowa, Zdzisław miał ukończone trzy klasy szkoły podstawowej  

w Bukównie i na tym skończyła się chwilowo jego edukacja, ponie-

waż ojciec jego poszedł na wojnę, a on, jako najstarszy z rodzeństwa 

musiał się zająć prowadzeniem gospodarstwa. W 1941 r. doświadczył 

wysiedlenia przez Niemców i jako czternastoletni chłopiec musiał 

przymusowo pracować na gospodarstwie w Niemczech. Po powrocie z 

wysiedlenia w 1943 r. Zdzisław zapisał się do Koła Ministrantów 

przy kościele parafialnym w Bukównie, a następnie od roku 1947 

służył w kościele pw. Świętej Trójcy w Radomiu. Służąc do Mszy św. 

jako ministrant, gorąco pragnął kiedyś służyć Panu Bogu jako ka-

płan. Lecz dla osiągnięcia tego celu musiał pokonać bardzo wiele 

przeszkód, a przede wszystkim złe warunki materialne, które nie 

pozwoliły mu na dalszą edukację. Dopiero w r. 1947 ukończył szkołę 

powszechną i dalszą naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum 

dla Dorosłych w Radomiu. Ukończył ją egzaminem maturalnym, 

zarówno wewnętrznym jak i eksternistycznym przed Państwową 

Komisją Egzaminacyjną w Lublinie.  

27 czerwca 1952 r. został przyjęty w szeregi alumnów Wyższego 

Seminarium Duchownego w Lublinie. Prosząc o przyjęcie do semina-

rium pisał: „Prośbę swoją o przyjęcie mnie w poczet alumnów moty-

wuję gorącym pragnieniem służenia Bogu w kapłaństwie”.  

Proboszcz parafii Bukówno, ks. Jan Kwarcim, w opinii do 

seminarium dla Zdzisława Leśnowolskiego pisał: „[…] jest moim 

parafianinem – praktyki religijne wypełnia należycie i pod wzglę-

dem moralnym jest wzorowym i przykładnym młodzieńcem”.  

Po każdych wakacjach, które alumn Zdzisław spędzał w domu 

rodzinnym w Kozłowie i w parafii Bukówno, proboszcz parafii,  

ks. Jan Kwarcim, w lakoniczych „testimoniach” podkreślał dobre 

zachowanie alumna: „Zachowywał się wzorowo, na Mszę św. i inne 

nabożeństwa uczęszczał zawsze. Przy katechizacji dzieci wiele  
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mi pomagał, oby wytrwał w swojej gorliwości tylko” (30.10.1954).  

W opinii przed święceniami prezbiteratu tenże proboszcz 

informował: „Sam zaś ze swej strony sądzę i mam to przekonanie, że 

Zdzisław Leśnowolski godnie odpowie swemu powołaniu kapłań-

skiemu, albowiem w okresie jego studiów nie udało mi się zauważyć 

nic takiego, co by było przeszkodą do udzielenia mu święceń kapłań-

skich” (04.12.1957).  

Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1958 r. w katedrze 

lubelskiej z rąk ks. Bpa Piotra Kałwy. Niedługo później, 30 kwietnia 

1958 r., Biskup Lubelski mianował go wikariuszem parafii Uchanie. 

Po trzech latach, z dniem 10 czerwca 1961 r. został przeniesiony do 

parafii Dołhobyczów-Oszczów, gdzie został ustanowiony wikariu-

szem współpracownikiem księdza proboszcza. Następnie był 

wikariuszem parafii Suchowola Radzyńska (19.02.1963 – 

01.07.1964), Frampol (01.07.1964 – 01.07.1972) i Bychawka 

(01.07.1972 – 20.05.1977).  

Wielokrotnie ks. Zdzisław Leśnowolski prosił Biskupa Lubel-

skiego o ekskardynację z diecezji, ale nie otrzymał zgody. W jednym 

z pism (7 września 1963 r.) bp Piotr Kawła napisał do niego:  
 

„Kochany Księże Zdzisławie!  

Niepotrzebnie Ksiądz wyolbrzymia przykrości, jakich doznawał i nimi 

się rozgorycza. W dzisiejszych szczególnie czasach ogólnego zdenerwowania 

i szukania winnych, trzeba być na nie odpornym, a tej odporności szukać  

w pobudkach naszej wiary. Nie po to Księdza wyświęciłem, żeby się Go  

pozbywać z diecezji. 

Jeżeli Księdzu nie odpowiada obecna placówka, to proszę o tym napisać, 

czy powiedzieć mi ustnie, a ja w miarę możności postaram się uwzględnić 

życzenie Księdza.  

Polecam Księdza Bogu i Matce Najświętszej, sercem oddany  

 

+ Piotr Kałwa  

Biskup Lubelski”  

 
Po dziewiętnastu latach posługi wikariuszowskiej, 20 maja 1977 r. 

Biskup Lubelski Bolesław Pylak mianował ks. Zdzisława Leśnowol-

skiego proboszczem parafii Nabróż. Przez siedemnaście lat posługi 

ks. Zdzisław oprócz pracy duszpasterskiej w kościele parafialnym 

oraz w kaplicy w Starej Wsi zrealizował szereg dzieł materialnych, 

jak m.in.: ogrodzenie cmentarza grzebalnego, nowe ogrodzenie ko-

ścioła, wykonany ołtarz polowy, doprowadzenie wody do kościoła, 

wymiana kostki brukowej wokół świątyni i ołtarza polowego, malo-
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wanie dachu na kościele i kaplicy na cmentarzu, odnowienie i pozło-

cenie głównego ołtarza, konserwacja drzwi i otworów okiennych na 

plebanii, doprowadzenie gazu do plebanii i wiele innych.  

31 maja 1994 r. ks. Zdzisław Leśnowolski został przeniesiony 

przez Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwę na urząd 

proboszcza parafii Majdan Stary, który pełnił dziesięć lat. 19 czerw-

ca 2004 r. zamieszkał jako emeryt w Domu Księży Seniorów w Bił-

goraju.  

25 października 1996 r. Biskup Jan Śrutwa odznaczył ks. Zdzi-

sława tytułem kanonika honorowego Kapituły Konkatedralnej  

w Lubaczowie.  

Ks. Zdzisław Leśnowolski zmarł w czwartek, 30 czerwca 2016 r. 

w Szpitalu w Biłgoraju. 

Msza św. żałobna została odprawiona pod przewodnictwem 

Biskupa Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego w piątek, 8 lipca 

2016 r. o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Pio-

tra i Pawła w Majdanie Starym. Homilię wygłosił ks. Biskup. Konce-

lebrowało 22 kapłanów.  

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Diecezjal-

nego Mariana Rojka została odprawiona w sobotę, 9 lipca 2016 r.  

o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra  

i Pawła w Majdanie Starym. Koncelebrowało 60 kapłanów. Homilię 

wygłosił ks. infułat Jan Pęzioł z Wąwolnicy, który m.in. mówił:  

„Żegnamy ks. Zdzisława tylko na chwilę, bo w ten lipcowy czas, 

kiedy za parę dni wyjdą ludzie zbierać przepiękny plon żniw, Bóg 

odwołał swojego sługę żniwiarza z pełnym snopem dorodnej pszenicy 

jego czynów i jego pięknego życia. On już doszedł, i to pięknie 

doszedł, ale Zdzisiu, my jeszcze idziemy mając łaskę nadziei od 

Chrystusa. Jednak da Ciebie już jest wszystko jasne i dopiero na tle 

tej prawdy możemy dotknąć tajemnicy wielkości kapłaństwa. Z ks. 

Zdzisławem, kiedy jeszcze byliśmy klerykami, razem dojrzewaliśmy 

do kapłaństwa, razem omawialiśmy różnorodne ideały, jakie 

będziemy w swoim kapłaństwie realizować, a potem każdy z nas 

miał swoją drogę. Lecz kiedy starczyło jego owoców na niwie Bożej, 

przyszedł Pan Jezus i zżął go, pszenicę jego kapłaństwa, modlitwy, 

cierpienia, całego życia i już mu wyznaczył nagrodę, za to życie, 

które poniósł do Boga w momencie progu śmierci”. 

Na zakończenie Eucharystii Biskup Diecezjalny Marian Rojek 

podziękowanie wobec zmarłego kapłana wyraził w słowach: 

„Jesteśmy wdzięczni za jego miłość, za jego służbę, za całe życie, 
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które poświęcił i oddał Chrystusowemu Kościołowi tu, na tej ziemi. 

Liczymy na to, że ksiądz Zdzisław po tamtej stronie będzie również 

wspierał nasz Kościół, o nas pamiętał i o tych parafiach, u których 

pracował. Dziękujemy Bogu za jego obecność, życie, dobroć, 

świadectwo kapłańskiej miłości do Chrystusa, do Kościoła, do 

drugiego człowieka”.  

Po Mszy św. pogrzebowej nastąpiło złożenie ciała śp. ks. Zdzi-

sława na cmentarzu parafialnym w Majdanie Starym. 

Requiescat in pace! 
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Ks. Zygmunt Jagiełło  

 

O. KAROL (JAN) ADAMOWICZ OFM (1934-2016) 

 

O. Karol (Jan) Adamowicz urodził się 8 stycznia 1934 r. w Bia-

łowoli, parafia Lipsko k/Zamościa. W dzieciństwie jako mały chłopiec 

wychowany w katolickiej rodzinie, bardzo często wraz z rodzicami 

pielgrzymował do sanktuariów maryjnych w Krasnobrodzie, Leżaj-

sku i Sokalu. W 1952 r. pragnął poświęcić swe życie powołaniu  

zakonnemu, jednak nie mógł tego uczynić, ponieważ musiał zająć się 

utrzymaniem rodziny z powodu śmierci ojca i brata, którzy zginęli  

w czasie II wojny światowej. W latach 1954-1956 odbył służbę woj-

skową.  

Na głos powołania Jan Adamowicz odpowiedział dopiero w 1971 r. 

2 września tegoż roku wstąpił do Zakonu Ojców Bernardynów. Nowi-

cjat odbył w Leżajsku. Profesję wieczystą złożył 19 września 1976 r., 

zaś święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Biskupa Pomocniczego kra-

kowskiego Juliana Groblickiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – 21 

czerwca 1978 r. 

Po święceniach o. Karol został skierowany do klasztoru w Leżaj-

sku, gdzie pracował jako katecheta i Zastępca Dyrektora Muzeum 

Prowincjalnego. To tam zainteresował się ochroną zabytków i muze-

alnictwem, co ułatwiało mu w późniejszej posłudze gwardiana zaj-

mować się wieloma pracami remontowo-budowlanymi. 

Po opuszczeniu klasztoru w Leżajsku, o. Karol przez wiele lat 

pracował w bernardyńskich placówkach, m.in. Dukli, Zawadce  

Rymanowskiej, Wetlinie, Lublinie i Łodzi. Wielki szacunek, jakim 

cenił swoich wiernych parafian, był głęboko odwzajemniany. Ciągły 

uśmiech na twarzy i chęć pracy nie tylko duszpasterskiej powodowa-

ły, że był lubiany i doceniany w różnych regionach Polski. Mówiono  

o nim NASZ KAROL. To on m.in. przygotowywał wiele materiałów 

potrzebnych do kanonizacji św. Jana z Dukli w 1997 r. Dzięki niemu 

rozwinął się kult św. Jana z Dukli na Pustelni w Trzcianie. 

Na własną prośbę w 2001 r. przeniósł się z klasztoru w Łodzi do 

nowego klasztoru – parafii pw. św. Stanisława Kostki w Hrubieszo-

wie w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, by rozwijać kult MB Sokal-

skiej. 

Biskup Diecezjalny Jan Śrutwa, kierując się dobrem wiernych  

i ich potrzebą, 8 lipca 2003 r. mianował o. Karola diecezjalnym eg-

zorcystą. Posługę tą wypełniał do końca swego ziemskiego życia.  



NEKROLOGI 

 

 
 

700 

W 2006 r. został przeniesiony do Radecznicy, by ostatnie lata swojej 

bernardyńskiej posługi spędzić w parafii pw. św. Antoniego z Padwy. 

O. Karol był świadkiem odnowy sanktuarium i proklamacji Bazyliki 

Mniejszej – 6 września 2015 r. Zawsze służył pomocą duchową wier-

nym i duchownym. 

O. Karol Adamowicz zmarł w czwartek, 18 sierpnia 2016 r.  

o godz. 4.00 w szpitalu w Biłgoraju w którym przebywał od 15 sierp-

nia 2016 r. 

Uroczystości pogrzebowe o. Karola odbyły się 22 sierpnia 2016 r. 

w Bazylice Mniejszej w Radecznicy. O godz. 11.00 odśpiewano Jutrz-

nię za zmarłych, po czym została odprawiona Msza św. pogrzebowa, 

której przewodniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej 

Damian Muskus OFM. Homilię wygłosił wikariusz prowincji o. Józef 

Kachel. We Mszy św. uczestniczyło bardzo wielu Ojców Bernardynów 

oraz kapłanów z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Po Eucharystii o. Karola pożegnali przedstawiciele parafii  

w Radecznicy, rodziny i parafii w których posługiwał, Dekanatu 

Szczebrzeszyn i rodzinnej parafii Lipsko k/Zamościa.  

Trumnę z ciałem o. Karola złożono na cmentarzu parafialnym  

w Radecznicy w grobowcu OO. Bernardynów.  

Requiescat in pace! 
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