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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA  

NA 50. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 2017 R. 

 

1. Na początku tego nowego roku składam najszczersze życze-

nia pokoju mieszkańcom i narodom świata, szefom państw i rządów, 

a także przywódcom wspólnot religijnych oraz różnych instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego. Życzę pokoju każdemu mężczyźnie, 

kobiecie, chłopcu i dziewczynce, i modlę się, aby obraz i podobień-

stwo Boga w każdym człowieku pozwoliły nam uznawać się nawza-

jem za święte dary obdarzone ogromną godnością. Zwłaszcza w sy-

tuacjach konfliktowych szanujmy tę «najgłębszą godność»1 i spraw-

my, aby wyrzeczenie się przemocy stało się naszym stylem życia. 

Jest to Orędzie na L Światowy Dzień Pokoju. W pierwszym, pa-

pież Paweł VI skierował do wszystkich ludów, nie tylko do katoli-

ków, jednoznaczne słowa: «Ostatnie lata historii naszego wieku uka-

zały z całą jasnością, że tylko pokój może zapewnić ludzkości praw-

dziwy postęp – nie zaś konflikty między agresywnymi nacjonali-

zmami, nie podboje dokonywane przemocą, nie represje narzucające 

pozorny ład społeczny». Przestrzegał przed «niebezpieczeństwem, 

jakim jest przekonanie, że sporów międzynarodowych nie można 

rozwiązać w sposób rozumny, to znaczy przez negocjacje oparte na 

prawie, sprawiedliwości i równości, a jedynie przez zastosowanie 

zastraszającej i śmiercionośnej siły». Sprzeciwiając się temu, cytował 

Pacem in terris swego poprzednika św. Jana XXIII i chwalił «zmysł  

i umiłowanie pokoju opartego na prawdzie, na sprawiedliwości, wol-

ności i miłości»2. Uderza aktualność tych słów, które są dziś nie 

mniej ważne i przynaglające niż pięćdziesiąt lat temu. 

Przy tej okazji pragnę skoncentrować się na działaniu bez uży-

cia przemocy jako stylu polityki pokoju i proszę Boga, aby pomógł 

nam wszystkim kierować się rezygnacją z przemocy w głębi naszych 

uczuć i wartości osobistych. Niech miłość i wyrzeczenie się przemocy 

inspirują sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem w relacjach 

międzyosobowych, społecznych i międzynarodowych. Kiedy ofiary 

przemocy potrafią oprzeć się pokusie zemsty, mogą być najbardziej 

wiarygodnymi uczestnikami procesów budowania pokoju bez prze-

                                                      
1 Adhort. apost. Evangelii gaudium, 228. 
2 Orędzie w sprawie obchodów Światowego Dnia Pokoju, 1 stycznia 1968 r. 
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mocy. Oby od szczebla lokalnego i powszedniego aż po światowy 

wyrzeczenie się przemocy stało się charakterystycznym stylem na-

szych decyzji, naszych relacji, naszych działań, polityki we wszyst-

kich jej formach. 

 

Rozbity świat 

2. Miniony wiek spustoszyły dwie straszliwe wojny światowe, 

groziła mu wojna nuklearna oraz wiele innych konfliktów, podczas 

gdy dzisiaj mamy do czynienia niestety ze straszliwą wojną świato-

wą w kawałkach. Trudno dojść, czy dziś w świecie jest mniej czy 

więcej przemocy, niż to było wczoraj, ani też czy nowoczesne środki 

przekazu oraz mobilność charakteryzująca naszą epokę sprawiają, 

że jesteśmy bardziej świadomi przemocy, czy też bardziej do niej 

nawykli. 

W każdym razie ta przemoc, dokonująca się «w kawałkach», na 

różne sposoby i na różnych poziomach powoduje ogromne cierpienia, 

których jesteśmy świadomi: wojny w różnych krajach i na różnych 

kontynentach; terroryzm, przestępczość i nieprzewidywalne ataki 

zbrojne; nadużycia, których ofiarami padają migranci oraz ofiary 

handlu ludźmi; dewastacja środowiska. W jakim celu? Czy przemoc 

pozwala osiągnąć trwałe i wartościowe cele? Czy wszystkim, co zy-

skuje, nie jest może wywołanie represji i spirali śmiertelnych kon-

fliktów, które przynoszą korzyści jedynie nielicznym «watażkom»? 

Przemoc nie jest lekarstwem dla naszego rozbitego świata.  

Reagowanie przemocą na przemoc prowadzi w najlepszym wypadku 

do przymusowej migracji i ogromnego cierpienia, ponieważ znaczne 

zasoby przeznaczane są na cele wojskowe zamiast zaspokajać co-

dzienne potrzeby ludzi młodych, rodzin w trudnej sytuacji, osób 

starszych, chorych, zdecydowanej większości mieszkańców świata. 

W najgorszym przypadku może to doprowadzić do śmierci fizycznej  

i duchowej wielu osób, jeśli nie wręcz wszystkich. 

 

Dobra Nowina 

3. Jezus również żył w czasach przemocy. Nauczał, że prawdzi-

wym polem bitwy, na którym mierzą się ze sobą przemoc i pokój, jest 

ludzkie serce: «Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe 

myśli» (Mk 7,21). Ale przesłanie Chrystusa, w obliczu tej rzeczywi-

stości, daje odpowiedź zdecydowanie pozytywną: niestrudzenie głosił 

On bezwarunkową miłość Boga, który przyjmuje i przebacza, oraz 
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nauczał swoich uczniów, by miłowali nieprzyjaciół (por. Mt 5,44) 

oraz nadstawiali drugi policzek (por. Mt 5,39). Gdy Jezus uniemoż-

liwił oskarżycielom cudzołożnicy jej ukamienowanie (por. J 8, 1-11) 

oraz kiedy w noc przed śmiercią nakazał Piotrowi schować miecz do 

pochwy (por. Mt 26,52) wskazał drogę wyrzeczenia się przemocy,  

i poszedł nią aż do końca, aż po krzyż, przez który zaprowadził pokój 

i zniszczył wrogość (por. Ef 2,14-16). Dlatego ten, kto przyjmuje  

Jezusową Dobrą Nowinę, potrafi rozpoznać przemoc, którą nosi  

w sobie i pozwala, by uleczyło go Boże miłosierdzie, przez co staje się 

z kolei narzędziem pojednania, zgodnie z wezwaniem św. Franciszka 

z Asyżu: «Jak ustami głosicie pokój, tak a nawet jeszcze bardziej 

miejcie go w sercach waszych»3. 

Być prawdziwymi uczniami Jezusa dziś oznacza także przyjąć 

Jego propozycję wyrzeczenia się przemocy. Jest ona – jak stwierdził 

mój poprzednik Benedykt XVI – «realistyczna, ponieważ wynika  

z uznania, że na świecie jest zbyt wiele przemocy, zbyt wiele nie-

sprawiedliwości, a zatem nie da się przezwyciężyć tej sytuacji ina-

czej, jak tylko dając więcej miłości, więcej dobra. Owo  ‘więcej’ po-

chodzi od Boga»4. I dodał z mocą: «Odrzucenie przemocy nie jest dla 

chrześcijan posunięciem czysto taktycznym, ale sposobem bycia oso-

by, postawą człowieka, który jest tak bardzo przekonany o miłości 

Bożej i o Jego mocy, że nie boi się walczyć ze złem jedynie bronią 

miłości i prawdy. Miłość nieprzyjaciół jest zaczątkiem ‘rewolucji 

chrześcijańskiej’»5. Słusznie Ewangelia nakazująca miłować naszych 

nieprzyjaciół (Łk 6,27), jest uważana za «magna charta chrześcijań-

skiego niestosowania przemocy, które nie polega na kapitulacji  

w obliczu zła (…), ale na odpowiadaniu na zło dobrem (por. Rz 12,17-

21), co pozwala przerwać łańcuch niesprawiedliwości»6. 

 

Mocniejsze niż przemoc 

4. Rezygnacja z przemocy bywa rozumiana jako poddanie się, 

niezaangażowanie i bierność, ale w rzeczywistości tak nie jest. Gdy 

Matka Teresa otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w 1979 r.,  

                                                      
3 Relacja trzech towarzyszy, 58, 4: Źródła franciszkańskie, red. R. Prejs  

i Z. Kijas, Kraków 2005 r., s. 1496. 
4 Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 18 lutego 2007 r.: «L’Osservatore 

Romano», wyd. polskie, n. 4/2007, s. 57. 
5 Tamże. 
6 Tamże. 
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wyraźnie sformułowała swoje przesłanie o czynnym niestosowaniu 

przemocy: «W naszej rodzinie nie potrzebujemy bomb i broni, nisz-

czenia, by zaprowadzać pokój, ale jedynie bycia razem, miłowania 

się nawzajem (…). I będziemy zdolni przezwyciężyć wszelkie zło, 

które jest w świecie»7. Siła broni jest bowiem zwodnicza. «Gdy han-

dlarze bronią prowadzą swoją działalność, biedni twórcy pokoju po 

to tylko, by pomóc jakiejś osobie, innej, jeszcze innej i jeszcze innej, 

oddają życie». Dla tych czyniących pokój Matka Teresa jest «symbo-

lem, ikoną naszych czasów»8. We wrześniu tego roku z wielką rado-

ścią ogłosiłem ją świętą. Wyraziłem uznanie dla jej gotowości służe-

nia wszystkim przez «przyjmowanie i obronę ludzkiego życia, za-

równo nienarodzonego, jak i opuszczonego i odrzuconego. (…) Pochy-

lała się nad osobami wycieńczonymi, umierającymi na poboczach 

dróg, uznając godność, jaką obdarzył je Bóg; mówiła możnym ziemi, 

aby uznali swoje winy za zbrodnie – za zbrodnie! – ubóstwa, które 

sami stworzyli»9. W odpowiedzi na to, jej misją – a pod tym wzglę-

dem reprezentuje tysiące, a wręcz miliony osób – jest wielkoduszne  

i pełne poświęcenia wychodzenie na spotkanie ofiar, dotykanie  

i opatrywanie każdego poranionego ciała, leczenie wszelkiego zła-

manego życia. 

Walka bez przemocy prowadzona stanowczo i konsekwentnie 

przyniosła imponujące rezultaty. Na zawsze pozostaną w pamięci 

sukcesy osiągnięte przez Mahatmę Gandhiego i Khana Abdula 

Ghaffara Khana w wyzwoleniu Indii oraz Martina Luthera Kinga  

w kampanii przeciwko dyskryminacji rasowej. Szczególnie kobiety 

są często przywódczyniami walki bez przemocy, jak na przykład, 

Leymah Gbowee oraz tysiące liberyjskich kobiet, które organizowały 

spotkania modlitewne i pokojowe protesty (pray-ins), i doprowadziły 

do negocjacji na wysokim szczeblu, aby położyć kres drugiej wojnie 

domowej w Liberii. 

Nie możemy również zapominać o epokowej dekadzie, która za-

kończyła się upadkiem reżimów komunistycznych w Europie. 

Wspólnoty chrześcijańskie przyczyniły się do tego przez wytrwałą 

modlitwę i odważne działanie. Szczególne znaczenie miała posługa  

i nauczanie św. Jana Pawła II. Zastanawiając się nad wydarzeniami 

                                                      
7 Mother Teresa – Nobel Lecture, 11 December, 1979. 
8 Rozważanie, «Droga pokoju», Kaplica w Domu św. Marty, 19 listopada 2015 r. 
9 Homilia wygłoszona podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. Matki Teresy  

z Kalkuty, 4 września 2016 r.: «L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 9/2016, s. 10. 
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z 1989 r. w encyklice Centesimus annus (1991 r.), mój poprzednik 

wskazał, że epokowa zmiana w życiu ludów, narodów i państw do-

konuje się poprzez «walkę pokojową, która posługuje się jedynie 

bronią prawdy i sprawiedliwości»10. Ta droga przemian politycznych 

wiodąca do pokoju była możliwa po części dzięki «wysiłkowi ludzi, 

którzy nie uciekali się do przemocy, zaś odmawiając konsekwentnie 

ustąpienia przed potęgą siły, zawsze umieli znaleźć skuteczne formy 

świadczenia o prawdzie». I stwierdził: «Niech ludzie nauczą się wal-

czyć o sprawiedliwość bez uciekania się do przemocy, wyrzekając się 

walki klas w sporach wewnętrznych i wojny w konfliktach między-

narodowych»11. 

Kościół zaangażował się we wprowadzanie w życie odrzucają-

cych przemoc strategii, które mają na celu umacnianie pokoju  

w wielu krajach, zachęcając nawet najbardziej brutalne strony do 

wysiłków na rzecz budowy sprawiedliwego i trwałego pokoju. 

Ten wysiłek na rzecz ofiar niesprawiedliwości i przemocy nie 

jest wyłącznym dziedzictwem Kościoła katolickiego, ale właściwy 

jest wielu tradycjom religijnym, dla których «współczucie i rezygna-

cja z przemocy są istotne i wskazują drogę życia»12. Powtarzam sta-

nowczo: «Żadna religia nie jest terrorystyczna»13. Przemoc jest znie-

ważaniem imienia Boga14. Nigdy nie przestaniemy powtarzać: «Imię 

Boga nigdy nie może usprawiedliwiać przemocy. Tylko pokój jest 

święty, a nie wojna!»15. 

 

Domowe źródła polityki wyrzekającej się przemocy 

5. Jeśli przemoc bierze początek w ludzkim sercu, to bardzo 

ważne jest chodzenie drogą niestosowania przemocy przede wszyst-

kim w obrębie rodziny. Jest to składnik radości, jaką daje miłość, 

którą przedstawiłem w marcu tego roku w adhortacji apostolskiej 

                                                      
10 N. 23. 
11 Tamże. 
12 Przemówienie do przedstawicieli różnych religii, 3 listopada 2016 r.: 

«L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 12/2016, s. 41. 
13 Przemówienie do uczestników iii Światowego Spotkania  Ruchów Ludowych,  

5 listopada 2016 r. 
14 Por. Przemówienie podczas spotkania z szejkiem muzułmanów Kaukazu oraz 

przedstawicielami innych wspólnot religijnych, Baku, 2 października 2016 r.: 

«L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 10/2016, ss. 27-28. 
15 Przemówienie w Asyżu, 20 września 2016 r. 
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Amoris laetitia, na zakończenie dwóch lat refleksji Kościoła na te-

mat małżeństwa i rodziny. Rodzina jest niezbędnym «tyglem», dzięki 

któremu małżonkowie, rodzice i dzieci, bracia i siostry uczą się poro-

zumiewać ze sobą oraz bezinteresownie troszczyć się o siebie nawza-

jem oraz gdzie tarcia lub nawet konflikty muszą być przezwyciężane 

nie przy pomocy siły, lecz poprzez dialog, szacunek, szukanie dobra 

innych, miłosierdzie i przebaczenie16. Z wnętrza rodziny radość pły-

nąca z miłości rozprzestrzenia się w świecie i promieniuje na całe 

społeczeństwo17. Ponadto etyka braterstwa i pokojowego współżycia 

osób i narodów nie może opierać się na logice strachu, przemocy  

i zamknięcia, ale jej podstawą musi być odpowiedzialność, szacunek 

i szczery dialog. W związku z tym kieruję apel o rozbrojenie, a także 

o zakaz i likwidację broni jądrowej: zastraszanie nuklearne i groźba 

gwarantowanego wzajemnego zniszczenia nie mogą być podstawą 

tego rodzaju etyki18. Równie żarliwie błagam o powstrzymanie 

przemocy domowej oraz nadużyć w stosunku do kobiet i dzieci. 

Jubileusz Miłosierdzia, który zakończył się w listopadzie bieżą-

cego roku, był zachętą do spojrzenia w głąb naszych serc i pozwole-

nia, aby do nich wkroczyło miłosierdzie Boga. Rok Jubileuszowy 

sprawił, że uświadomiliśmy sobie, jak bardzo liczne i różne od siebie 

są osoby i grupy społeczne, które traktuje się z obojętnością, padają 

ofiarami niesprawiedliwości i doznają przemocy. Są one częścią na-

szej «rodziny», są naszymi braćmi i siostrami. Dlatego polityka wy-

rzeczenia się przemocy musi zaczynać się w murach domowych, aby 

następnie rozprzestrzeniać się na całą rodzinę ludzką. «Przykład 

świętej Teresy z Lisieux zachęca nas do praktykowania małej drogi 

miłości, by nie przegapić okazji do dobrego słowa, uśmiechu, każdego 

małego gestu, zasiewającego pokój i przyjaźń. Na ekologię integral-

ną składają się również proste codzienne gesty, przełamujące logikę 

przemocy, wyzysku, egoizmu»19. 

 

 

 

                                                      
16 Por. adhort. apost. Amoris laetitia, 90-130. 
17 Por. tamże, 133. 194. 234. 
18 Por. przesłanie z okazji międzynarodowej konferencji poświęconej skutkom 

użycia broni atomowej dla ludzkości, 7 grudnia 2014 r.: «L’Osservatore Romano», 

wyd. polskie, n. 1/2015, s. 31. 
19 Enc. Laudato si’, 230. 



STOLICA APOSTOLSKA 

 

 

 

11 

Moja zachęta 

6. Budowanie pokoju przez czynne wyrzeczenie się przemocy 

jest konieczne i zgodne z nieustannymi wysiłkami Kościoła w celu 

ograniczenia użycia siły poprzez normy moralne, jego udział w pra-

cach instytucji międzynarodowych oraz dzięki kompetentnemu 

wkładowi wielu chrześcijan w prace ustawodawcze na wszystkich 

poziomach. Sam Jezus podsuwa nam «podręcznik» tej strategii bu-

dowania pokoju w tak zwanym Kazaniu na Górze. Osiem Błogosła-

wieństw (por. Mt 5,3-10) nakreśla profil osoby, którą możemy na-

zwać błogosławioną, dobrą i autentyczną. Jezus mówi: błogosławieni 

cisi, miłosierni, wprowadzający pokój, czystego serca, ci, którzy łak-

ną i pragną sprawiedliwości. 

Jest to również program i wyzwanie dla zwierzchników poli-

tycznych i religijnych, zwierzchników instytucji międzynarodowych, 

szefów przedsiębiorstw oraz mediów całego świata: stosowanie Bło-

gosławieństw w sposobie wypełniania swoich obowiązków. Wyzwa-

nie, by budowali społeczeństwo, wspólnotę lub przedsiębiorstwo, za 

które są odpowiedzialni, stylem czyniących pokój; by okazywali mi-

łosierdzie, wyrzekając się odrzucania ludzi, niszczenia środowiska  

i chęci zwycięstwa za wszelką cenę. Wymaga to gotowości do «przy-

jęcia konfliktu, rozwiązania go i przemienienia w ogniwo nowego 

procesu»20. Działanie w ten sposób oznacza wybór solidarności jako 

stylu tworzenia historii i budowania przyjaźni społecznej. Czynne 

odrzucenie przemocy jest sposobem pokazania, że jedność jest na-

prawdę silniejsza i bardziej owocna niż konflikt. Wszystko na świe-

cie jest ściśle ze sobą powiązane21. Oczywiście, może się zdarzyć, że 

różnice będą rodzić zatargi: rozwiązujmy je w sposób konstruktyw-

ny, bez przemocy, aby «napięcia i różnice mogły tworzyć wieloraką 

jedność rodzącą nowe życie», zachowując «cenną konstruktywność 

dwóch przeciwstawnych biegunów»22. 

Zapewniam, że Kościół katolicki będzie wspierał wszelkie próby 

budowania pokoju także poprzez aktywne i twórcze wyrzeczenie się 

przemocy. 1 stycznia 2017 r. rozpocznie działalność nowa Dykasteria 

ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, która pomoże Kościołowi coraz 

bardziej skutecznie promować «bezcenne dobra, jakimi są sprawie-

                                                      
20 Adhort. apost. Evangelii gaudium, 227. 
21 Por. enc. Laudato si’, 16. 117. 138. 
22 Adhort. apost. Evangelii gaudium, 228. 
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dliwość, pokój i ochrona stworzenia» oraz troska o migrantów,  

«potrzebujących, chorych i wyłączonych, zepchniętych na margines  

i ofiary konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych, więźniów, 

bezrobotnych i ofiary wszelkich form niewolnictwa i tortur»23. Każde 

działanie w tym kierunku, nawet skromne, przyczynia się do budo-

wania świata wolnego od przemocy, co stanowi pierwszy krok  

w kierunku sprawiedliwości i pokoju. 

 

Na zakończenie 

7. Zgodnie z tradycją podpisuję to orędzie 8 grudnia, w uroczy-

stość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja 

jest Królową Pokoju. Kiedy narodził się Jej Syn, aniołowie wielbili 

Boga i życzyli pokoju ludziom dobrej woli (por. Łk 2,14). Prośmy 

Maryję Pannę, by była naszą przewodniczką. 

«Wszyscy pragniemy pokoju; tak wiele osób buduje go każdego 

dnia poprzez małe gesty; wielu cierpi i z cierpliwością znosi trud tak 

licznych usiłowań, by go budować»24. W 2017 r. starajmy się, poprzez 

modlitwę i działania, stawać się ludźmi, którzy wygnali przemoc ze 

swego serca, słów i gestów oraz budować wspólnoty bez przemocy, 

które troszczą się o wspólny dom. «Nic nie jest niemożliwe, jeśli 

zwracamy się do Boga w modlitwie. Wszyscy mogą być twórcami 

pokoju»25. 

 

Watykan, 8 grudnia 2016 r. 

                                                      
23 List apostolski w formie motu proprio, którym ustanawia się Dykasterię ds. 

Integralnego Rozwoju Człowieka, 17 sierpnia 2016 r. 
24 Regina caeli w Betlejem, 25 maja 2014 r.: «L’Osservatore Romano», wyd. 

polskie, n. 6/2014, s. 11. 
25 Apel uczestników Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, Asyż, 20 września 2016 r.: 

«L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 10/2016, s. 38. 
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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA  

NA 51. ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU 

 

«NIE LĘKAJ SIĘ, BO JESTEM Z TOBĄ» (Iz 43,5). 

PRZEKAZUJMY NADZIEJĘ I UFNOŚĆ W NASZYCH CZASACH” 

 

Dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi 

technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego 

dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. 

Wiadomości te mogą być dobre albo złe, prawdziwe lub fałszywe. Już 

nasi starożytni ojcowie w wierze mówili o ludzkim umyśle jako  

o kamieniu młyńskim, który jest poruszany przez wodę i nie można 

go zatrzymać. Jednak ten, kto odpowiada za młyn, może 

zdecydować, czy mleć w nim pszenicę czy też kąkol. Umysł człowieka 

jest wciąż w ruchu i nie może zaprzestać „mielenia” tego, co 

otrzymuje, ale to do nas należy decyzja, jaki materiał mu 

dostarczamy (por. JAN KASJAN, List do Leoncjusza Igumena). 

Chciałbym, aby do tych wszystkich, którzy czy to na 

płaszczyźnie zawodowej, czy też w relacjach osobistych, codziennie 

„mielą” wiele informacji, by dostarczyć pachnący i dobry chleb 

posilającym się owocami ich przekazu, to orędzie mogło dotrzeć i być 

dla nich zachętą. Chciałbym zachęcić wszystkich do komunikacji 

konstruktywnej, która odrzucając uprzedzenia wobec innych, 

sprzyjałaby kulturze spotkania, dzięki której możemy nauczyć się 

postrzegania rzeczywistości ze świadomą ufnością. 

Myślę, że musimy przerwać błędne koło niepokoju i spiralę 

lęku, będące owocem nawyku koncentrowania uwagi na „złych 

wiadomościach” (wojnach, terroryzmie, skandalach i wszelkiego 

rodzaju ludzkich niepowodzeniach). Oczywiście, nie chodzi  

o promowanie dezinformacji, w której pomijany byłby dramat 

cierpienia ani o popadanie w naiwny optymizm, którego nie 

nadweręża skandal zła. Wręcz przeciwnie chciałbym, abyśmy 

wszyscy starali się przezwyciężyć to często nas ogarniające uczucie 

niezadowolenia i zrezygnowania, pogrążające w apatii, rodzące lęki 

lub wrażenie, że złu nie można postawić granic. Ponadto, w systemie 

komunikacyjnym, gdzie rządzi logika, w myśl której dobra 

wiadomość nie chwyta, a zatem nie jest newsem, i gdzie dramat 
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cierpienia oraz tajemnica zła łatwo stają się widowiskiem, można 

ulec pokusie znieczulenia sumienia lub pogrążenia się w rozpaczy. 

Chciałbym w związku z tym przyczynić się do poszukiwania 

otwartego i twórczego stylu komunikacji, który nie będzie nigdy 

przyznawał złu głównej roli, ale starał się ukazywać możliwe 

rozwiązania, inspirując w ludziach, którym przekazywane są 

wiadomości, podejście konstruktywne i odpowiedzialne. Chciałbym 

zachęcić wszystkich do przedstawiania mężczyznom i kobietom 

naszych czasów wersji faktów naznaczonej logiką „dobrej nowiny”. 

 

Dobra wiadomość 

Życie człowieka nie jest jedynie aseptyczną kroniką wydarzeń, 

ale dziejami, historią oczekującą, że będzie opowiedziana poprzez 

wybór klucza interpretacyjnego, zdolnego wyselekcjonować i zebrać 

najważniejsze dane. Rzeczywistość jako taka nie jest jednoznaczna. 

Wszystko zależy od spojrzenia, jakim jest obejmowana, od 

„okularów”, przez które decydujemy się na nią patrzeć: gdy 

zmieniamy szkła, rzeczywistość również wygląda inaczej. Co zatem 

może być punktem wyjścia, aby odczytywać rzeczywistość, patrząc 

przez właściwe „okulary”? 

Dla nas, chrześcijan, okularami pozwalającymi rozszyfrować 

rzeczywistość może być jedynie dobra nowina, wychodząc od Dobrej 

Nowiny par excellence: „Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego” 

(Mk 1,1). Tymi słowami ewangelista Marek rozpoczyna swoje 

opowiadanie, głosząc „dobrą nowinę”, odnoszącą się do Jezusa, ale 

bardziej niż informacją o Jezusie, jest to raczej dobra nowina, którą 

jest sam Jezus. Czytając stronice Ewangelii, odkrywamy bowiem, że 

tytuł dzieła odpowiada jego treści, a przede wszystkim, że tą treścią 

jest osoba Jezusa. 

Ta dobra nowina, którą jest sam Jezus, jest dobra, nie dlatego, 

że jest wolna od cierpienia, ale dlatego, że również cierpienie jest 

przeżywane w szerszych ramach, jako integralna część Jego miłości 

do Ojca i do ludzkości. W Chrystusie Bóg stał się solidarny z każdą 

ludzką sytuacją, objawiając nam, że nie jesteśmy sami, ponieważ 

mamy Ojca, który nigdy nie może zapomnieć o swoich dzieciach. 

„Nie lękaj się, bo jestem z tobą” (Iz 43,5): brzmi pocieszające słowo 

Boga, który zawsze angażuje się w dzieje swego ludu. W Jego 

umiłowanym Synu ta obietnica Boga – „jestem z tobą” – posuwa się 

do przyjęcia całej naszej słabości, aż po umieranie naszą śmiercią.  
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W Nim także ciemność i śmierć stają się miejscem komunii ze 

Światłem i z Życiem. W ten sposób rodzi się nadzieja dostępna dla 

wszystkich, właśnie w miejscu, gdzie życie zaznaje goryczy porażki. 

Jest to nadzieja, która nie zawodzi, ponieważ miłość Boża została 

rozlana w naszych sercach (por. Rz 5,5), i sprawia, że rozkwita nowe 

życie, tak jak roślina wyrasta z ziarna, które wpadło w ziemię.  

W tym świetle każdy nowy dramat zachodzący w dziejach staje się 

również scenerią możliwej dobrej nowiny, ponieważ miłość potrafi 

znaleźć drogę bliskości i serca zdolne się wzruszać, oblicza zdolne 

nie ulegać zniechęceniu, ręce gotowe do budowania. 

 

Ufność w ziarno królestwa 

Aby nauczyć swoich uczniów i rzesze tej ewangelicznej 

mentalności i dać im odpowiednie „okulary”, przez jakie trzeba 

patrzeć na logikę miłości, która umiera i powstaje z martwych, 

Jezus odwoływał się do przypowieści, w których królestwo Boże jest 

często porównywane do ziarna, uwalniającego swoją siłę życiodajną 

właśnie wówczas, gdy obumiera w ziemi (por. Mk 4,1-34). 

Posługiwanie się obrazami i metaforami, aby przekazać pokorną 

moc królestwa nie ma na celu zmniejszenia jego wagi i pilnej 

konieczności, ale jest miłosierną formą, która zostawia słuchaczowi 

„przestrzeń” wolności, aby ją przyjąć i odnieść również do siebie. 

Ponadto, jest to uprzywilejowany sposób, by wyrazić ogromną 

godność tajemnicy paschalnej, godząc się, aby to bardziej obrazy niż 

pojęcia przekazywały paradoksalne piękno nowego życia  

w Chrystusie, gdzie wrogość i krzyż nie niweczą, ale dokonują 

Bożego zbawienia, gdzie słabość jest silniejsza od wszelkiej ludzkiej 

mocy, gdzie niepowodzenie może być wstępem do najwspanialszego 

spełnienia się wszystkich rzeczy w miłości. Właśnie w ten sposób 

bowiem dojrzewa i pogłębia się nadzieja królestwa Bożego: „Jak 

gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie  

i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie” (Mk 4,26-27). 

Królestwo Boże już jest pośród nas, jak ukryte przed 

powierzchownym spojrzeniem ziarno, którego rozwój odbywa się  

w milczeniu. Kto ma oczy, które stały się czyste za sprawą Ducha 

Świętego, potrafi zobaczyć, że ono kiełkuje i nie pozwala sobie 

ukraść radości z królestwa z powodu stale obecnego kąkolu. 
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Horyzonty Ducha 

Nadzieja budowana na dobrej nowinie, którą jest Jezus, 

pozwala nam spojrzeć wyżej i kontemplować Go w liturgicznych 

ramach uroczystości Wniebowstąpienia. Choć wydaje się, że Pan się 

od nas oddala, to w istocie poszerzają się horyzonty nadziei. Każdy 

mężczyzna i każda kobieta, w Chrystusie, który podnosi nasze 

człowieczeństwo aż do nieba, może bowiem z pełną wolnością wejść 

„do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował 

drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje” (Hbr 

10,19-20). Poprzez „moc Ducha Świętego” możemy być „świadkami”  

i głosicielami nowej ludzkości, odkupionej, „aż po krańce ziemi” (Dz 

1,7-8). 

Ufność w ziarno królestwa Bożego oraz w logikę paschalną nie 

może nie kształtować także naszego sposobu komunikowania. Takiej 

ufności, która czyni nas zdolnymi do działania – w wielu formach,  

w jakich dokonuje się dziś komunikacja – z przekonaniem, że można 

zobaczyć i naświetlić dobrą nowinę, obecną w rzeczywistości każdej 

opowiadanej historii i w obliczu każdej osoby. 

Ten, kto w wierze daje się prowadzić Duchowi Świętemu, staje 

się zdolny, by rozeznać w każdym zdarzeniu to, co dzieje się między 

Bogiem a ludzkością, rozpoznając, że On sam, w dramatycznej 

scenerii tego świata, tworzy fabułę historii zbawienia. Nić, którą 

tkana jest ta święta historia, stanowi nadzieja, a tkaczem jest nie 

kto inny jak Duch Pocieszyciel. Nadzieja jest najbardziej pokorną  

z cnót, ponieważ pozostaje ukryta w zakamarkach życia, ale jest 

podobna do zaczynu, który zakwasza całe ciasto. Wzmacniamy ją, 

odczytując ciągle na nowo Dobrą Nowinę, tę Ewangelię, która była 

„wznawiana” w licznych wersjach w życiu świętych, mężczyzn  

i kobiet, którzy stali się ikonami miłości Boga. Także dzisiaj Duch 

Święty zasiewa w nas pragnienie królestwa przez wiele żywych 

„kanałów”, przez ludzi, którzy pozwalają, by Dobra Nowina 

prowadziła ich przez dramat historii i są jak latarnie morskie  

w mroku tego świata, które oświetlają szlak i otwierają nowe drogi 

ufności i nadziei. 

 

Watykan, 24 stycznia 2017 r. 
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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA  

NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2017 R. 

(15 STYCZNIA 2017) 

 

„IMIGRANCI NIEPEŁNOLETNI, BEZBRONNI I POZBAWIENI GŁOSU” 

 

Drodzy bracia i siostry! 

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; 

a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie 

posłał” (Mk 9,37; Mt 18,5; Łk 9,48; J 13,20). Tymi słowami 

Ewangeliści przypominają wspólnocie chrześcijańskiej naukę 

Jezusa, która jest zarówno porywająca jak i zobowiązująca. 

Stwierdzenie to wytycza w istocie pewną drogę, która prowadzi do 

Boga, począwszy od najmniejszych, a skończywszy na Zbawicielu  

w dynamice gościnności. Zatem to właśnie gościnność jest 

niezbędnym warunkiem, aby urzeczywistnić tę drogę: Bóg stał się 

jednym z nas, w Jezusie stał się dzieckiem, a otwartość na Boga  

w wierze, która karmi nadzieję, wyraża się w miłosnej bliskości 

wobec najmniejszych i najsłabszych. Zarówno wiara, nadzieja jak  

i miłość są zaangażowane w uczynkach miłosierdzia, tak względem 

duszy, jak i ciała, które odkryliśmy podczas niedawnego Jubileuszu 

Nadzwyczajnego. 

Ale Ewangeliści podkreślają również odpowiedzialność tych, 

którzy działają wbrew miłosierdziu: „kto by się stał powodem 

grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu 

byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi 

morza” (Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,2). Jakże nie myśleć o tym 

surowym ostrzeżeniu zastanawiając się nad wyzyskiem, jakiego 

dopuszczają się ludzie bez skrupułów, ze szkodą dla wielu chłopców  

i dziewcząt wprowadzanych na drogę prostytucji lub nabranych na 

pornografię, zniewolonych pracą dziecięcą lub zaciągniętych do 

wojska, wplątanych w handel narkotykami i inne formy 

przestępczości, zmuszonych do ucieczki od konfliktów  

i prześladowań, związanej z ryzykiem samotności i opuszczenia? 

Z tego względu z okazji dorocznego Światowego Dnia Migranta  

i Uchodźcy, zależy mi na zwróceniu uwagi na sytuację nieletnich 

imigrantów, zwłaszcza samotnych, wzywając wszystkich do 

otoczenia troską dzieci, które są trzykrotnie bezbronne, ponieważ są 
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nieletnie, ponieważ są cudzoziemcami i ponieważ są bezradne, kiedy 

z różnych powodów zmuszone są żyć z dala od ojczyzny, oddzielone 

od miłości rodzinnej. 

Dzisiaj migracje nie są zjawiskiem ograniczonym do niektórych 

obszarów naszej planety, ale dotykają wszystkich kontynentów  

i w coraz większym stopniu nabierają wymiarów dramatycznego 

problemu globalnego. Chodzi nie tylko o ludzi poszukujących godnej 

pracy czy lepszych warunków życia, ale także mężczyzn i kobiety, 

osoby starsze i dzieci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich 

domów w nadziei ocalenia siebie i znalezienia pokoju  

i bezpieczeństwa w innym miejscu. To przede wszystkim nieletni 

płacą wielkie koszty emigracji, niemal zawsze spowodowanej przez 

przemoc, ubóstwo i warunki środowiskowe – czynniki z którymi 

niemal zawsze łączy się również globalizacja w jej aspektach 

negatywnych. Niepohamowany wyścig ku szybkim i łatwym zyskom 

pociąga za sobą także rozwój obrzydliwych plag, jak handel dziećmi, 

wyzysk i maltretowanie nieletnich i, ogólnie, pozbawienie praw 

właściwych dzieciństwu usankcjonowanych w Konwencji o prawach 

dziecka ONZ.  

Okres dziecięcy ze względu na jego szczególną delikatność ma 

unikalne i niezbędne wymagania. Przede wszystkim prawo do 

zdrowego i bezpiecznego środowiska rodzinnego, w którym można 

wzrastać pod kierunkiem i przykładem ojca i matki. Następnie, 

prawo i obowiązek do otrzymania odpowiedniego wykształcenia, 

głównie w rodzinie, a także w szkole, gdzie dzieci mogą rozwijać się 

jako ludzie i jako protagoniści swojej własnej przyszłości  

i przyszłości swojej ojczyzny. Rzeczywiście w wielu częściach świata 

czytanie, pisanie i dokonywanie elementarnych rachunków jest 

nadal przywilejem nielicznych. Ponadto wszyscy nieletni mają 

prawo do zabawy i podejmowania aktywności rekreacyjnych –  

a w sumie mają prawo, aby być dziećmi. 

Natomiast wśród imigrantów dzieci są grupą najbardziej 

narażoną, ponieważ, wchodząc w życie, są niedostrzegane  

i pozbawione głosu: niestabilność pozbawia je dokumentów, 

ukrywając je w oczach świata; nieobecność towarzyszących im 

dorosłych uniemożliwia, by ich głos się podniósł i był słyszalny.  

W ten sposób imigranci niepełnoletni często ostatecznie lądują na 

najniższych poziomach ludzkiej degradacji, gdzie bezprawie  
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i przemoc wypalają przyszłość wielu niewinnych ludzi, zaś sieć 

wyzysku nieletnich trudno przełamać.  

 

Jak na to reagować? 

Przede wszystkim zdając sobie sprawę, że zjawisko migracji nie 

jest oderwane od historii zbawienia, a wręcz stanowi jej część. Z nim 

jest związane przykazanie Boże: „Nie będziesz gnębił i nie będziesz 

uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi 

egipskiej” (Wj 22,20); „Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami 

byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Pwt 10,19). Zjawisko to jest 

znakiem czasów, znakiem mówiącym o opatrznościowym dziele 

Bożym w historii i we wspólnocie ludzkiej w oczekiwaniu na 

powszechną komunię. Nie pomijając problemów a często także 

dramatów i tragedii migracji, jak również trudności związanych  

z godnym przyjęciem tych osób, Kościół zachęca do rozpoznania 

Bożego planu także w tym zjawisku, będąc pewnym, że nikt nie jest 

obcy we wspólnocie chrześcijańskiej, „obejmującej osoby każdego 

narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9). Każdy jest 

cenny, osoby są znacznie ważniejsze niż rzeczy, a wartość każdej 

instytucji mierzona jest w zależności od tego, jak traktuje życie  

i godność osoby ludzkiej, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, jak to 

ma miejsce w przypadku migrantów niepełnoletnich. 

 

Trzeba również zmierzać do ochrony, integracji i trwałych 

rozwiązań. 

Przede wszystkim chodzi o podjęcie wszelkich możliwych 

działań w celu zapewnienia nieletnim migrantom ochrony i obrony, 

ponieważ „ci chłopcy i dziewczęta trafiają często na ulicę, 

pozostawieni są samym sobie, wykorzystywani przez ludzi 

pozbawionych skrupułów, którzy niejednokrotnie czynią z nich 

ofiary przemocy fizycznej, moralnej i seksualnej” (BENEDYKT XVI, 

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2008). 

Zresztą linia podziału między migracją a handlem czasami 

może być bardzo cienka. Istnieje wiele czynników, które 

przyczyniają się do stworzenia wśród imigrantów stanu narażonych 

na niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli są niepełnoletni: ubóstwo  

i brak środków utrzymania – wraz z nierealnymi oczekiwaniami 

wywołanymi przez media; niski poziom alfabetyzacji; nieznajomość 

praw, kultury a często także języka krajów przyjmujących. Wszystko 
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to czyni ich zależnymi fizycznie i psychicznie. Ale najsilniejszym 

bodźcem do wykorzystywania i wyzysku dzieci jest popyt. Jeśli nie 

zostanie znaleziony surowszy i bardziej skuteczny sposób reakcji 

przeciwko spekulantom, to nie będzie można powstrzymać wielu 

form niewolnictwa, których ofiarami są nieletni. 

Konieczne jest zatem, aby imigranci właśnie dla dobra swoich 

dzieci coraz ściślej współpracowali z przyjmującymi je wspólnotami. 

Z wielką wdzięcznością patrzymy na organizmy i instytucje, 

kościelne i obywatelskie, które z wielkim zaangażowaniem oferują 

czas i środki, aby chronić nieletnich przed różnymi formami 

wykorzystywania. Ważne, aby zrealizować coraz bardziej skuteczną 

i wzmożoną współpracę, opartą nie tylko na wymianie informacji, 

ale także na intensyfikacji sieci zdolnych do zapewnienia szybkich  

i powszechnych interwencji. Nie oznacza to niedocenienia faktu, że 

niezwykła siła wspólnot kościelnych przejawia się zwłaszcza wtedy, 

gdy jest w nich jedność w modlitwie i komunia we wspólnocie. 

Po drugie, trzeba pracować na rzecz integracji dzieci  

i nastoletnich imigrantów. Zależą oni we wszystkim od wspólnoty 

dorosłych i bardzo często brak środków finansowych staje się 

przeszkodą w zastosowaniu odpowiedniej polityki przyjęcia, pomocy 

i integracji społecznej. W konsekwencji, zamiast promować 

integrację społeczną nieletnich migrantów, czy programy 

bezpiecznej i wspieranej repatriacji, usiłuje się jedynie przeszkodzić 

ich wjazdowi, sprzyjając w ten sposób uciekaniu się do siatek 

nielegalnych; lub są oni odsyłani do kraju pochodzenia, bez 

upewnienia się, czy odpowiada to ich rzeczywistemu „interesowi 

nadrzędnemu”. 

Kondycja nieletnich migrantów jest jeszcze poważniejsza, gdy 

są w sytuacji nieregularnej lub gdy są zaangażowani przez 

zorganizowaną przestępczość. Wówczas często ich losem są ośrodki 

pozbawienia wolności. Nierzadko bywają aresztowani, a ponieważ 

nie mają pieniędzy, aby zapłacić za kaucję lub podróż powrotną, to 

mogą być przez długie okresy osadzeni, narażeni na nadużycia  

i przemoc różnego rodzaju. W takich przypadkach prawo państw do 

zarządzania przepływami migracyjnymi oraz zabezpieczenia 

narodowego dobra wspólnego musi się łączyć z obowiązkiem 

rozwiązania i uregulowania sytuacji nieletnich imigrantów,  

z pełnym poszanowaniem ich godności i starając się sprostać ich 
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potrzebom, kiedy są sami, ale również potrzebom ich rodziców, dla 

dobra całej rodziny. 

Następnie kluczową kwestią pozostaje przyjęcie odpowiednich 

procedur krajowych i planów współpracy uzgodnionych pomiędzy 

krajami pochodzenia i przyjmującymi, mając na uwadze eliminację 

przyczyn przymusowej migracji nieletnich. 

Po trzecie, kieruję do wszystkich gorący apel o poszukiwanie  

i przyjmowanie trwałych rozwiązań. Ponieważ jest to zjawisko 

złożone, kwestia migrantów nieletnich musi zostać rozwiązana 

począwszy od jej przyczyn. Wojny, łamanie praw człowieka, 

korupcja, ubóstwo, zaburzenia równowagi środowiska i katastrofy 

ekologiczne są niektórymi z przyczyn tego problemu. Dzieci jako 

pierwsze cierpią z tego powodu, znosząc niekiedy tortury i kary 

cielesne, którym towarzyszą cierpienia moralne i psychiczne, 

pozostawiając w nich niemal zawsze nieusuwalne ślady. 

Jest zatem absolutnie konieczne, aby w krajach pochodzenia 

stawić czoło przyczynom migracji. Wymaga to, jako pierwszy krok, 

zaangażowania całej wspólnoty międzynarodowej w celu wygaszenia 

konfliktów i przemocy, które zmuszają ludzi do ucieczki. Ponadto 

potrzebna jest dalekowzroczna wizja, zdolna do zapewnienia 

odpowiednich programów dla obszarów dotkniętych 

najpoważniejszymi niesprawiedliwościami i niestabilnością, aby 

wszystkim zapewniono dostęp do autentycznego rozwoju, który 

promuje dobro dzieci będących nadzieją ludzkości. 

Na koniec pragnę skierować słowo do was, idących obok dzieci  

i młodzieży na drogach emigracji: potrzebują oni waszej cennej 

pomocy, a także Kościół potrzebuje was i wspiera was w pełnionej 

przez was ofiarnej służbie. Niestrudzenie odważnie żyjcie dobrym 

świadectwem Ewangelii, która wzywa was do rozpoznania  

i przyjęcia Pana Jezusa obecnego w najmniejszych i najsłabszych. 

Zawierzam wszystkich nieletnich imigrantów, ich rodziny, ich 

wspólnoty i was, będących blisko nich, opiece Świętej Rodziny  

z Nazaretu, aby czuwała nad każdym i towarzyszyła im w drodze. 

Do mojej modlitwy dołączam Apostolskie Błogosławieństwo. 

 

W Watykanie, 8 września 2016 r.,  

we wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. 

 



STOLICA APOSTOLSKA 

 

 

 

22 

 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA  

NA XXV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

(11 LUTEGO 2017 R.) 

 

„ZDUMIENIE TYM, CZEGO DOKONUJE BÓG: 

«WIELKIE RZECZY UCZYNIŁ MI WSZECHMOCNY» (ŁK 1,49)”. 

 

Nowy bodziec do szerzenia szacunku dla życia i zdrowia 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

11 lutego przyszłego roku będzie obchodzony w całym Kościele, 

a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego, na temat: 

„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny» (Łk 1,49)”. Ustanowiony przez mojego poprzednika 

św. Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzony po raz pierwszy wła-

śnie w Lourdes 11 lutego 1993 roku, dzień ten jest okazją do zwró-

cenia szczególnej uwagi na sytuację chorych, a ogólniej rzecz biorąc, 

cierpiących. Jednocześnie zachęca tych, którzy poświęcają się na ich 

rzecz, począwszy od ich rodzin, pracowników służby zdrowia i wolon-

tariuszy, do dziękowania za otrzymane od Pana powołanie towarzy-

szenia chorym braciom. Ponadto obchody te odnawiają w Kościele 

dynamikę duchową, aby coraz lepiej wypełniać tę zasadniczą część 

jego misji, która obejmuje posługę ostatnim, chorym, cierpiącym, 

wykluczonym i usuwanym na  margines (por. JAN PAWEŁ II, Motu 

proprio, Dolentium hominum, 11 luty 1985, 1). Z pewnością czas 

modlitwy, liturgii eucharystycznej i namaszczenia chorych, dzielenie 

się z chorymi a także pogłębienie wiedzy bioetycznej i teologiczno-

pastoralnej, które będą miały miejsce w tych dniach w Lourdes, 

wniosą nowy ważny wkład w tę posługę. 

Już teraz, stając duchowo w Grocie Massabielskiej przed wize-

runkiem Niepokalanej Dziewicy, w której Wszechmocny dokonał 

wielkich rzeczy dla odkupienia ludzkości, pragnę wyrazić moją bli-

skość względem was wszystkich, bracia i siostry, którzy przeżywacie 

doświadczenie cierpienia oraz wobec waszych rodzin. Pragnę też 

wyrazić moje uznanie dla tych wszystkich, którzy w różnych funk-

cjach i we wszystkich placówkach służby zdrowia na całym świecie 

kompetentnie, odpowiedzialnie i z poświęceniem działają, by wam 

ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam codzienne dobre samopoczucie. 
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Chciałbym was wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy, pielę-

gniarki, członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kontemplowa-

nia w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, która zapewnia czułość Bo-

ga wobec każdego człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a tak-

że do znajdowania zawsze w wierze karmiącej się Słowem Bożym  

i sakramentami mocy, by miłować Boga i braci, również w doświad-

czeniu choroby. 

Podobnie jak na świętą Bernadetę, spogląda na nas Maryja. 

Pokorna dziewczyna z Lourdes opowiadała, że Dziewica, którą na-

zwała „Piękną Panią”, spojrzała na nią, tak jak się patrzy na osobę. 

Te proste słowa opisują pełnię relacji. Bernadeta uboga, niepiśmien-

na i chora czuje, że Maryja spogląda na nią jako na osobę. Piękna 

Pani mówi do niej z wielkim szacunkiem, bez politowania. Przypo-

mina to nam, że każdy chory jest i pozostaje istotą ludzką i musi być 

traktowany jako taka. Ludzie chorzy, podobnie jak osoby niepełno-

sprawne, nawet bardzo poważnie, posiadają swoją niezbywalną god-

ność i swoją misję w życiu i nigdy nie mogą stawać się jedynie 

przedmiotami, nawet jeśli czasami mogą się wydawać jedynie bier-

nymi, choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest. 

Bernadeta po pobycie w grocie, dzięki modlitwie przekształciła 

swoją kruchość we wsparcie dla innych, dzięki miłości stała się zdol-

na do ubogacenia swego bliźniego, a przede wszystkim poświęciła 

swoje życie dla zbawienia ludzkości. Fakt, że Piękna Pani poprosiła 

ją, aby modliła się za grzeszników przypomina nam, że chorzy, cier-

piący noszą w sobie nie tylko pragnienie uleczenia, ale także prze-

żywania po chrześcijańsku swego życia, dochodząc do oddawania go 

jako autentyczni uczniowie-misjonarze Chrystusa. Maryja dała Ber-

nadecie powołanie służenia chorym i wezwała ją do tego, by stała się 

siostrą miłosierdzia, do misji którą wyraża Ona w stopniu tak 

wzniosłym, by stać się wzorem, do którego może się odnieść każdy 

pracownik służby zdrowia. Prośmy zatem Niepokalane Poczęcie  

o łaskę, byśmy umieli zawsze odnosić się do chorego jak do osoby, 

która z pewnością potrzebuje pomocy, czasami nawet w rzeczach 

najbardziej elementarnych, ale która nosi w sobie swój dar, którym 

powinna dzielić się z innymi. 

Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki strapionych, rozświetla oblicze 

Kościoła w jego codziennym zaangażowaniu na rzecz potrzebujących 

i cierpiących. Cenne owoce tej troski Kościoła dla świata cierpienia  

i choroby są powodem do dziękczynienia Panu Jezusowi, który stał 
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się solidarny z nami, będąc posłusznym woli Ojca, aż do śmierci na 

krzyżu, aby ludzkość została odkupiona. Solidarność Chrystusa, 

Syna Bożego narodzonego z Maryi, jest wyrazem miłosiernej 

wszechmocy Boga, która przejawia się w naszym życiu – szczególnie 

gdy jest ono kruche, zranione, upokorzone, usunięte na margines, 

naznaczone cierpieniem – zaszczepiając w nim moc nadziei, która 

nas podnosi i wspiera. 

Tak wiele bogactwa humanizmu i wiary nie może zostać zmar-

nowane, lecz powinno nam raczej pomóc w zmierzeniu się z naszymi 

ludzkimi słabościami, a jednocześnie z wyzwaniami istniejącymi  

w dziedzinie opieki zdrowotnej i technologii. Z okazji Światowego 

Dnia Chorego możemy odnaleźć nowy impuls, aby przyczynić się do 

upowszechnienia kultury szacunku dla życia, zdrowia i środowiska; 

nowy impuls do walki o poszanowanie integralności i godności oso-

by, w tym poprzez właściwe podejście do kwestii bioetycznych, 

ochrony najsłabszych i troski o środowisko naturalne. 

Z okazji XXV-tego Światowego Dnia Chorego ponawiam moją 

modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy, pielęgniarek, wolon-

tariuszy i wszystkich mężczyzn i kobiet konsekrowanych zaangażo-

wanych w posługę chorym i cierpiącym; dla instytucji kościelnych  

i świeckich, które działają w tym obszarze; a także dla rodzin, które 

z miłością opiekują się swoimi chorymi krewnymi. Wszystkim życzę, 

aby byli zawsze radosnymi znakami obecności i miłości Boga, naśla-

dując wspaniałe świadectwo tak wielu przyjaciół i przyjaciółek Boga, 

wśród których wspomnę św. Jana Bożego i św. Kamila de Lellis, 

patronów szpitali i pracowników służby zdrowia, a także świętą 

Matkę Teresę z Kalkuty, misjonarkę czułości Boga. 

Bracia i siostry, wszyscy chorzy, pracownicy służby zdrowia  

i wolontariusze, razem wznieśmy naszą modlitwę do Maryi, aby Jej 

macierzyńskie wstawiennictwo wspierało i towarzyszyło naszej wie-

rze i wyjednało nam u Chrystusa, Jej Syna, nadzieję na drodze 

uzdrowienia i zdrowia, poczucie braterstwa i odpowiedzialności, 

zaangażowania na rzecz integralnego rozwoju człowieka oraz radość 

wdzięczności, za każdym razem, kiedy zaskakuje nas Swoją wierno-

ścią i miłosierdziem. 

Maryjo, nasza Matko, 

która w Chrystusie przygarniasz każdego z nas jako dziecko, 

podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc, 

spiesz nam z pomocą w naszych chorobach i cierpieniach, 
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Prowadź nas do Chrystusa, Twojego Syna a naszego Brata, 

i pomóż nam powierzyć się Ojcu, który dokonuje wielkich rzeczy. 

Zapewniam was wszystkich o mojej stałej pamięci w modlitwie  

i z serca udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa. 

 

Watykan, 8 grudnia 2016 r.,  

w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

 

 

 

 

 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST 2017 

 

SŁOWO JEST DAREM. DRUGA OSOBA JEST DAREM 
 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bez-

piecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa 

nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę 

do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga 

„całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem prze-

ciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym 

przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grze-

szymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym ocze-

kiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia 

podczas Mszy św., 8 stycznia 2016). 

Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia 

duchowego poprzez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, 

modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do 

którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym 

okresie zachęcani. Chciałbym zwłaszcza zatrzymać się tutaj nad 

przypowieścią o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16,19-31). Pozwólmy się 

zainspirować tą tak znamienną kartą, która daje nam klucz do zro-

zumienia, jak działać, aby osiągnąć prawdziwe szczęście i życie 

wieczne, zachęcając nas do szczerego nawrócenia. 
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1. Druga osoba jest darem 

Przypowieść rozpoczyna się od przedstawienia dwóch głównych 

bohaterów, ale to człowiek ubogi jest opisany bardziej szczegółowo: 

jest on w stanie rozpaczliwym i nie ma siły, aby się podnieść, leży  

u bramy bogacza i je okruszyny, które spadają z jego stołu, całe jego 

ciało jest pokryte ranami a psy przychodzą je lizać (por. ww. 20-21). 

Obraz jest więc ponury, a człowiek jest powalony na obie łopatki  

i poniżony. 

Scena okazuje się jeszcze bardziej dramatyczna, jeśli weźmiemy 

pod uwagę, że ubogi nazywa się Łazarz: jest to imię pełne obietnic, 

które dosłownie oznacza „Bóg pomaga”. Zatem nie jest to osoba ano-

nimowa, ma wyraźnie określone rysy i ukazuje się jako człowiek,  

z którym należy łączyć jakąś historię osobistą. Chociaż dla bogacza 

jest on jakby niewidoczny, dla nas staje się znany i niemal bliski, 

staje się obliczem; a jako takie – darem, bezcennym bogactwem, 

istotą chcianą, kochaną, zapamiętaną przez Boga, nawet jeżeli jej 

konkretna kondycja jest sytuacją odrzucenia przez ludzi (por. Homi-

lia na Mszy św., 8 stycznia 2016). 

Łazarz uczy nas, że druga osoba jest darem. Właściwa relacja  

z ludźmi polega na uznaniu z wdzięcznością ich wartości. Również 

ubogi przy bramie bogacza nie jest irytującą przeszkodą, ale wezwa-

niem do pokuty i przemiany swojego życia. Pierwszą zachętą jaką 

kieruje ta przypowieść jest wezwanie do otwarcia drzwi naszego 

serca na drugą osobę, ponieważ każdy człowiek jest darem, czy jest 

to ktoś nam bliski, czy też obcy biedak. Wielki Post jest czasem 

sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpozna-

niu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. Każdy z nas spotyka 

ich na swojej drodze. Każde życie, które napotykamy, jest darem  

i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. Słowo Boże pomaga 

nam otworzyć nasze oczy, aby przyjąć życie i je umiłować, zwłaszcza 

gdy jest słabe. By jednak móc to uczynić, trzeba potraktować poważ-

nie także to, co Ewangelia mówi nam o bogaczu. 

 

2. Grzech nas zaślepia 

Przypowieść bezlitośnie podkreśla sprzeczności, w których 

znajduje się bogacz (por. w. 19). Człowiek ten, w przeciwieństwie do 

ubogiego Łazarza nie ma imienia, jest określony jedynie jako „bo-

gacz”. Jego bogactwo przejawia się w noszonych ubraniach, prze-

sadnym luksusie. Purpura była rzeczywiście bardzo ceniona, bar-
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dziej niż srebro i złoto, i dlatego była zastrzeżona dla bogów (por. Jer 

10,9) i królów (por. Sdz 8,26). Bisior był specjalnym rodzajem tkani-

ny, która sprawiała, że ubiór nabierał niemal sakralnego charakte-

ru. Zatem bogactwo tego człowieka było przesadne, również dlatego, 

że okazywane było codziennie, rutynowo: „dzień w dzień świetnie się 

bawił” (w. 19). Dostrzega się w nim dramatycznie zepsucie grzechu, 

które dokonuje się w trzech następujących po sobie etapach: umiło-

wanie pieniędzy, próżność i pycha (por. Homilia podczas Mszy św., 

20 września 2013). 

Apostoł Paweł powiedział, że „korzeniem wszelkiego zła jest 

chciwość pieniędzy” (1 Tm 6,10). Jest ona głównym powodem korup-

cji i źródłem zawiści, konfliktów i podejrzeń. Może dojść do tego, że 

pieniądz może nad nami zapanować tak bardzo, iż stanie się tyrań-

skim bożkiem (por. Adhort, ap. Evangelii gaudium, 55). Zamiast być 

narzędziem, które nam służy, by czynić dobro i realizować solidar-

ność z innymi, pieniądz może podporządkować nas i cały świat egoi-

stycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla miłości i stanowi 

przeszkodę dla pokoju. 

Przypowieść ukazuje nam ponadto, że chciwość bogacza czyni 

go próżnym. Jego osobowość spełnia się w pozorach, w pokazywaniu 

innym, na co może sobie pozwolić. Pozory jednak maskują we-

wnętrzną pustkę. Jego życie jest uwięzione w zewnętrzności, naj-

bardziej powierzchownym i ulotnym wymiarze egzystencji (por. 

tamże, 62). 

Najniższym szczeblem tego upadku moralnego jest pycha. Bo-

gacz ubiera się jak by był królem, udaje zachowanie Boga, zapomi-

nając, że jest po prostu śmiertelnikiem. Dla człowieka zdemoralizo-

wanego umiłowaniem bogactwa nie ma nic oprócz własnego „ja”,  

i dlatego jego spojrzenie nie dostrzega otaczających go osób. Owocem 

przywiązania do pieniędzy jest zatem pewien rodzaj ślepoty: bogacz 

nie widzi głodnego biedaka, poranionego i leżącego w swym upoko-

rzeniu. 

Patrząc na tę osobę możemy zrozumieć, dlaczego Ewangelia tak 

wyraźnie potępia miłość pieniędzy: „Nikt nie może dwom panom 

służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miło-

wał; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie 

służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24). 
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3. Słowo jest darem 

Ewangelia o bogaczu i ubogim Łazarzu pomaga nam dobrze 

przygotować się na zbliżające się Święta Paschalne. Liturgia Środy 

Popielcowej zaprasza nas do przeżycia doświadczenia podobnego, do 

tego, jakie w sposób bardzo dramatyczny było udziałem bogacza. 

Kapłan, nakładając popiół na głowę, powtarza słowa: „Pamiętaj, że 

prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Rzeczywiście zarówno bogacz 

jak i ubogi umierają, a zasadnicza część przypowieści ma miejsce  

w zaświatach. Obie postacie nagle odkrywają, że „nic nie przynieśliśmy 

na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść” (1 Tm 6,7). 

Również nasze spojrzenie otwiera się na zaświaty, gdzie bogacz 

prowadzi długi dialog z Abrahamem, którego nazywa „Ojcem” (Łk 

16,24.27), wykazując, że należy do ludu Bożego. Ten szczegół czyni 

jego życie jeszcze bardziej niespójnym, ponieważ do tej pory nic nie 

powiedziano na temat jego relacji z Bogiem. W istocie w jego życiu 

nie było miejsca dla Boga, bo jego jedynym bogiem był on sam. 

Dopiero pośród udręk zaświatów bogacz rozpoznał Łazarza  

i chciałby, aby biedak ulżył jego cierpieniom przez odrobinę wody. 

Gesty, o które prosi Łazarza, są podobne do tych, których bogacz 

sam mógł dokonać, ale których nigdy nie dopełnił. Abraham jednak 

wyjaśnia mu: „za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, 

niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz” (w. 25).  

W zaświatach zostaje przywrócona pewna sprawiedliwość  

i  cierpienia życiowe są równoważone przez dobro. 

Przypowieść idzie dalej i tak przedstawia przesłanie dla 

wszystkich chrześcijan. Bogacz bowiem, który ma braci jeszcze żyją-

cych, prosi Abrahama, aby posłał do nich Łazarza, aby ich prze-

strzec. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków; niechże 

ich słuchają” (w. 29). A wobec sprzeciwów bogacza dodał: „Jeśli Moj-

żesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie 

uwierzą” (w. 31). 

W ten sposób ukazuje się prawdziwy problem bogacza: źródłem 

jego nieszczęść jest nie słuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło 

do tego, że już nie kochał Boga, a zatem gardził innymi. Słowo Boże 

jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca  

i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją 

zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie 

serca na dar brata. 
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Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym 

odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Sło-

wie, w sakramentach i w bliźnim. Pan – który podczas czterdziestu 

dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela – wskazuje 

nam drogę, którą trzeba pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do 

podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar 

Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia 

i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących. Zachę-

cam wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy po-

przez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych 

przez wiele organizacji kościelnych, w różnych częściach świata, aby 

rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za 

siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa 

umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas 

będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej. 

 

W Watykanie, 22 października 2017 r.,  

w Święto św. Łukasza Ewangelisty 



STOLICA APOSTOLSKA 

 

 

 

30 

 

LIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO MŁODZIEŻY Z OKAZJI 

PREZENTACJI DOKUMENTU PRZYGOTOWAWCZEGO XV ZWYCZAJNEGO 

ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SYNODU BISKUPÓW 

 

 

Drodzy Młodzi! 

Z radością wam ogłaszam, że w październiku 2018 r. odbędzie 

się Synod Biskupów na temat «Młodzież, wiara i rozeznanie 

powołania». Chciałem, abyście wy byli w centrum uwagi, ponieważ 

zależy mi na was. Właśnie dzisiaj prezentowany jest dokument 

przygotowawczy, który powierzam również wam jako «kompas» na 

tej drodze. 

Przychodzą mi na myśli słowa, jakie Bóg skierował do 

Abrahama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do 

kraju, który ci ukażę» (Rdz 12,1). Te słowa są dziś skierowane także 

do was: są słowami Ojca, który zachęca was do «wyjścia», abyście 

wyruszyli ku przyszłości nieznanej, ale niosącej niezawodne 

spełnienia, na spotkanie której On sam was prowadzi. Zachęcam 

was, abyście posłuchali Bożego głosu, który rozbrzmiewa w waszych 

sercach poprzez tchnienie Ducha Świętego. 

Kiedy Bóg powiedział do Abrahama: «Wyjdź», co chciał mu 

powiedzieć? Z pewnością nie to, aby uciekł od swojej rodziny czy od 

świata. Było to mocne wezwanie, powołanie, aby pozostawił 

wszystko i poszedł ku nowej ziemi. Czym jest dzisiaj dla nas ta nowa 

ziemia, jeśli nie społeczeństwem bardziej sprawiedliwym  

i braterskim, którego głęboko pragniecie i które chcecie budować aż 

po krańce świata? 

Ale dziś, niestety, «wyjdź» nabiera również innego znaczenia – 

sprzeniewierzenia się, niesprawiedliwości i wojny. Wielu ludzi 

młodych poddanych jest szantażowi przemocy i zmuszonych do 

ucieczki ze swojej ojczyzny. Ich krzyk wznosi się do Boga, podobnie 

jak krzyk Izraela zniewolonego pod uciskiem faraona (por. Wj 2,23). 

Chciałbym również przypomnieć wam słowa, które Jezus 

powiedział kiedyś do uczniów, którzy Go zapytali: «Rabbi (…), gdzie 

mieszkasz?». On odpowiedział: «Chodźcie, a zobaczycie» (J 1,38-39). 

Także na was Jezus kieruje swój wzrok i zaprasza, abyście do Niego 

przyszli. Drodzy młodzi, czy napotkaliście to spojrzenie? Czy 

usłyszeliście ten głos? Czy poczuliście ten bodziec, aby wyruszyć  
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w drogę? Jestem pewien, że chociaż hałas i ogłuszenie zdają się 

panować w świecie, to wezwanie nadal rozbrzmiewa w waszej duszy, 

aby ją otworzyć na pełną radość. 

Będzie to możliwe, na ile, także dzięki towarzyszeniu 

doświadczonych przewodników, potraficie podjąć drogę rozeznania, 

aby odkryć Boży plan odnośnie do waszego życia. Nawet kiedy 

wasza droga jest naznaczona niepewnością i upadkiem, Bóg, bogaty 

w miłosierdzie, wyciąga rękę, aby was podnieść. 

W Krakowie na otwarciu ostatniego Światowego Dnia 

Młodzieży wiele razy was pytałem: «Czy sprawy można zmienić?»:  

A wy wołaliście razem gromkie «Tak». Ten okrzyk rodzi się  

z waszego młodego serca, które nie znosi niesprawiedliwości i nie 

może się ugiąć przed kulturą odrzucenia ani ulec globalizacji 

obojętności. Posłuchajcie tego wołania, które wznosi się z waszego 

wnętrza! Nawet gdy, jak prorok Jeremiasz, odczuwacie brak 

doświadczenia waszego młodego wieku, Bóg zachęca was, byście szli 

tam, gdzie On was posyła: «Nie lękaj się (…), bo jestem z tobą, by cię 

chronić» (Jr 1,8). 

Lepszy świat budowany jest także dzięki wam, waszej chęci 

zmiany i waszej wielkoduszności. Nie lękajcie się słuchać Ducha, 

który podpowiada wam odważne decyzje, nie zwlekajcie, gdy 

sumienie domaga się od was podjęcia ryzyka, aby iść za 

Nauczycielem. Również Kościół pragnie słuchać waszego głosu, 

waszej wrażliwości, waszej wiary; a nawet waszych wątpliwości  

i waszych krytyk. Niech wasze wołanie będzie słyszalne, niech 

rozbrzmiewa we wspólnotach i niech dotrze do pasterzy.  

Św. Benedykt zalecał opatom, aby przed podjęciem każdej ważnej 

decyzji pytali o zdanie także młodych, «gdyż Pan często właśnie 

najmłodszemu objawia najlepsze rozwiązanie» (Reguła św. 

Benedykta III, 3). 

Zatem także poprzez drogę tego Synodu ja i moi bracia biskupi 

chcemy stać się jeszcze bardziej «współtwórcami radości waszej»  

(2 Kor 1,24). Zawierzam was Maryi z Nazaretu, młodej dziewczynie, 

takiej jak wy, na którą Bóg skierował swe spojrzenie pełne miłości – 

aby was wzięła za rękę i poprowadziła do radości pełnego  

i wielkodusznego «Oto jestem» (por. Łk 1,38). 

 

Watykan, 13 stycznia 2017 r. 
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DEKRETY PENITENCJARNI APOSTOLSKIEJ  

DLA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  

NA ROK ŚW. BRATA ALBERTA  

 

 

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA 

 

Prot. N. 1129/16/I 

 

DEKRET 

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA dla umocnienia pobożności wier-

nych i dla zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych jej przez 

Ojca Świętego Franciszka, wysłuchując prośby przedstawionej nie-

dawno przez Jego Ekscelencję Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego 

Mariana Rojka, czerpiąc obficie z dóbr duchowych skarbca niebie-

skiego, udziela ŁASKI ODPUSTU ZUPEŁNEGO pod zwykłymi warunka-

mi (Spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa 

według intencji Ojca Świętego) wiernym prawdziwie podejmującym 

pokutę i poruszonym miłością miłosierną. Łaskę odpustu wierni 

mogą uzyskać, i ofiarować ją również  za dusze zmarłych przebywa-

jących w czyśćcu, w dowolnie wybranym dniu w Roku Duszpaster-

skim poświęconym przez Konferencję Episkopatu Polski św. Bratu 

Albertowi (Adamowi Chmielowskiemu) w następujących miejscach: 

a/ w kościele parafialnym pw. św. Brata Alberta w Zamościu; 

b/ w kościele parafialnym pw. św. Brata Alberta w Przewodowie; 

c/ w kościele parafialnym pw. św. Józefa Robotnika w Werchra-

cie (na terenie tej parafii w przysiółku Monasterz św. Brat Albert 

założył jedną z pierwszych pustelni i tam przebywał ze współbraćmi 

– przypis tłumacza); 

d/ w kaplicy pw. św. Brata Alberta w Wyższym Seminarium 

Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie 

pielgrzymując do tych miejsc i tam uczestnicząc w uroczystym 

nabożeństwie lub przynajmniej modląc się przez pewien czas przed 

relikwiami lub wizerunkiem św. Brata Alberta, tak by w tych po-

bożnych rozważaniach znalazła się Modlitwa Pańska, Wyznanie 

Wiary, wezwanie Najświętszej Maryi Panny i św. Brata Alberta. 
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Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie 

mogą opuścić domu, mogą również dostąpić ŁASKI ODPUSTU ZUPEŁ-

NEGO, gdy odrzucą przywiązanie do wszelkich grzechów i wzbudzą 

odpowiednią intencję, a uprzednio spełnili wspomniane trzy warun-

ki (Spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa 

według intencji Ojca Świętego – przyp. tłumacza), jeśli również dołą-

czą się duchowo do uroczystych celebracji i ofiarują Miłosiernemu 

Bogu swoje modlitwy, cierpienia i uciążliwości własnego życia. 

Aby zaś dostęp do świętej łaski, udzielanej przez władzę Kościo-

ła, jeszcze bardziej służył miłości pasterskiej, Penitencjaria usilnie 

prosi kapłanów wyznaczonych do słuchania spowiedzi (w miejscach 

wyznaczonych do zyskiwania odpustów – przyp. tłumacza), aby  

w sprzyjających wiernym warunkach ofiarnie i wielkodusznie odda-

wali się tej posłudze. 

To co zostało postanowione obowiązuje przez cały Rok Duszpa-

sterski św. Brata Alberta. 

Rzym, Penitencjaria Apostolska, 23 stycznia 2017 r. 

 

 

Mauro Kard. Piacenza 

Penitencjariusz Wielki 

 

Ks. Krzysztof Nykiel 

Regent 
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PENITENCJARIA APOSTOLSKA 

 

Prot. N. 1130/16/I 

 

DEKRET 

 

Penitencjaria Apostolska mocą nadzwyczajnej władzy nadanej 

jej przez Ojca Świętego Franciszka, upoważnia Jego Ekscelencję 

Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka, aby w Roku 

Duszpasterskim św. Brata Alberta, w dniu wybranym ze względu na 

pożytek wiernych, po sprawowanej Eucharystii udzielił wszystkim 

obecnym wiernym, którzy prawdziwie podejmują pokutę i poruszeni 

są miłością miłosierną, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PAPIESKIEGO wraz  

z ODPUSTEM ZUPEŁNYM pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakra-

mentalna, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji Ojca 

Świętego). 

Wierni, którzy, z uzasadnionych przyczyn, nie będą mogli bez-

pośrednio uczestniczyć w tym świętym obrzędzie, a pobożnie przyj-

mą BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE za pośrednictwem przekazu ra-

diowego lub telewizyjnego, przez duchową łączność i odpowiednią 

intencję (po spełnieniu wymaganych prawem warunków) również 

mogą uzyskać ODPUST ZUPEŁNY. 

Wbrew wszelkim przeciwnym zarządzeniom. 

 

Rzym, Penitencjaria Apostolska, 23 stycznia 2017 r. 

 

Mauro Kard. Piacenza 

Penitencjariusz Wielki 

Ks. Krzysztof Nykiel 

Regent  

 

Tłumaczenie ks. Michał Maciołek  
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PRZESŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO 

KOMITETU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

DS. DIALOGU Z JUDAIZMEM 

 

Ponad 20 lat temu biskupi polscy do kalendarza kościelnego 

wpisali ogólnopolskie obchody Dnia Judaizmu. Była to w pewnym 

wymiarze pionierska decyzja jako odpowiedź na wezwanie soboro-

wego dokumentu Nostra aetate, aby „ożywić i zalecić obustronne 

poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez 

studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy” (nr 4). 

Wewnątrzkościelny Dzień Judaizmu – zgodnie z intencją  

biskupów – ma pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych 

korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że religia 

żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa „rzeczywistością zewnętrz-

ną, lecz czymś wewnętrznym oraz że nasz stosunek do niej jest inny 

aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” (św. Jan Paweł II). Można więc 

mówić o ścisłym pokrewieństwie obu religii, a wyznawców judaizmu 

nazywać braćmi, jak to określił św. Jan Paweł II: „starszymi braćmi 

w wierze”, a papież Benedykt XVI: „naszymi ojcami w wierze”. 

Budowanie wzajemnego braterstwa w oparciu o to, co w wierze 

mamy wspólne, wymaga otwarcia, woli wyjścia naprzeciw, wzajem-

nego poznawania, zaufania, formowania właściwej mentalności, 

pokonywania uprzedzeń, wyzwalania się z myślenia stereotypami, 

obrony przed wykluczaniem. Przede wszystkim jednak wymaga 

modlitwy, gdyż ludzkie wysiłki są niewystarczające, aby fundamen-

tem budowanej wspólnoty była wewnętrzna wolność i miłość dzieci 

Bożych. Są one z Boga, tak jak to określa żydowski dokument  

Dabruemet, o dialogu z chrześcijanami: „różnica pomiędzy Żydami  

a chrześcijanami nie może być przezwyciężona siłami ludzkimi”. 

W ciągu minionych 50 lat tak wiele dobrego się wydarzyło we 

wzajemnych katolicko-żydowskich relacjach, że można dziś mówić  

o całej epoce; epoce znaczonej przez papieży powojennych pontyfika-

tów, począwszy od św. Jana XXIII, zaangażowanego  

w organizację pomocy prześladowanym w czasie wojny Żydom. Nie 

można też pominąć milczeniem zaangażowania w tę pomoc papieża 

Piusa XII. Trzeba tutaj wspomnieć bł. Pawła VI, który złożył swój 

podpis pod soborowym dokumentem Nostra aetate, kluczowym dla 

dialogu religijnego, zwłaszcza chrześcijańsko-żydowskiego. Niepo-
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wtarzalny, wprost epokowy wkład w wzajemne relacje dał św. Jan 

Paweł II, noszący w swym sercu od dzieciństwa przyjaźń z żydow-

skimi rówieśnikami, która stała się inspiracją jego moralnych prze-

słań, gestów, działań, solidarności wobec narodu żydowskiego. Do 

trwałego dorobku Kościoła przeszły jego dwie wypowiedzi: „antyse-

mityzm jest grzechem” oraz „kto spotyka Jezusa spotyka judaizm”. 

Tym samym szlakiem w swej apostolskiej posłudze, refleksji  

i działaniu szedł papież Benedykt XVI. Papież Franciszek przyniósł 

ze sobą do Rzymu szerokie doświadczenie dialogu i przyjacielskiej 

więzi z Żydami, zwłaszcza z rabinem Abrahamem Skórką. W krót-

kim czasie swego pontyfikatu potwierdził tę więź poprzez wizytę  

w Izraelu, przyjmowanie u siebie Żydów, wraz z prezydentem Izrae-

la Szymonem Peresem. Nie tylko słowa, ale także milczenie może 

wiele mówić o więzi solidarności i uczuciach, tak, jak to miało miej-

sce podczas papieskich nawiedzin niemieckiego obozu Auschwitz. 

Wobec Żydów, my chrześcijanie zostaliśmy obciążeni winą nie-

chęci i dyskryminacji, uprzedzeń i obojętności, milczenia, a nawet 

udziału w ich cierpieniu. Dlatego w duchu soborowego dokumentu 

powtarzamy słowa skruchy: „Kościół, pomnąc na wspólne z Żydami 

dziedzictwo opłakuje – nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem 

religijnej miłości ewangelicznej – akty nienawiści, prześladowania, 

przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek 

kierowane były przeciw Żydom” (Nostra aetate, 4). 

Episkopat Polski w duchu Deklaracji – przede wszystkim samej 

Ewangelii – a także za przykładem św. Jana Pawła II, we wspólno-

towym akcie pokuty prosił Boga o wybaczenie win, jakie współbracia 

w wierze zaciągnęli wobec braci Żydów, zwłaszcza podczas ostatniej 

wojny, czasu totalnej Zagłady. W tym kontekście nie możemy też 

zapominać o bohaterskich postawach Polaków, niosących pomoc 

skazanym na zagładę Żydom, niekiedy aż po zapłacenie za to naj-

wyższej ceny, to jest własnego życia. Jedynie na terenie Polski naj-

drobniejsze przejawy pomocy Żydom były karane przez Niemców 

śmiercią. Naród żydowski uwiecznia pamięć tych bohaterów pa-

miątkowymi tablicami w Jerozolimie. Dobrze, że bohaterskie zacho-

wania rodaków są upamiętniane również przez Polaków: w Muzeum 

w Markowej i w Kaplicy Pamięci w Toruniu. 

Do kultury naszego społeczeństwa należy coraz częstsze upa-

miętnianie dotychczas zapomnianych mogił Żydów, polskich współo-

bywateli rozstrzelanych przez Niemców. Skazani nie tylko na śmieć, 
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ale na wymazanie ze zbiorowej pamięci ich nazwisk i miejsca po-

chówku, dziś odzyskują swoją godność, kiedy na pomnikowych pły-

tach są umieszczane ich imiona, a młodzież izraelska uczestnicząca 

w tych odsłonięciach, zresztą wraz z rabinem, biskupem, księżmi, 

miejscową społecznością, przenosi te imiona do zbiorowej pamięci 

Izraela. Spełnia się poniekąd Ezechielowa wizja powrotu rozrzuco-

nych na obczyźnie kości pomordowanych Żydów do wolnego kraju.  

W ramach obchodów złotego jubileuszu Nostra aetate papież Franci-

szek poświęcił pewną rzeźbę, umieszczoną na terenie uniwersytec-

kiego kampusu w Filadelfii. Rzeźba autorstwa miejscowego artysty 

została zainspirowana przez wspólnotę żydowską, a nadano jej tytuł: 

„Synagoga i Kościół w naszych czasach”. Przedstawia ona dwie sie-

dzące obok siebie postaci kobiece. Jedna trzyma w rękach Nowy 

Testament, a druga – zwój Tory. „W zamyśle pomysłodawców rzeźba 

reprezentuje to, co Franciszek nazwał podróżą przyjaźni, i upamięt-

nia osiągnięcia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w ostatnim pół-

wieczu” (ks. prof. M. Rosik). 

Można dziś powiedzieć, że wspomniana amerykańska rzeźba 

symbolizuje też to, co od ponad 30 lat dzieje się w Kościele w Polsce, 

w wymiarze instytucjonalnym, autoryzowanym przez Episkopat,  

a zainicjowanym przez emerytowanego Prymasa Polski abpa Hen-

ryka Muszyńskiego, nestora dialogu z Żydami. Dorobek tego dialogu 

pomnażali w ostatnich dziesięcioleciach jako przewodniczący Komi-

tetu: abp Stanisław Gądecki i bp Mieczysław Cisło, a których funk-

cję przejął w ubiegłym roku bp Rafał Markowski. Należy też wspo-

mnieć o zasadniczym wkładzie w dialog ze strony żydowskiej  

Naczelnego Rabina Polski Michela Schudricha. 

Hasłem tegorocznego, już 20. Dnia Judaizmu w Polsce są słowa 

z Księgi Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się 

uwieść” (20,7). Przywołują one nie tylko dramatyzm Jeremiaszowego 

prorockiego powołania, lecz także tragizm losu całego narodu, ze 

świadomością Bożego wybrania z jednej strony, a zbiorowym do-

świadczeniem z drugiej. Można tę sytuację odnieść do wszystkich 

niewoli wybranego narodu, zwłaszcza do czasu Zagłady. 

My, chrześcijanie, w profetycznej osobie Jeremiasza dostrzega-

my figurę Chrystusa, zmagającego się z trudną wolą Ojca, a także 

obraz każdego chrześcijanina, doświadczającego różnych drama-

tycznych sytuacji, które w duchu wiary trzeba podporządkować woli 

Boga oraz dostrzegać zbawczy sens każdego cierpienia. Nie jest to 
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łatwe, gdyż w pewnym sensie – paradoksalnie – wiara potęguje to 

cierpienie, gdyż rodzi adresowany do Boga bunt. Jednak dobrowol-

nie przyjęte cierpienie daje wewnętrzną wolność, ostateczne poczu-

cie sensu i niepowtarzalny pokój. 

Tematyka wokół tegorocznego hasła niesie w sobie wiele pytań, 

na które katolicy i Żydzi będą wspólnie poszukiwali odpowiedzi, 

gdyż obchody Dnia Judaizmu są też okazją do snucia wspólnej teolo-

gicznej i egzystencjalnej refleksji. 

 

Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem 

bp Rafał Markowski 

bp Mieczysław Cisło 
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LIST KOMISJI DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA ZAKONNEGO I STOWARZYSZEŃ 

ŻYCIA APOSTOLSKIEGO  

NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2 LUTEGO 2017 R. 

 

ŻYCIE KONSEKROWANE I CHRZEST POLSKI 

1050 LAT WSPÓLNYCH DZIEJÓW 

 

W tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego, który tradycyjnie 

obchodzimy w święto Ofiarowania Pańskiego, mając za sobą obchody 

1050-lecia Chrztu Polski, warto ukazać, w kontekście polskich dzie-

jów, związek konsekracji zakonnej i konsekracji chrzcielnej. Sobór 

Watykański II w Dekrecie o odnowie życia zakonnego stwierdza, że 

członkowie wszystkich instytutów powinni sobie uświadamiać, iż 

całe swe życie oddali na służbę Bogu, „co stanowi jakąś szczególną 

konsekrację, która korzeniami sięga głęboko w konsekrację chrztu  

i pełniej ją wyraża” (nr 5).  

 

1. Konsekracja chrztu i konsekracja zakonna 

  

Do Kościoła zostajemy włączeni poprzez sakrament chrztu. Bóg 

pragnie, aby łaska chrzcielna rozwijała się w nas na różne sposoby. 

Jedną z konkretnych dróg tego rozwoju jest życie konsekrowane.  

Z drugiej strony można stwierdzić, że istotą konsekracji zakonnej 

jest osobista więź z Chrystusem we wspólnocie z innymi. A skoro 

konsekracja chrztu jest podstawą osobistej więzi z Chrystusem we 

wspólnocie Kościoła, to życie konsekrowane w niej właśnie znajduje 

swój fundament. 

Z tego zakorzenienia wszystkich możliwych form chrześcijań-

skiego życia w sakramentalnej łasce chrztu wynika równa godność 

chrześcijan, o której w adhortacji „Vita consecrata” tak pisał Jan 

Paweł II: „Równa godność wszystkich członków Kościoła jest dziełem 

Ducha, opiera się na chrzcie i bierzmowaniu, a umacnia się dzięki 

Eucharystii. Jednakże dziełem Ducha jest także wielość form. To On 

buduje Kościół jako organiczną komunię, obejmującą wielorakie 

powołania, charyzmaty i posługi” (nr 31). 

Na ziemiach Polski owo budowanie Kościoła splotło się, począw-

szy od chrztu Mieszka, z budowaniem polskiej państwowości. Cząst-

ką tej historii jest obecność osób konsekrowanych, biorących współ-



EPISKOPAT POLSKI 

 

 

 

44 

odpowiedzialność za budowanie dobra Ojczyzny. Z tego wielkiego 

bogactwa dziejów przypomnijmy tylko niektóre osoby i wydarzenia. 

 

2. Osoby konsekrowane w dziejach ochrzczonego narodu 

 

Chrystianizacja Polski, po 966 roku, dokonywała się przy 

współudziale osób zakonnych. Św. Wojciech, zanim został biskupem, 

był benedyktynem. Podobnie bp Bruno z Kwerfurtu. Obydwaj zginęli 

śmiercią męczeńską, głosząc Ewangelię. Męczennikami było też 

Pięciu Braci Międzyrzeckich z opactwa benedyktyńskiego ufundo-

wanego przez Bolesława Chrobrego. W kronice Thietmara znajdu-

jemy wzmiankę, że córka Chrobrego była opatką. A zatem od po-

czątku istniały na ziemiach polskich także żeńskie formy życia kon-

sekrowanego. 

Klasztory benedyktynów, jak i przybyłych do Polski w XII wie-

ku cystersów, były ośrodkami ewangelizacji i katechizacji, ale także 

kultury, rolnictwa, gospodarki. Cystersem był bł. Wincenty Kadłu-

bek, pierwszy dziejopisarz Polski. XIII i XIV wiek, to na ziemiach 

polskich czas dynamicznego rozwoju augustianów, franciszkanów 

oraz dominikanów, na czele z tak wybitnymi postaciami jak św.  

Jacek i bł. Czesław. W tym okresie powstają w Polsce klasztory kla-

rysek z takimi osobowościami jak święte księżne: Kinga i Jolanta. 

Pod koniec XIV wieku zostają sprowadzeni do Polski paulini, któ-

rych klasztor na Jasnej Górze stał się duchową stolicą Polski i punk-

tem odniesienia w najtrudniejszych momentach polskiej historii. 

Później, w wiekach XVI-XVIII, jezuici, a także pijarzy ze Stanisła-

wem Konarskim na czele, tworzą w Polsce nowoczesne szkolnictwo. 

Kształcą kolejne pokolenia w miłości do Polski i Kościoła. Jakub 

Wujek tłumaczy Biblię, przez co m.in. przyczynia się do rozwoju 

nowożytnej polskiej mowy. Piotr Skarga natomiast uczy Polaków, 

poczynając od sprawujących władzę, patriotyzmu i dobrych obycza-

jów. Jego „Żywoty świętych” stają się najpoczytniejszą polską lektu-

rą. W tym okresie urodzona w Braniewie Regina Protmann zakłada 

zgromadzenie katarzynek, które podejmuje dzieła miłosierdzia. 

Charyzmatyczna benedyktynka Magdalena Mortęska, pisarka  

i tłumaczka, kładzie nacisk na wykształcenie, wymagając od mni-

szek pisania po polsku i po łacinie. Jest autorką dwóch wybitnych 

dzieł, które wchodzą do kanonu barokowej literatury religijno-

mistycznej. Założycielka prezentek Zofia Czeska tworzy model życia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
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konsekrowanego kobiet zaangażowanych aktywnie w życie społecz-

ne, szczególnie na polu edukacji. W 1612 roku przybywają do polski 

karmelitanki, których klasztory stają się promieniującymi ośrodka-

mi modlitwy. Jedna z pierwszych polskich karmelitanek, mistyczka 

Marianna Marchocka, jest autorką pierwszej autobiografii napisanej 

przez Polkę. 

W czasie zaborów zakony, jako ośrodki katolicyzmu i polskości, 

były szykanowane i zamykane. Życie konsekrowane jednak nie za-

marło, a nawet powstawały jego nowe formy. Kapucyn Honorat 

Koźmiński założył 14 żeńskich zgromadzeń zakonnych, tzw. skrytek, 

gdyż ich członkinie nie chodziły w habitach, by ominąć rosyjskie 

zakazy dotyczące zgromadzeń po powstaniu styczniowym. Poświęca-

ły się głównie pracy wychowawczej i charytatywnej. Albert Chmie-

lowski, sługa ubogich, założyciel albertynów i albertynek, był po-

wstańcem styczniowym odznaczonym pośmiertnie przez prezydenta 

Mościckiego „za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej  

i na polu pracy społecznej”. Pośmiertnie przez tegoż samego prezy-

denta została odznaczona za pracę na rzecz Ojczyzny Aniela Róża 

Godecka, współzałożycielka sióstr honoratek. Innym znanym  

zakonnikiem okresu zaborów był Rafał Kalinowski, powstaniec, 

sybirak, a potem kapłan karmelita, który zasłynął jako gorliwy spo-

wiednik. W czasach zaborów powstają niepokalanki, które wychowa-

ły pokolenia polskich dziewcząt w duchu patriotyzmu. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zakony włączyły się 

w dzieło odbudowywania polskiej państwowości. Potem osoby kon-

sekrowane wraz z całym narodem opierały się hitlerowskiej i stali-

nowskiej napaści, płacąc za to często najwyższą cenę, czego symbo-

lem jest Maksymilian Kolbe, a także 11 nazaretanek zamordowa-

nych przez okupanta niemieckiego w Nowogródku, czy też niepoka-

lanki, które zginęły z rąk UPA. W czasach komunizmu zakony, 

dzięki mądrości Prymasa Wyszyńskiego, nie tylko przetrwały, ale 

stanowiły przestrzenie wolności i nadziei.  

 

3. Osoby konsekrowane ambasadorami Polski 

 

Różnorakie formy życia konsekrowanego charakteryzują się 

m.in. tym, że są międzynarodowe. Osoby konsekrowane z zagranicy 

żyją i pracują w Polsce, a z drugiej strony zakonnice i zakonnicy  

z Polski są obecni w wielu krajach na świecie. Pełnią tam niekiedy 
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rolę swoistych ambasadorów naszego kraju. Czyniąc dobro, dają 

świadectwo o Polakach i Polsce, a zarazem są oparciem dla miejsco-

wej Polonii. Nie brakuje wśród nich świętych i błogosławionych, 

również w naszych czasach, jak dwaj zamordowani w Peru francisz-

kanie, Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek. Wielu innych 

oddało się posłudze chorym, w tym trędowatym, jak werbista Ma-

rian Żelazek, misjonarz Indii, nominowany do pokojowej Nagrody 

Nobla, czy też bł. Jan Beyzym, posługacz trędowatych na Madaga-

skarze.  

Szczególny charyzmat pracy wśród Polaków żyjących poza gra-

nicami Polski mają chrystusowcy, którzy idąc z posługą kapłańską 

stają się niejednokrotnie ważnym punktem odniesienia w konkret-

nych relacjach między Polską a innymi krajami. Inne zgromadzenie, 

zmartwychwstańcy, narodziło się z polskiej Wielkiej Emigracji.  

W Rzymie byli nieformalną ambasadą nieistniejącej na mapach Pol-

ski. Przypomnijmy też Urszulę Ledóchowską, założycielkę urszula-

nek szarych, która podczas I wojny światowej przebywała w Skan-

dynawii, a znając kilkanaście języków głosiła konferencje, w których 

podejmowała kwestię niepodległości Polski. Za te zasługi została 

odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.  

Będąc ambasadorami polskości w innych krajach, osoby konse-

krowane są przede wszystkim ambasadorami u Boga. Omadlają od 

wieków polskie sprawy. Znana dziś na całym świecie Siostra Fau-

styna zanotowała w swoim „Dzienniczku”: „Ojczyzno moja kochana, 

Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga  

zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa  

i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna” (Dz. 1038).  

 

4. Papież Franciszek na Jasnej Górze i w Krakowie na 

Białych Morzach 

 

O związanych z Kościołem dziejach Polski mówił na Jasnej Gó-

rze papież Franciszek: „Wasza historia, uformowana przez Ewange-

lię, Krzyż i wierność Kościołowi, była świadkiem pozytywnego 

wpływu autentycznej wiary, przekazywanej z rodziny do rodziny,  

z ojca na syna”. Można powiedzieć, że częścią tej historii są rodziny 

zakonne, konsekrowani siostry i bracia, którzy przekazując z poko-

lenia na pokolenia swe charyzmaty, przekazują wiarę. Papież wska-

zał na rolę Maryi w polskich dziejach: „Mogliście – stwierdził – na-



EPISKOPAT POLSKI 

 

 

 

47 

macalnie dotknąć konkretnej i przezornej czułości Matki wszystkich, 

której przybyłem tutaj oddać cześć jako pielgrzym”. Oddanie Matki  

i Królowej Polski było inspiracją dla wielu form życia konsekrowanego. 

W sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach k. Łagiew-

nik, zwracając się do duchownych i osób konsekrowanych, Franci-

szek wskazał na konieczność podejmowania tu i teraz wielkiego 

dziedzictwa przeszłości. „Można powiedzieć – zauważył papież – że 

Ewangelia, żywa księga Bożego miłosierdzia, […] ma wciąż na koń-

cu białe karty: pozostaje księgą otwartą, do której pisania jesteśmy 

powołani – tym samym stylem, to znaczy wypełniając dzieła miło-

sierdzia”.  

 

5. Odnowić ofiarowanie 

 

Słowa Ojca św. wypowiedziane na Jasnej Górze i w Krakowie  

są zaproszeniem do odnowienia konsekracji chrztu i konsekracji 

zakonnych, do ponowienia ofiarowania siebie w służbie Bogu  

i ludziom. Maryja i Józef, zgodnie z prawem Mojżeszowym, przynie-

śli Jezusa, by Go przedstawić, poświęcić Panu. A Jezus – prawdziwy 

Bóg i prawdziwy człowiek – przeszedł przez ziemię ofiarowując sie-

bie Bogu Ojcu za nasze zbawienie. Konsekracja chrzcielna i wypły-

wające z niej życie konsekrowane są wezwaniem, ale przede wszyst-

kim łaską, by iść śladami Chrystusa do wieczystej Ojczyzny, do do-

mu Boga Ojca, gdzie każda konsekracja znajdzie swe spełnienie  

w Trójcy Przenajświętszej. 

 

 

+ Kazimierz Gurda 

Przewodniczący Komisji 

ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP 
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KOMUNIKAT ABPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO,  

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  

WS. MODLITWY I POKUTY W INTENCJI OFIAR PEDOFILII  

W DNIU 3 MARCA 2017 R. 

 

„Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie 

swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!” (Ps 51,3).  

Kościół przez wieki czyni to wołanie psalmisty swoją modlitwą 

przebłagalną w obliczu zła popełnionego przez człowieka. Modlitwa  

i pokuta za ofiary pedofilii jest naturalną odpowiedzią chrześcijani-

na na zjawisko grzechu. Kościół bardziej niż ktokolwiek inny winien 

brzydzić się nikczemną przemocą, zwłaszcza wobec dziecka. Wiemy 

jak wiele zła wyrządzają tego rodzaju grzechy niewinnym ofiarom,  

a także Kościołowi i całemu stanowi duchownemu.  

Gdyby ktoś z księży – nie bacząc na prawo boskie – dopuścił się 

przestępstwa pedofilii, podejmowane jest wobec niego postępowanie 

kanoniczne według „Wytycznych KEP dotyczących etapu wstępnego 

wewnętrznego postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń 

duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą mało-

letnią” (21.09.2009). Niemniej prawna, społeczna, czy ekonomiczna 

strona całego zagadnienia to nie wszystko. Istnieje jeszcze głęboki 

problem moralny i duchowy.  

Trzeba otwarcie mówić o grzechu, pokucie oraz o nieskończo-

nym miłosierdziu Boga. Konieczne jest głębokie rozeznanie duchowe 

i wspólnotowy rachunek sumienia. Należy pamiętać o cierpieniu 

osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony du-

chownych czy świeckich – i wznosić wspólnie modlitwę przebłagania 

za niegodziwe czyny wobec nich popełnione. Fakt, że zostały one 

popełnione także przez ludzi Kościoła staje się dla nas wyrzutem 

sumienia i przynagleniem do podjęcia pokuty i czynów miłosierdzia.  

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka polscy biskupi pra-

gną zachęcić do modlitwy w tej intencji podczas nabożeństw Drogi 

Krzyżowej w pierwszy piątek Wielkiego Postu (dnia 3 marca).  

Razem z papieżem Franciszkiem mówimy: „Dziś serce Kościoła 

patrzy w oczy Jezusa w tych chłopcach i dziewczynkach i chce pła-

kać. Prosi o łaskę płaczu w obliczu tych nikczemnych nadużyć sek-

sualnych w stosunku do nieletnich. Czynów, które pozostawiły bli-

zny na całe życie. […] Jako członkowie rodziny Bożej wszyscy jeste-
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śmy powołani do tego, by wchodzić w dynamikę miłosierdzia. Pan 

Jezus, nasz Zbawiciel, jest najwyższym przykładem, niewinnym, 

który zabrał na krzyż nasze grzechy. Pojednanie jest istotą naszej 

wspólnej tożsamości naśladowców Chrystusa” (Papież Franciszek, 

Homilia, 7.07.2014). 

 

Abp Stanisław Gądecki  

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  

 

Poznań, 18 lutego 2017 r. 

 

 

 

 

 

Józef Augustyn SJ 

 

ROZWAŻANIA „ZA JEZUSEM NA DRODZE KRZYŻOWEJ” 

 

 

„Im bardziej bezinteresowny jest dar, tym okrutniejsze będą 

prześladowania i straszliwsze cierpienia”. (Paweł Florenski, 

rozstrzelany w 1937 r. w łagrze sowieckim na Wyspach 

Sołowieckich) 

 

Z Księgi Proroka Izajasza: 

Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, 

ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez 

ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się 

twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się 

obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go 

za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. [...] 

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej 

drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, 

lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek 

na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On 

nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się 

przejmuje Jego losem? [...] Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, 
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i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie 

wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało 

się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na 

ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola 

Pańska spełni się przez Niego (Iz 53,2-10). 

 

Rozważanie wstępne 

Panie Jezu Chryste, Twoja droga krzyżowa jest trudem, 

zmaganiem, walką, podjętą z miłości do Ojca i do nas, Twoich 

umiłowanych braci i sióstr. Rozpocząłeś ją w Betlejem, rodząc się  

w stajni, gdyż nie było miejsca dla Ciebie. Urodziłeś się „poza 

murami” Betlejem i umierasz, poza murami Jeruzalem. 

Chcemy iść po drodze krzyżowej Twoimi śladami, kontemplując 

nie tylko Twoje odrzucenie przez ludzi, zmaganie i ból, ale nade 

wszystko Twoją miłość do Ojca i do nas. Przyjąłeś nasz ludzki los. 

Byłeś do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Grzech to 

nasza niewierność i bunt wobec Ciebie.  

Poprzez modlitwę drogi krzyżowej pragniemy poznać nasze 

grzechy i wyznać je przed Tobą i przed Kościołem. Twoja męka 

krzyżowa jest odbiciem naszych grzechów. Nasze uparte trwanie  

w grzechu czyni nas ślepymi i niewrażliwymi na prawdę o nas 

samych i na Twoją Boską miłość.  

Często bowiem wyrzekamy się jedynie grzesznych czynów, ale 

na dnie duszy zostawiamy sobie przywiązanie do grzechu, które 

rozpala – ciągle na nowo – naszą pożądliwość.  

Niech modlitwa Drogi Krzyżowej stanie się dla nas źródłem 

odwagi i szczerości, które pozwolą nam odkłamać nasze zakłamanie 

duszy. Jego istota wyraża się w tym, że w naszych modlitwach 

wyrażamy miłość do Ciebie, Panie Jezu, zachowując jednocześnie  

w naszych duszach przywiązanie do grzechu.  

W naszym zakłamaniu chcemy służyć Bogu i mamonie; 

oddawać chwałę Panu i sobie; służyć bliźnim i wykorzystywać ich 

dla własnych celów; żyć w czystości i hołdować zmysłowości; żyć  

w ubóstwie i chciwie oglądać się za zyskiem. Chcemy wyrzec się 

owego rozdarcia, podwójnego życia, faryzejskiego zakłamania. Ono 

jest źródłem zgorszenia. Ono niszczy Kościół.  

Panie Jezu Chryste, naszą drogę krzyżową odprawiamy także 

jako wynagrodzenie za grzechy ludzi Kościoła: za niewierności, 

zdrady i zgorszenia, którymi raniliśmy Twoje Boskie serce. 
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Szczególnie chcemy błagać Cię o przebaczenie za najcięższe grzechy: 

wykorzystywanie seksualne dzieci przez niektórych z naszych 

współbraci i współsióstr. Kontemplując Twoją mękę poznamy lepiej 

bezgraniczne cierpienie, ból i rozpacz ofiar wykorzystania. Piętno 

poniżenia i rozpaczy, którym naznaczył ich dzieciństwo i młodość 

grzech wykorzystania, zatruwają ich całe życie dorosłe. Krocząc 

śladami Twojego krzyża, chcemy dzielić ich cierpienie i upokorzenie.  

Niech Twoja męka pokryje głębokim wstydem nasze serca  

i nasze twarze, bo tylko w ten sposób możemy przestać lekceważyć 

grzechy i banalizować cierpienie ofiar. Jedne z najsurowszych słów, 

jakie wypowiedziałeś, Panie Jezu, odnoszą się do krzywd 

wyrządzanych dzieciom: „Kto by się stał powodem grzechu dla 

jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać 

kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze” (Mk 9,42).  

Nasze przewrotne tłumaczenie choćby jednego grzechu 

wykorzystania seksualnego dzieci przez ludzi Kościoła jest znakiem 

zepsucia; znakiem „serca twardego jak skała, jak dolny kamień 

młyński” (por. Hi 41,16). Zrzucanie odpowiedzialności na innych,  

a tym bardziej na same dzieci, jest znakiem przewrotności i pychy, 

która czyni nas współwinnymi „czynów diabła” (papież Franciszek).  

Niech ta droga krzyżowa będzie rachunkiem sumienia dla nas 

wszystkich: duchownych i świeckich, przełożonych i podwładnych. 

Najcięższe nieprawości to gorzki owoc długiej drogi grzechu, 

wkorzenienia się w niego, lekceważenia grzechu, przyzwyczajenia do 

niego. Występki przeciwko czystości są powiązane z grzechami 

zaniedbania życia duchowego, braku modlitwy, zmysłowego 

hedonizmu, chciwości na pieniądze, gniewu, pogrążania się  

w smutku, oziębłości duchowej, wyniosłości i pychy (por. Ewagriusz 

z Pontu, O ośmiu duchach zła).  

Do grzechu nadużyć seksualnych wobec dzieci przez księży 

łatwiej dochodzi w tych wspólnotach kapłańskich, w których istnieje 

tolerancja na każdy inny grzech, a przełożeni są bardziej 

administratorami niż ojcami duchowymi i pasterzami pasterzy. 

Krycie i usprawiedliwianie nieprawości kapłanów przez ich 

przełożonych jest tak samo wielkim grzechem, jak ten, który usiłują 

ukryć. Ale nigdy nie ukryją ani cudzego, ani własnego grzechu przed 

oczami Tego, który „patrzy z nieba i widzi wszystkich synów 

człowieczych” (Ps 33,13). Ludzie podstępni są Mu jawni, widzi [ich] 

zło, bo uważa (Hi 11,11). Wielka krzywda głośno woła o pomstę do 
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nieba. Bóg sam upomina się o niewinne dzieci, najmłodszych  

i najsłabszych.  

Każdy nasz grzech rani Kościół, Twoje mistyczne Ciało, staje się 

źródłem zgorszenia. Każdy grzech jest buntem przeciwko Tobie, 

Panie, i lekceważeniem łaski powołania do służenia braciom  

i siostrom. Naszymi grzechami lekceważymy, Panie Jezu, Twoją 

zbawczą miłość i misję powierzoną nam przez Ciebie.  

Gdy nie wyznajemy naszych grzechów i nie walczymy z nimi, 

one rozrastają się w nas. „Najstraszniejszą karą za grzech jest nowy 

grzech” (S. Kierkegaard). Gdy Dawid nie wyznał przed Bogiem 

cudzołóstwa z Batszebą, ale usiłował za wszelką cenę ukryć go, 

wszedł na drogę kłamstwa, pychy i zbrodni. A Judasz, który nie 

wyznał grzechu zdrady, popełnił grzech samobójstwa. Pan 

powiedział o nim, że lepiej byłoby, gdyby się nie narodził.  

Niech modlitwa Drogi Krzyżowej obudzi nasze uśpione 

oziębłością sumienia. Chcemy powrócić do naszej „pierwszej 

miłości”, powierzyć się ponownie Twojemu Najświętszemu Sercu 

przebitemu na krzyżu. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i czynić 

wszystko z miłości ku Tobie. Chcemy służyć ofiarnie naszym 

braciom i siostrom, których nam powierzyłeś w sakramencie 

kapłaństwa. Chcemy, by Twoja miłość ku nam i nasza miłość ku 

Tobie ożywiała całe nasze życie. To miłość była u początku naszego 

powołania kapłańskiego.  

Panie Jezu Chryste, nasz ból i upokorzenie z powodu 

nieprawości naszych własnych i naszych braci w kapłaństwie 

powierzamy Twojemu Boskiemu Sercu. Chcemy go wyrazić nie tylko 

przez modlitwę, ale także poprzez czyny miłosierdzia i współczucia 

wobec wszystkich braci i sióstr, których powierzyłeś naszej pieczy, 

szczególnie zaś wobec dzieci, młodzieży i ubogich. Im więcej 

grzeszyliśmy, im głębsze były nasze nieprawości, tym więcej dobra 

chcemy czynić. W ten sposób chcemy świadczyć o Twoim Boskim 

miłosierdziu. To ono jedynie może nas uchronić od pogrążania się  

w nieprawości, bezsensie i rozpaczy.  

Uznaję moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą 

(Ps 51,5-6). W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć 

przeciw Tobie (Ps 119,11). 
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Stacja I – Jezus skazany na śmierć  

Panie Jezu, po trzech latach głoszenia Dobrej Nowiny, cudow-

nych uzdrowień, spotkań, słyszysz z ust wybranego ludu: Precz! 

Precz! Ukrzyżuj Go. A gdy namiestnik rzymski, nie bez ironii pyta: 

Czyż króla waszego mam ukrzyżować?, lud woła w zaślepieniu: Poza 

Cezarem nie mamy króla. 

Prorok Micheasz mówi: Słuchajcie, (…) oto Pan ma spór ze 

swym ludem i oskarżać będzie Izraela. Ludu mój, cóżem ci uczynił? 

Czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz Mi! Otom cię wywiódł z ziemi 

egipskiej, z domu niewoli wybawiłem ciebie (Mi 6,2-4).  

Naszymi grzesznymi wyborami, które hołdują naszym namięt-

nościom, mówimy Ci, Panie Jezu: „Precz! Precz! Już nie ma miejsca 

dla Ciebie w mojej duszy, w zamysłach mojego serca”.  

Niech kontemplacja Twojej Męki otworzy moje serce, władze 

duszy mojej: pamięć, rozum i wolę, bym mógł usłyszeć Twoją skargę 

pełną bólu. Twoją Męką, Jezu, mówisz do mnie: „Cóżem ci uczynił? 

Po tylu deklaracjach miłości, zobowiązaniach kapłańskich, zakon-

nych i przy całym Moim zaufaniu, jakie ci okazałem, mówisz Mi: 

Precz! Precz?”. 

O co Jezus ma żal do nas? Najpierw o to, że nie modlimy się, że 

modlimy się mało i niedbale: „Jednej godziny nie mogliście czuwać 

ze mną?”.  

Panie Jezu, przepraszamy Cię, że tak często lekceważyliśmy 

Twoją miłość, nasze powołanie, nadużywaliśmy Twojego zaufania, 

marnowaliśmy czas, zaniedbywaliśmy codzienne spotkanie z Tobą, 

bez uwagi sprawowaliśmy Eucharystię i Sakrament pojednania.  

Przepraszamy Cię za brak słuchania Twojego słowa, które 

przepowiadamy niedbale, ponieważ nie medytujemy go, nie żyjemy 

nim i nie prosimy Ducha Świętego o światło.  

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że nie odpłacasz złem za zło, ale 

przyjmujesz z poddaniem woli Ojca okrutną kaźń krzyża, by ofiaro-

wać siebie Ojcu za nas i przekonać nas o Twojej bezwarunkowej 

miłości. Niech kontemplacja Twojej ofiary odnowi w nas miłość ku 

Tobie i poświęcenie w służbie braciom i siostrom.  

 

Stacja II – Jezus bierze krzyż na swoje ramiona  

Piłat wydał cię, Panie Jezu, na ukrzyżowanie, a ty przyjąłeś 

krzyż z miłością. To okrutna i hańbiąca tortura. Rzymianie 

skazywali na nią jedynie wyjętych spod prawa: niewolników  
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i zbrodniarzy. Żołnierze wkładają na Twoje ramiona krzyż  

i przynaglają, abyś niósł go na miejsce kaźni. 

Drzewo krzyża jest ciężkie. Zawisły na nim wszystkie owoce 

ludzkiej nieprawości, począwszy od grzechu Adama aż do ostatniego 

grzechu popełnionego przed końcem świata. Ustami Proroka Izaja-

sza żalisz się, Panie: Przykrość zadałeś twoimi grzechami, występ-

kami twoimi Mnie zamęczasz (Iz 43,25). On się obarczył naszymi 

grzechami, On dźwigał nasze nieprawości (por. Iz 53,4). 

Grzech jest tajemnicą. Gdy go popełnimy, tracimy nad nim wła-

dzę. On wymyka się spod naszej kontroli. Nie mamy władzy nad 

naszymi nieprawościami, ale one ją mają nad nami. Nie poznamy 

naszych nieprawości poprzez analizę grzesznych zamiarów i czynów, 

ale jedynie dzięki kontemplacji Twojego Krzyża.  

Panie Jezu w Twoich ranach jest zdrowie naszych dusz i serc, 

naszych umysłów. Z ufnością wołamy: „Oto drzewo krzyża, przez 

które stało się nasze zbawienie”.  

„Krew Jego na nas i na dzieci nasze” – woła lud. I choć słowa te 

wypowiedziane były w żądzy przelania cudzej krwi, tym nie mniej – 

paradoksalnie – zawierają Boską prawdę. Krwią Twoją, Panie Jezu, 

wykupujesz nas spod władzy grzechu. Przypominasz nam o tym  

w codziennej Eucharystii: „To jest Krew moja za was przelana”. 

Kontemplując krzyż na Twoich ramionach, Panie Jezu, pytamy 

– razem ze świętym Ignacym Loyolą – pełni zdumienia: jak to się 

stało, że z miłości do nas grzeszników stałeś się człowiekiem, a od 

życia wiecznego przeszedłeś do śmierci doczesnej i do konania na 

krzyżu za nasze grzechy?  

 

Stacja III – Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem  

Twoje siły, Panie, są wyczerpane biczowaniem, koronowaniem 

cierniem, maltretowaniem Twojego ciała. Osłabiony upadasz. Krzyż 

przygniata Cię do ziemi. Adorujemy Twój pierwszy upadek i Twój 

trud dźwigania się z upadku. Dziękujemy Ci za Twoją człowieczą 

słabość, na którą godzisz się w Twojej Boskiej pokorze. Upadając pod 

krzyżem stajesz się podobnym do nas przygniecionych brzemieniem 

ludzkiej niedoli i udręk. 

Kontemplując Twój pierwszy upadek pod krzyżem, przywołu-

jemy nasze pierwsze niewierności i grzechy; zarówno te, które zda-

rzały się po długiej walce, jak i te popełnione w młodości bez zasta-

nowienia: z bezmyślności, lenistwa i głupoty. Torowały one drogę 
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grzechom w całym naszym dorosłym życiu: otwierały bramy egoi-

zmu, pychy, gniewu, zmysłowości, zazdrości. Te nasze pierwsze 

grzechy, najczęściej popełnione z lekkomyślności przygniotły Cię do 

ziemi.  

Kontemplując Twoją ludzką słabość modlimy się za wszystkich 

stojących przed pokusą pierwszego grzechu. Polecamy Ci ludzi mło-

dych, którzy kuszeni są do eksperymentowania ze złem. Daj im, 

Panie, przenikliwe spojrzenie, dzięki któremu będą w stanie przewi-

dzieć tragiczne konsekwencje każdego grzechu ciężkiego. Udziel im 

też odwagi i siły do odpierania pokusy paktowania z namiętnością.  

Polecamy Twojej ojcowskiej dobroci tych, którzy upadłszy po raz 

pierwszy stoją na rozdrożu i z niepokojem pytają, jaką drogą pójść: 

konsekwentnego zmagania się ze słabością czy też poddania się wła-

dzy grzechu i dalszego pogrążania się w namiętności. Powierzamy 

Twemu miłosierdziu, Panie, ludzi zdemoralizowanych, którzy gorszą 

i deprawują innych, zwłaszcza dzieci i młodzież.  

Niech Twoja przebaczająca miłość odnawia w nas, po każdym 

naszym upadku, prawość myśli i czystość naszych pragnień. Napeł-

niaj nas niewinnością serca, dzięki której będziemy w stanie ciągle 

od nowa powracać do pierwszej miłości.  

 

Stacja IV – Jezus spotyka swoją Matkę 

Twoja Matka, Jezu, jest zawsze przy Tobie. Ona idzie za Tobą, 

jak uczeń za mistrzem. Jest przecież Twoją najlepszą uczennicą. 

Sam wskazujesz na nią jako na wzór słuchania słowa: Któż jest moją 

matką…? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja 

matka... Bo kto pełni wolę Ojca mojego, ten Mi jest… matką (por. Mt 

12,48-50). 

A teraz Twoja Matka kroczy po Twoich krwawych śladach. Ból 

rozdziera Jej serce, gdy widzi, iż ciało, które wydała na świat, zosta-

ło zmasakrowane tak, że stałeś się niepodobny do ludzi i nie było na 

co patrzeć (Iz 53, 2).  

Wspominając Twoje spotkanie z Matką, powierzamy Ci, Panie, 

wszystkie matki; te, które wiernie towarzyszą swoim synom i cór-

kom w chwilach ich zagubienia, jak również te matki, które swoim 

lekkomyślnym życiem i brakiem troski o dzieci nie umieją ich chro-

nić, krzywdzą je i są dla nich zgorszeniem. 

Modlimy się, Panie, za matki zranione w ich macierzyńskiej mi-

łości, gdy w przypływie rozpaczy, lęku o siebie czy nalegania ze stro-
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ny bliskich, pozbawiły życia swoje nienarodzone dzieci. Daj im łaskę 

głębokiej skruchy, by mogły doświadczyć Twojego nieskończonego 

miłosierdzia. 

Polecamy Twojej Boskiej pieczy matki i ojców dzieci krzywdzo-

nych, prześladowanych, więzionych, skazanych na śmierć. Przyjmij, 

Panie, ich ból i udrękę.  

Powierzamy Twojej dobroci matki i ojców cierpiących z powodu 

upadku moralnego swoich dzieci. Daj im nadzieję na lepsze życie ich 

synów i córek. Daj im też łaskę wiary w nieskończone Twoje miło-

sierdzie.  

Panie Jezu, najlepszy z synów ludzkich, doskonale rozumiejący 

udrękę każdej matki, obdarz je odwagą i siłą do stawiania czoła 

krzywdzie, cierpieniu i słabości, które dotknęły ich dzieci. Niech 

spotkanie z Twoją Matką na drodze krzyżowej będzie dla nich pocie-

szeniem, umocnieniem i wsparciem.  

 

Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi 

Wycieńczony kaźnią Męki utraciłeś niemal wszystkie fizyczne 

siły. Dotknąłeś granic ludzkich możliwości. Ciało odmawia Ci posłu-

szeństwa.  

Gdy w swej niemocy wołasz do Ojca, On stawia na Twojej dro-

dze krzyżowej Szymona z Cyreny. Bo choć żołnierze przymusili go, 

aby niósł Twój krzyż, to przecież jego pomoc była darem Twojego 

Ojca. Ty, Panie Jezu, z wdzięcznością przyjąłeś okazaną ci pomoc, 

choć była wymuszona. 

Panie Jezu Chryste, daj nam odwagę, byśmy w każdej naszej 

niemocy wołali do Ciebie: W moim utrapieniu wzywam Pana i wo-

łam do mojego Boga. Usłyszał On głos mój, (…) a krzyk mój dotarł 

do Jego uszu (2 Sm 22,7). 

Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na 

skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, bo Ty jesteś dla mnie 

obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi (Ps 61,3-4). 

Czas niemocy, to zaproszenie do pokornego wołania do Boga; to 

zaproszenie do wyznania wiary, że bez Ciebie, Panie Jezu, nic do-

brego uczynić nie możemy.  

Otchłań krzywdy i zła, jakim jest wykorzystanie seksualne 

dzieci przez niektórych duchowych rodzi tragiczną bezsilność i nie-

moc: najpierw bezsilność i niemoc ofiary – wykorzystanego dziecka, 

bezsilność jego rodziców. Jest to także bezsilność wspólnoty kapłań-
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skiej, bezsilność Kościoła wobec sprawcy tych niegodziwych czynów. 

Zepsucie, które zwykle towarzyszy temu grzechowi sprawia, że 

sprawca kryje je, usprawiedliwia, manipuluje ofiarą, okłamuje ją, 

wpędza w chore poczucie winy, zastrasza. Bywa, że bardziej wie-

rzymy w jego usprawiedliwienia niż w świadectwo pokrzywdzonych. 

Oto jak zło penetruje wewnętrzny świat wiary (Benedykt XVI).  

My kapłani, poniżeni w oczach chrześcijan i całego świata, grze-

chami naszych braci w kapłaństwie i naszym własnym uwikłaniem, 

z bólem współczucia dla ofiar wołamy w upokorzeniu i zawstydze-

niu: Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka; Pomocy moja, spiesz mi na 

ratunek! Ocal od miecza moje życie, z psich pazurów wyrwij moje 

jedyne dobro, wybaw mnie od lwiej paszczęki i od rogów bawolich – 

wysłuchaj mnie! Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię 

będę pośród zgromadzenia (Ps 22,20-23). 

 

Stacja VI – Weronika ociera Twarz Jezusowi 

Widok Twojej Twarzy, zalanej krwią, wzbudził w Weronice 

współczucie. Poruszona miłością ociera Twoją Twarz chustą. Jako 

znak Twojej wdzięczności ofiarowałeś jej – odbitą na chuście – ikonę 

Twojego Oblicza.  

To nasze grzechy oszpeciły Twoje najświętsze oblicze. To one 

uczyniły Cię niepodobnym do ludzi. Ja zaś jestem robak, a nie czło-

wiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Szydzą ze mnie 

wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową 

(Ps 22,7-9). 

Nasza twardość serca sprawia, że odwracamy nasze oczy od 

Twojego Boskiego Oblicza, na którym wypisane są nasze nieprawo-

ści. To one uczyniły Twoją Twarz niepodobną do ludzi. Panie Jezu, 

daj nam łaskę kontemplacji Twojego Boskiego oblicza, niech stanie 

się ono źródłem skruchy i pokoju serca, byśmy nie odwracali się od 

tych, na których twarzach wypisane są grzechy przemocy, której 

stali się ofiarami. 

Ale twoja Twarz, choć oszpecona, jest najpiękniejsza spośród 

Synów ludzkich; jest bowiem odbiciem Oblicza Twojego Ojca. Jesteś 

najpiękniejszym z synów ludzkich, a wdzięk rozlał się na Twoim 

świętym Obliczu (Ps. 45,3).  

„Kto mnie widzi, widzi i Ojca” – mówisz, Jezu, do Filipa. Na 

Twoim Boskim Obliczu możemy odczytać odwieczną miłość Ojca do 

nas. To ona jest źródłem naszego istnienia. Z niej wyszliśmy i do niej 
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zdążamy. Ona jest ostatecznym sensem i celem naszego istnienia. 

To miłość, odkrywana na Twoim Boskim obliczu, daje nam odwagę, 

mądrość i moc, by panować nad grzechem, który nieustannie łasi się 

do nas i kusi nas. 

Gdy wpatrzeni w Twoje Oblicze doświadczymy poczucia własnej 

godności i szacunku do siebie, staniemy się zdolni do okazywania 

szacunku i uznania godności wszystkich naszych braci i sióstr.  

Panie Jezu Chryste, niech kontemplacja Twojego Oblicza po-

zwala nam odczytywać Twoją obecność we wszystkich zranionych na 

duszy i ciele przez nasz grzech. Na cierpiących obliczach ofiar zła  

i grzechu, odbita jest Twoja Męka.  

 

Stacja VII – Jezus upada po raz drugi 

Panie Jezu, wyczerpany ponadludzkim cierpieniem upadasz 

powtórnie pod ciężarem krzyża. Twoja ludzka słabość jest silniejsza 

od woli doniesienia krzyża. Ponaglany przez żołnierzy powstajesz  

i idziesz na Golgotę. Pragniesz do końca być posłuszny Ojcu i wypeł-

nić Jego wolę.   

Twój powtórny upadek, Panie, przywołuje wszystkie nasze – 

powtarzające się uparcie, nieraz całymi latami – grzechy. Nasza 

wola nawrócenia i przezwyciężenia niewierności okazuje się często 

zbyt słaba.   

Niech Twoje upadki pod drzewem krzyża pomagają mi uznać 

głębię moich nieprawości. Twoja zaś wola dźwigania krzyża niech 

będzie dla mnie źródłem mocy, odwagi i siły do nieustannego po-

wstawania z grzechu. 

Przepraszamy Cię, Panie, za chwile zwątpienia i zniechęcenia, 

którym ulegaliśmy po wielu naszych grzechach, po skandalach  

z udziałem naszych współbraci. To pycha nie pozwala nam zmierzyć 

się z rozmiarem naszej grzeszności i szukać ratunku w Tobie.   

Otocz szczególną miłością wszystkich kapłanów, którzy w sa-

kramencie pojednania pełnią posługę jednania. Niech jednak oni 

sami, jako pierwsi, staną się świadkami zmagania się z własnymi 

grzechami. Niech będą czytelnymi znakami Twojej przebaczającej 

miłości, pełnej życzliwości, łagodności, współczucia, pokoju i dyskre-

cji. Niech dobre słowa i gesty spowiedników budzą zaufanie, niech 

ożywiają nadzieję tych, którzy – wierząc w Ciebie – wyznają przed 

nimi swoje słabości. 
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Stacja VIII – Jezus pociesza płaczące niewiasty 

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły  

i płakały nad Nim (Łk 23,27). Twoje cierpienie porusza niewiasty do 

głębi. Ich ból z powodu cudzego nieszczęścia zamyka im serca i za-

ślepia oczy na ich własne grzechy i grzechy ich dzieci. Napominasz 

je więc: Nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i waszymi dziećmi. 

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za uleganie sensacyjnemu zain-

teresowaniu cudzymi sprawami, za siedzenie godzinami przed tele-

wizorem albo monitorem komputera, które odwodzi nas od modlitwy 

i troski o nasze życie duchowe, od służby bliźnim.  

Daj nam odwagę przyjmowania odpowiedzialności za nasze ży-

cie, to które nam dajesz dzisiaj. Udziel nam mądrości, byśmy umieli 

odróżnić sprawy ważne od nieważnych, sensowne od bezsensownych, 

własne od cudzych, pożyteczne od zbędnych, czyste od nieczystych, 

duchowe od zmysłowych, wieczne od doczesnych, dobre od złych.  

Dziękujmy Ci, Panie, za bolesne doświadczenia życiowe, które 

demaskują powierzchowność naszego życia. Są one Twoją łaską; 

wzywają nas bowiem do pełniejszego odkrywania Twojej nieskoń-

czonej miłości. Twoja miłość jest ostatecznym celem i sensem życia.  

Niech spotkania z cierpiącymi stają się dla nas zaproszeniem  

i okazją do przekraczania egoizmu, do wychodzenia z zamknięcia  

w sobie. Niech wrażliwość na ból bliźnich uwolni nas od wewnętrz-

nej pustki.  Strzeż nas także przed konsumpcyjnym i zmysłowym 

podejściem do życia, które koncentruje nas wyłącznie na doczesności 

i prowadzi na mielizny uzależnień. Chroń nas, Panie, przed obojęt-

nością i niewrażliwością na dobro duchowe nasze własne i bliźnich. 

 

Stacja IX – Jezus upada po raz trzeci pod krzyżem 

Upadasz, Panie, pod krzyżem po raz trzeci, tuż pod szczytem 

Golgoty. Żołnierze zniecierpliwieni Twoją słabością ponaglają Cię. 

Zbierasz więc w sobie resztki sił i dźwigasz się, by przemierzyć 

ostatni odcinek drogi na Kalwarię. Golgota jest metą, do której 

zmierza całe Twoje ziemskie bytowanie.  

Adorujemy Cię, Panie Jezu, przygniecionego ciężarem krzyża. 

Wielbimy cię za Twoje powstanie z każdego upadku pod krzyżem.  

W ten sposób uczysz nas, iż do domu Ojca zmierzamy pośród na-

szych upadków i ciągłego powstawania z nich dzięki Twojej mocy. 

Nie pozwól, byśmy ulegali pokusie zniechęcenia, które odbiera 

nam wiarę w sens walki duchowej i prowadzi do rozpaczy lub zobo-
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jętnienia na zło. Daj nam głęboką świadomość, że z każdego moral-

nego dna możemy powstać dzięki Twojemu nieskończonemu miło-

sierdziu.  

Powierzamy Twojej nieskończonej dobroci ludzi zobojętniałych  

i pogrążonych w rozpaczy; w swoim poniżeniu i upokorzeniu nie 

umieją uwierzyć w Twoją troskliwą miłość; grzechy własne albo 

grzechy popełnione przeciw nim przez bliźnich pozbawiają ich na-

dziei życia wiecznego. Daj im światło Twojej łaski, by uwierzyli, że 

tam gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się Twoja 

łaska, wysłużona na krzyżu (por. Rz 5,21). 

Powierzamy Ci, Panie Jezu, wszystkich kuszonych do zamachu 

na własne życie. Udziel im odwagi nieustannego przekraczania swo-

jej niemocy wobec skutków zła. Niech uwierzą, że Ty, Panie, nigdy 

nie pozostawiasz nas bez koniecznej łaski dla naszego zbawienia. 

Postaw na ich drodze życia szlachetnych ludzi, dzięki którym mogli-

by doznać miłości i wsparcia i doświadczyć Twojej troskliwej opieki. 

 

Stacja X – Pan Jezus odarty z szat 

Przed ukrzyżowaniem kaci zdarli z Ciebie szaty; zostałeś po-

zbawiony wszystkiego, także szat okrywających Twoje najświętsze 

Ciało. W ten oto sposób pogwałcono Twoją ludzką intymność. Żadne 

z upokorzeń nie zostało Ci oszczędzone. Panie Jezu, Przyjmujesz tę 

kolejną zniewagę z Boską cierpliwością.  

Pogwałcenie ludzkiej intymności uderza w poczucie godności  

i szacunku do siebie. Gdy poniżone zostaje nasze ciało w sferze in-

tymnej, ono z naszego przyjaciela staje się naszym wrogiem, nieu-

stannie nas zawstydza, upokarza, poniża i boli.  Ból pogwałconej 

intymności w okresie dzieciństwa i młodości wżera się głęboko  

w pamięć i w ciało osoby skrzywdzonej; staje się źródłem cierpienia na 

całe późniejsze dorosłe życie. Nie dziwi fakt, że osoby dorosłe wyko-

rzystane seksualne w dzieciństwie, wracają nieraz po wielu latach do 

tych bolesnych ran; i wracają tak, jakby były zadane wczoraj.   

Poprzez tajemnicę pogwałconej intymności, bierzesz Panie Jezu, 

na siebie wszystkie cierpienia skrzywdzonych przemocą dzieci, wy-

korzystywanych, pogwałconych w ich intymności chłopców i dziew-

czynek, maltretowanych kobiet, upokorzonych mężczyzn. Twoim 

boskim miłosierdziem obejmij ofiary a sprawcom i nam wszystkim 

zranionym ich grzechem daj poznać wyzwalającą moc prawdy.  
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Sprawcom udziel łaski skruchy i pokory, ducha prawdy, aby 

zrozumieli zło grzechu i ogrom krzywdy wyrządzonej niewinnym. 

Udziel sprawcom tych wszystkich niegodziwych czynów daru łez, by 

mogli opłakiwać swoje nieprawości, by wolni od rozpaczy przyjęli 

pokutę nałożoną przez Kościół i codziennie wykorzystywali okazje do 

dobra, jakie dla nich przygotowujesz. Wzbudź w nich wiarę, że Ty 

nie chcesz śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył.  

Przełożonym udziel ducha prawości i męstwa, by z odwagą sta-

wiali czoła całemu zgorszeniu, jakie powodują w Kościele i w świecie 

nieprawe czyny kapłanów i osób konsekrowanych     

 

Stacja XI – Jezus przybity do krzyża 

Twoje ciało zostaje przybite do krzyża. Zawisłeś na własnych 

ranach pomiędzy niebem i ziemią. Jak posłuszny baranek poddajesz 

się przemocy. Dręczono Cię, lecz sam dałeś się gnębić, nawet nie 

otworzyłeś ust swoich – jak baranek na rzeź prowadzony.   

W tajemnicy Twojego krzyżowania, powierzamy Ci, Panie, 

wszystkich prześladowanych chrześcijan. „Nie możemy w tym miej-

scu nie wspomnieć o wielu (…) prześladowaniach, jakie codziennie 

wymierzone są (…) w chrześcijan. Wspólnoty i osoby będące przed-

miotem barbarzyńskiej przemocy: wypędzani ze swoich domów  

i ojczyzn; sprzedawani jako niewolnicy; zabijani, ścinani, ukrzyżo-

wani i paleni żywcem przy haniebnym i sprzyjającym milczeniu 

wielu” (Papież Franciszek do Parlamentu Europejskiego). 

A wszystko to wrogowie Twojego krzyża czynią z demoniczną 

pomysłowością, by Twoi uczniowie umierali w możliwie najwięk-

szych męczarniach.  Wraz z Tobą, Jezusie Ukrzyżowany, polecamy 

miłosierdziu Ojca wszystkich prześladowców. Błagamy dla nich  

o łaskę opamiętania i nawrócenia. 

Modlimy się także za wszystkie krzywdzone dzieci: sprzedawa-

ne w niewolę, wykorzystywane do pracy niewolniczej, maltretowane, 

gwałcone i mordowane, ginące w wojnach pod gruzami walących się 

domów, tonące w morzach i oceanach jako uchodźcy. Wejrzyj na ich 

niewinnie przelaną krew i skrusz serca wszystkich, którzy winni są 

tych zbrodni.  

Polecamy Ci zwłaszcza dzieci skrzywdzone przez kapłanów  

i osoby konsekrowane. Twoja Męka daje nam zrozumienie prze-

wrotności zła, jakiego się dopuszczają. To pycha nie pozwala nam 

pojąć głębi krzywdy, jaką jest każda forma przemocy wobec dziecka: 



EPISKOPAT POLSKI 

 

 

 

62 

bicie go, manipulowanie nim, okłamywanie go a zwłaszcza wykorzy-

stywanie go dla zaspokojenia własnej żądzy. „To coś więcej niż czyny 

niegodziwe. To świętokradczy kult, bo te dziewczynki i ci chłopcy 

byli powierzeni charyzmatowi kapłańskiemu, by byli prowadzeni do 

Boga, a oni złożyli ich w ofierze bożkowi swojej żądzy.” (Franciszek, 

Homilia 7 lipca 2014 r.) 

Całe to zło dotykające ludzkość od zarania dziejów bierzesz na 

siebie, Jezu krzyżowany. Cierpisz z ofiarami i za ofiary. Ty, bez-

grzeszny, zapraszasz nas grzesznych do pójścia za Tobą, by dźwigać 

„nasz krzyż” (por. Mt 16,24; Łk 9,23), czyli skutki grzechów wła-

snych i grzechów naszych bliźnich. Sprawcy zgorszenia mówisz 

straszliwe „biada” i przestrzegasz: „Lepiej byłoby dla niego, gdyby 

mu przywiązano do szyi kamień młyński i wrzucono do morza, niż 

żeby był przyczyną upadku jednego z tych małych.” (Łk 17,1b-2) Nie 

ma innej drogi, jak zmierzyć się ze złem idąc za Tobą na drodze 

krzyżowej. 

 

Stacja XII – Śmierć Jezusa na krzyżu 

Adorujemy Cię, Panie Jezu, i błogosławimy Twoją śmierć. Dzię-

kujemy Ci, że dobrowolnie przyjąłeś ją na siebie. Stałeś się podob-

nym do nas we wszystkim, prócz grzechu. Rozważając, Panie, Twoje 

konanie i śmierć na krzyżu, przywołujemy naszą własną śmierć. 

Pragnę przyjąć moją śmierć jako dar i łaskę. Nie boję się śmierci.  

Rodzimy się, dorastamy, realizujemy nasze powołanie: kapłań-

skie, rodzinne, zakonne, a potem wracamy do Ciebie, Pana życia  

i śmierci. Całym naszym życiem zmierzamy na spotkanie z Tobą  

w wieczności.  

Choć jestem świadom moich grzechów, to jednak nie lękam się 

spotkania z Tobą w śmierci. Wierzę głęboko, że Twoim sądem nade 

mną będzie Twoje nieskończone miłosierdzie.  

Tak jak pragnę Tobie służyć całym swoim życiem, tak też 

chciałbym, Panie, oddać Ci chwałę w chwili śmierci. Cóż bowiem 

znaczyłaby chwała, jaką chcę Ci oddać za życia, gdybym moją śmier-

cią miał Ciebie obrażać?  

Prosimy Cię o dobrą śmierć. I choć kierowani pewną obawą 

przed śmiercią bylibyśmy skłonni prosić Cię o śmierć łatwą: bez 

cierpienia i męki konania, to jednak rezygnujemy dobrowolnie  

z dyktowania Ci rodzaju umierania, w jakim zechcesz nas nawie-
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dzić. Z zaufaniem powierzamy Ci całe nasze życie wraz ze śmiercią, 

która je zakończy.  

Niech moja śmierć będzie świadectwem dla braci i sióstr. Cóż 

bowiem znaczyłoby świadectwo całego życia, gdyby miało je zakoń-

czyć zgorszenie grzechem nieufności i zwątpienia ostatniej chwili 

życia – w śmierci. Niech moja śmierć potwierdzi wszystkie dobre 

pragnienia, myśli, słowa i czyny, jakie spełniałem ufny w Twoje mi-

łosierdzie.  

Powierzamy Ci, Panie, wszystkich ludzi, którzy umierają: tych, 

którzy odchodzą z tego świata spokojni i zdani na Twoją wolę; umie-

rających śmiercią niespodziewaną, gwałtowną; a zwłaszcza, tych, 

którzy umierają zbuntowani wobec Ciebie i Twojej woli.  

Niech Twoja śmierć, Panie, będzie dla nas wszystkich wzorem 

umierania; obdarz nas głęboką wiarą, że w śmierci nasze życie się 

nie kończy, ale się jedynie zmienia. 

 

Stacja XIII – Zdjęcie Ciała Jezusa z krzyża  

Maryja, Twoja Matka, trzyma w swoich ramionach Twoje Ciało 

zdjęte z krzyża. Doznaje nie tylko ogromnego bólu, ale również ulgi  

i pokoju. Skończyło się Jej cierpienie i poniżenie. „Wykonało się” 

dzieło odkupienia. Misja została spełniona. To dla niej Duch Święty 

począł Ciebie w Jej łonie. Dla tej misji urodziła Cię i wychowała.  

W wypełnieniu tej misji towarzyszyła Ci wiernie aż pod krzyż. 

Maryja – za sprawą Ducha Świętego – obdarzając Cię swoim 

ciałem, staje się Matką Boga, a Ty, Jezu, Synem Człowieczym. To 

dzięki Jej fiat jesteś Człowiekiem z człowieka, jak dzięki Boskiemu 

synostwu jesteś Bogiem z Boga. Ta, która podzieliła się z Tobą swo-

im ciałem, teraz trzyma je martwe w swoich ramionach.  

Twoje cudowne poczęcie w Jej łonie jest dla Niej źródłem na-

dziei na bliskie już Twoje zmartwychwstanie. Ona wierzy, że Ojciec 

nie zatrzyma duszy Twojej w Otchłani, ani nie da Tobie, Jego Świę-

temu, ulec skażeniu (por. Dz 2,26-27). Jeżeli bowiem grzeszny Da-

wid wiedział, że jego Potomek zasiądzie na jego tronie i widząc przy-

szłość przepowiedział Twoje zmartwychwstanie, o ileż bardziej Two-

ja Matka, Niepokalanie Poczęta, była pewna Twojego zmartwych-

wstania (por. Dz 2,30-31).  

W ten sposób Twoja Matka, Panie, pośród mroku śmierci, który 

ogarnął całą ziemię (por. Mt 27,45) staje się światłem w ciemności, 

jutrzenką zwiastującą poranek zmartwychwstania. Cała ludzkość  
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w Niej właśnie przechowała wiarę w Twoje Bóstwo i Mesjańskie 

posłannictwo.  

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za niezłomną wiarę Twojej Matki 

Maryi. Dzieląc się nią budziła wiarę Twoich Apostołów, uczniów  

i przyjaciół. Ona jako pierwsza umacniała wiarę Piotra, zanim on 

sam – zgodnie z Twoim poleceniem - zaczął umacniać wiarę swoich 

braci (por. Łk 22,23). Dzięki swojej wierze Maryja stała się Matką 

rodzącego się Kościoła.  

Maryjo, Matko Boża, która jako pierwsza uwierzyłaś w Zmar-

twychwstanie swojego Syna, módl się za nami, abyśmy w pokusach 

zwątpienia i zniechęcenia zachowali, jak Ty, wiarę w moc Boga. 

„Święta Mario, Matko Boża, módl się za nas teraz i w godzinę śmier-

ci naszej”. 

 

Stacja XIV – Złożenie ciała Jezusa do grobu 

Panie Jezu, gdybyś nie powstał z martwych, Twoja śmierć na 

krzyżu nie byłaby niczym nadzwyczajnym. Bez Twojego zmar-

twychwstania, także Twój krzyż pozostałby jedynie znakiem śmierci 

i przekleństwa: Wiszący [na drzewie] jest przeklęty przez Boga (Pwt 

21,23).  

Twój krzyż, Panie Jezu, nabiera blasku chwały dzięki Twojemu 

Zmartwychwstaniu. Gdybyś, Panie, nie zmartwychwstał, byłbyś 

tylko jednym z wielu nieszczęsnych ludzi, którzy zawiśli na szubie-

nicy krzyża. 

Daj nam łaskę silnej wiary, byśmy pamiętali – szczególnie  

w chwilach, gdy grzech w szeregach Twoich uczniów stara się przy-

ćmić blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet czasy 

prześladowań (Benedykt XVI) – że mocniejsza od grzechu i śmierci 

jest Twoja miłość i udział w Twojej radości i chwale Zmartwych-

wstania. Umierasz na krzyżu, ale po to, by móc jako zmartwych-

wstały wstąpić do Ojca i królować z nim na wieki.  

 

 

Zakończenie  

Kończąc rozważania tajemnic Twojej drogi krzyżowej, Panie Je-

zu, stajemy w pokorze przed Tobą i przed ludźmi. Idąc za Tobą na 

drodze krzyża, patrząc na Twoje rany zrozumieliśmy, że sami nie 

poradzimy sobie z grzechami, które zraniły nas i innych. Zrozumieli-

śmy, że mamy uchwycić się Twojego zbawczego Krzyża ufając Twojej 
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obietnicy a nie naszym lękom. Oto stajemy w pokorze przed Tobą  

i przed ludźmi, ukrzyżowani i upokorzeni przez nasz własny grzech 

a zarazem umocnieni i pocieszeni przez Twoją obietnicę zbawienia. 

Jesteśmy świadomi, że nasze pokutne akty nie uczynią niebyłą wy-

rządzoną krzywdę, ani nie uśmierzą bólu zranionych zgorszeniem 

sumień. Wysłuchaj wołania, jakie zanosimy do Ciebie z głębi serc 

pragnących doznać uzdrowienia przez miłość. Panie, pragniemy 

stanąć po stronie małych i słabych, pragniemy być czytelnym zna-

kiem Twojego zbawienia, głosem który przepowiada Dobrą Nowinę 

oraz narzędziem pojednania i uzdrowienia w tym świecie. Dlatego 

umocnieni wiarą, ożywieni nadzieją i rozpaleni Twoją miłością bła-

gamy: Panie bądź dla nas miłosierny, zmiłuj się nad nami, odwróć 

swoje oblicze od naszych grzechów i przyjdź nam z pomocą. Amen 
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KOMUNIKAT Z 375. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI 

 

W dniach 13 i 14 marca br. w Warszawie odbyło się 375. 

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami 

kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji 

Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Salvatore 

Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W obradach uczestniczyli 

także biskupi z 13 krajów: Albanii, Białorusi, Chorwacji, Danii, 

Francji, Kuby, Litwy, Łotwy, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, 

Ukrainy oraz Węgier. 

 

1. Dnia 13 marca br., w czwartą rocznicę wyboru papieża 

Franciszka biskupi celebrowali Mszę świętą dziękczynną za obecny 

pontyfikat w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Eucharystii 

przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore 

Pennacchio, a homilię wygłosił abp Józef Górzyński, Metropolita 

Warmiński. W imieniu Kościoła w Polsce biskupi przesłali Ojcu 

Świętemu słowa zapewnienia o trwaniu w jedności i braterskiej 

więzi. W modlitwie proszą Boga „o potrzebne łaski dla owocnego 

wypełniania posługi Piotra naszych czasów oraz o opiekę 

Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła”. 

 

2. W 25. rocznicę bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” biskupi 

wyrazili wdzięczność św. Janowi Pawłowi II za reorganizację 

struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. 

Podziękowali także za pracę i zaangażowanie abp. Józefowi 

Kowalczykowi, ówczesnemu Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce. 

Biskupi ufają, że to dzieło będzie przynosić dobre owoce w życiu  

i realizacji zbawczej misji Kościoła w Polsce. 

 

3. Podczas Zebrania Plenarnego biskupi podjęli dyskusję  

nt. duszpasterstwa małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji 

apostolskiej Amoris laetitia. Podkreślono, że w procesie 

przygotowania narzeczonych do małżeństwa konieczne jest większe 

zaangażowanie duszpasterzy oraz doświadczonych małżonków  

w kształtowaniu postaw wiary wynikających z chrztu. 

Przypomniano zachętę papieża Franciszka, że „pierwsze lata 
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małżeństwa są okresem niezmiernie istotnym i ważnym, (…) stąd 

wynika potrzeba towarzyszenia duszpasterskiego, które trwałoby po 

celebracji sakramentu” (Amoris laetitia, 223). Wobec osób, które po 

rozpadzie małżeństwa sakramentalnego żyją w nowym związku 

przypomniano, że nie są one wyłączone z Kościoła, ale są ciągle 

członkami żywego i mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa (por. 

Amoris laetitia, 243). Biskupi proszą o modlitwę w intencji 

małżonków i dzieci, których dotknął dramat rozpadu małżeństwa,  

a także do ofiarowania im należnego wsparcia. Pasterze Kościoła 

podkreślają, że wielką rolę w trosce o małżeństwa i rodziny 

odgrywają ruchy i stowarzyszenia, które mimo wszelkich trudności 

zabiegają o ukazywanie świętości i nierozerwalności więzów 

małżeńskich. Ważne są również diecezjalne i parafialne poradnie 

życia rodzinnego. W trosce o wprowadzenie w życie zaleceń 

adhortacji Amoris laetitia kontynuowane są prace nad 

przygotowaniem wytycznych dotyczących duszpasterstwa 

małżeństw i rodzin, które uwzględnią warunki Kościoła katolickiego 

w Polsce. 

 

4. Konferencja Episkopatu Polski poparła starania  

o beatyfikację założycieli Wspólnoty Europejskiej Roberta 

Schumana i Alcide de Gasperi. Jednocześnie Biskupi proszą  

o modlitwę w intencji Europy, o poszanowanie w niej ładu Bożego 

oraz szacunek dla każdego człowieka. 

 

5. Biskupi zapoznali się z działaniami Caritas na rzecz Syrii,  

w tym z realizacją programu pomocy „Rodzina Rodzinie”. Obecnie  

w ramach tego programu ponad 7000 polskich darczyńców wspiera 

2225 rodzin w Aleppo. Biskupi potwierdzili aktualność 

postanowienia 374. Zebrania Plenarnego w sprawie korytarzy 

humanitarnych. Postanowili również, iż w Niedzielę Miłosierdzia – 

23 kwietnia br. będzie miała miejsce specjalna zbiórka do puszek na 

rzecz ofiar wojny w Syrii. W związku ze zbiórką żywności 

zorganizowaną przez Caritas w Polsce przed świętami Bożego 

Narodzenia biskupi wyrażają wdzięczność za wsparcie okazane 

najuboższym rodakom. 

 

6. W przeżywanym czasie Wielkiego Postu biskupi dziękują 

kapłanom, osobom życia konsekrowanego i świeckim za pracę  
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i zaangażowanie w liczne dzieła duszpasterskie, apostolskie  

i misyjne. Jednocześnie apelują o dobre wykorzystanie tego czasu 

nawrócenia i pokuty. Proszą o odnowę życia małżeńskiego  

i rodzinnego, o trzeźwość i ducha modlitwy. Szczególnym wyrazem 

tej troski będzie włączenie się w inicjatywy Narodowego Kongresu 

Trzeźwości. W perspektywie zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

biskupi zwracają się do wszystkich stron życia politycznego  

i społecznego z gorącym apelem o wzajemny szacunek,  

o autentyczną i roztropną troskę o dobro wspólne, o pojednanie  

i budowanie jedności i pokoju. Wszystkich Polaków żyjących w kraju 

i poza jego granicami proszą o modlitwę w intencji Ojczyzny. 

Na owocne przeżywanie czasu Wielkiego Postu i radości 

paschalnej biskupi udzielają pasterskiego błogosławieństwa. 

 

Podpisali Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
 

Warszawa, 14 marca 2017 r. 
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DYREKTORIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE 

CELEBRACJI MSZY ŚWIĘTEJ TRANSMITOWANEJ PRZEZ TELEWIZJĘ  

 

 

Wprowadzenie 

 

Myśl opracowania niniejszego dyrektorium zrodziła się zarówno 

z troski o ewangelizację przez piękno liturgii i o zachowanie sacrum 

liturgii w sytuacji, jaką stwarza transmisja telewizyjna jak i z goto-

wości okazania pomocy tym wszystkim, którzy z racji pełnionych 

funkcji i zawodu czynnie angażują się w transmisje Mszy Świętych 

w telewizji. Z tej racji poszukują miarodajnego wzorca. 

 

 

Teologiczny wymiar celebracji 

  

1. Celebracja liturgiczna jest rozumiana przez Kościół katolicki 

jako zbawcze działanie Trójjedynego Boga, zmierzające do 

uświęcenia człowieka, który ubogacony łaską staje się zdolny do 

uwielbienia Go w akcie kultu. To w liturgii objawia się Chrystus 

jako jedyny Kapłan Nowego Testamentu (por. KL 7),a więc staje 

się ona formą działania Chrystusa i hierarchicznie 

zorganizowanego Kościoła (por. OWMR 16), w którym On żyje  

i działa. Oznacza to, że czynność ta jest ze swej natury święta  

a Lud Boży uczestniczy w „dziele Bożym” (KKK 1069). 

2. Liturgia, ze względu na obecność Jezusa Chrystusa i odniesienie 

do ludzi, realizuje się poprzez użycie znaków materialnych, 

które są postrzegalne i pozwalają człowiekowi uczestniczyć  

w zbawczym dialogu  z Bogiem. Jedne z nich są takie  

z ustanowienia Chrystusa,  inne zaś z ustanowienia Kościoła. 

Ponieważ stanowią zjawiskową część  liturgii, przeto podlegają 

kryteriom  estetyki i odczuwania piękna, właściwym dla danej 

kultury. Ich zasadnicze znaczenie opiera się jednak na 

celebrowanym Misterium, które jest strzeżone przez Urząd 

Nauczycielski Kościoła. Dlatego też o tym, jak powinna 

przebiegać liturgia decyduje jedynie Kościół poprzez swoje 

odpowiednie instytucje (por. KL 22). 
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3. Obrzędy liturgiczne zatem, aby spełniały wymienione wyżej 

kryteria, powinny być celebrowane zgodnie z obowiązującymi 

normami, które są zawarte w księgach liturgicznych. Te zaś 

często zobowiązują celebransa i wszystkich posługujących  

w liturgii, by przystosowywali obrzędy do potrzeb i charakteru 

danej wspólnoty, lecz zawsze  w dokładnie określonym zakresie. 

Celowe w takich  przypadkach może być  uwzględnienie 

pewnych zwyczajów lokalnych, które jednak mają być oceniane 

zgodnie z wymogami Kościoła i nie zawsze muszą być 

eksponowane podczas transmisji. 

4. Wszyscy, którzy troszczą się o celebrację liturgiczną,  

a w konsekwencji także o jej transmisję, powinni pamiętać, że 

uczestniczą w dziele samego Boga (por. KKK 1069) i pomagają 

wiernym w zbliżaniu się do Niego. Wymaga to od nich 

zaangażowania, wiary i chrześcijańskiej miłości względem 

bliźnich, wobec których pełnią swoją posługę. 

5. W związku z powyższym, osoba odpowiedzialna za telewizyjną 

transmisję celebracji liturgicznej, a w szczególności Mszy 

Świętej, powinna być kompetentna i wyznaczona przez biskupa. 

Ze względu na charakter tej posługi łatwiej będzie ją pełnić 

kapłanowi. 

 

DUSZPASTERSKI WYMIAR TRANSMISJI MSZY ŚWIĘTEJ 

 

6. Transmisja Mszy Świętej w telewizji ma swoje pastoralne 

uzasadnienie. Jest przeznaczona przede wszystkim dla osób 

chorych i starszych wiekiem, które nie mogą udać się do miejsca 

jej sprawowania. W tej kwestii Magisterium Kościoła od ponad 

pół wieku  formułuje szereg wskazań. Już Dekret Soboru 

Watykańskiego Inter mirifica z 1963 roku zalecał, by „środki 

społecznego przekazu bezzwłocznie były używane z największą 

rozwagą i skutecznością w rozlicznych zadaniach apostolskich, 

stosownie do wymogów czasu i okoliczności” (DSP 13).  

W wydanej w 1971 roku Instrukcji duszpasterskiej Communio et 

progressio czytamy: „jest rzeczą pożądaną i korzystną, by wśród 

programów religijnych znajdowały się także transmisje Mszy 

Świętej i innych nabożeństw” (CP 151). Pastoralny walor 

transmisji Mszy Świętej podkreślił Jan Paweł II w Liście Dies 

Domini (1998) pisząc, że stanowi ona cenną pomoc dla tych, 
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którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Eucharystii 

(DD 54). Również Benedykt XVI w Adhortacji Sacramentum 

caritatis (2007) postrzega transmisję Mszy Świętej jako jeden  

z istotnych elementów duszpasterstwa chorych i osób starszych. 

We wskazaniach Magisterium dominuje akceptacja praktyki 

transmisji Mszy Świętej w telewizji z tym zastrzeżeniem jednak, 

że Kościół ma obowiązek czuwać nad poprawnością przekazu, by 

nie utracił on sakralnego charakteru. 

7. Biorąc pod uwagę wszystkie duchowe korzyści, jakie niesie 

transmisja telewizyjna, należy zaznaczyć, że oglądanie Mszy 

Świętej w telewizji nie jest tym samym co bezpośrednie 

uczestnictwo, nie pozwala zatem na wypełnienie obowiązku 

uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i nakazane święta, ten 

bowiem domaga się fizycznej obecności wiernych (DD 54). O ile 

godne pochwały jest to, że starsi i chorzy uczestniczą  

w niedzielnej Mszy Świętej transmitowanej przez telewizję, „to 

nie można jednak tego powiedzieć o kimś, kto ze względu na te 

transmisje chciałby się zwolnić z pójścia do kościoła i uczestnictwa 

w celebracji eucharystycznej żywego Kościoła” (SC 57). 

8. Pierwszym i podstawowym celem transmisji Eucharystii jest 

posługa chorym. Dzięki walorom obrazu i dźwięku oraz 

narzędziom komunikacji  medialnej, mogą oni nawiązać 

duchową łączność z wiernymi, którzy w konkretnym kościele 

uczestniczą w Eucharystii, aby wysłuchać słowa Bożego i łączyć 

swoje cierpienia z ofiarą Chrystusa. 

9. Transmisja Eucharystii posiada także wymiar ewangelizacyjny. 

W czasach postępującej sekularyzacji jest niewątpliwie 

narzędziem proklamacji Dobrej Nowiny, świadectwem wiary 

przeżywanej i celebrowanej przez chrześcijan. Może być także 

formą kontaktu z liturgią Kościoła dla tych, którzy utracili 

łączność ze wspólnotą,  oraz dla nieznających Kościoła. 

10. Doświadczenie pokazuje, że transmisja Eucharystii ma także 

wymiar  formacyjny. Zwraca na to uwagę Benedykt XVI: „Msza 

Święta transmitowana przez telewizję ma bez wątpienia 

charakter pewnego wzorca” (SC 57). Pośrednio mówi o tym 

również Konstytucja o liturgii świętej, gdy przypomina: 

„Przekazywanie czynności liturgicznych, zwłaszcza Mszy 

Świętej, przez radio i telewizję, powinno się odbywać w sposób 

taktowny i godny, pod kierunkiem odpowiedzialnej  
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i kompetentnej osoby, wyznaczonej do tego zadania przez 

biskupów” (KL 20). Z tych też względów transmisje takie 

powinny być przeprowadzane z miejsc odpowiednio dobranych  

i dobrze przygotowanych z zachowaniem obowiązujących norm 

liturgicznych. Osoby biorące czynny udział w liturgii powinny 

dołożyć wszelkich starań, by transmitowana Msza Święta mogła 

stać się wzorcową dla sprawowania Eucharystii w innych 

kościołach, dlatego w żadnym wypadku nie powinna być  

rodzajem liturgicznego poligonu doświadczalnego. 

11. Wzorcowy charakter transmisji Eucharystii (wyraźne znaki 

liturgiczne, dekoracja ołtarza, piękno czytania celebracji) nie 

zaistnieje bez twórczej współpracy zarówno osób 

zaangażowanych w samą liturgię, jak i ekipy realizacyjnej. 

Trosce o zachowanie sacrum liturgii  musi towarzyszyć 

rozumienie specyfiki przekazu telewizyjnego. Podstawą owej 

współpracy powinno być  przyjęcie dwóch założeń. Po pierwsze: 

liturgia Mszy Świętej nie może być sprawowana wyłącznie  

w celu jej transmitowania, po drugie: w odniesieniu do Mszy 

Świętej jedyną dopuszczalną formą przekazu jest transmisja 

bezpośrednia, nigdy zaś retransmisja (nawet wtedy, gdyby to 

mogło wydawać się korzystniejsze z duszpasterskiego punktu 

widzenia, np. ze względu na lepszy czas antenowy). 

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA 

 

12. Celebracja liturgiczna Kościoła dokonuje się we wspólnocie  

zgromadzonej „w imię Pana”. Cechą charakterystyczną tej 

wspólnoty jest wzajemne dzielenie się przeżywaną wiarą  

i umacnianie w dawaniu świadectwa. Jest to możliwe tylko 

wtedy, gdy osoby znajdujące się obok siebie tworzą rzeczywistą 

wspólnotę. 

13. Wspólnota Kościoła zawsze była świadoma, że niektórzy jej 

członkowie, nie mogąc uczestniczyć bezpośrednio  

w zgromadzeniu liturgicznym, włączają się w nie na sposób 

duchowy. Nie jest to uczestnictwo pełne, ale jednak zapewnia 

możliwość jednoczenia się z Kościołem i uczestniczenia  

w niektórych darach łaski Bożej (np. w praktyce odpustów czy  

w błogosławieństwie Urbi et Orbi). Ten typ uczestnictwa, 



EPISKOPAT POLSKI 

 

 

 

73 

chociaż niepełny, jest jednak bardzo pożyteczny w życiu 

duchowym wiernych.  

14. Zasadniczym warunkiem pełnego uczestnictwa w celebracji 

Mszy Świętej jest przyjęcie sakramentów, a szczególnie Komunii 

świętej. To także wiąże się koniecznie z fizyczną obecnością 

wiernego w zgromadzeniu liturgicznym. Również i w tym 

zakresie wytworzyła się w Kościele praktyka duchowego 

przyjmowania Komunii świętej, która – choć nie zastąpi 

Komunii świętej sakramentalnej – jest jednak zalecaną 

praktyką, mającą swoje teologiczne uzasadnienie w życiu 

chrześcijanina (EE 34). 

15. Transmisja telewizyjna może skutecznie pomóc wiernym  

w duchowym łączeniu się ze wspólnotą Kościoła, zwłaszcza gdy 

ta zgromadzona jest na celebracji liturgicznej, a także ułatwić 

duchowe korzystanie z Komunii świętej. Jest to szczególnie 

ważne w przypadku ludzi chorych i niezdolnych do fizycznego 

uczestnictwa we Mszy Świętej.  

 

Osoby zaangażowane w celebracji i w transmisji 

 

CELEBRANS 

 

16. Celebrans powinien zachowywać postawę pełną wiary  

i godności, wyraźnie wypowiadać teksty do mikrofonu, krótko  

i w prostych słowach podawać słowa zachęty oraz wprowadzać  

w modlitwę tam, gdzie przewidują to księgi liturgiczne. 

Starannie powinien przygotować homilię, najlepiej na piśmie,  

z uwzględnieniem tematyki liturgii danego dnia. 

17. Modląc się tekstami liturgicznymi celebrans nie może ich 

zmieniać według własnego uznania (RS 59) lub wprowadzać 

gestów nie zatwierdzonych w liturgii rzymskiej. Winien je 

natomiast dostosować do potrzeb zgromadzenia liturgicznego 

tam, gdzie przewidują to przepisy. 

18. Zgodnie z przepisami liturgicznymi należy zachować chwilę 

milczenia po wezwaniu do aktu pokutnego, po wezwaniu 

„módlmy się” przed Kolektą, po homilii, przed modlitwą po 

Komunii, jeśli nie było milczenia po udzieleniu Komunii świętej. 
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19. Jako przewodniczący zgromadzenia liturgicznego powinien on 

pamiętać nie tylko o osobach obecnych bezpośrednio przy 

ołtarzu, ale także o włączających się w celebrację poprzez media. 

20. Koncelebransi, zgodnie z wymogami Kościoła i ze względu na 

edukacyjny charakter celebracji transmitowanej przez media, 

powinni być ubrani w ornaty (RS 124), zajmować wyznaczone im 

miejsca i wykonywać tylko te czynności, które  zostały  im  

wskazane. Słowa Modlitwy eucharystycznej powinni 

wypowiadać przyciszonym głosem, aby wyraźnie było słychać 

głównego celebransa (OWMR 218). 

21. Kapłan celebrujący powinien mieć świadomość zarówno 

ograniczeń, jak i możliwości jakie daje przekaz telewizyjny. 

Niech przede wszystkim panuje nad własnym ciałem, zwłaszcza 

jeśli chodzi o wykonywanie gestów, by nie ośmieszyć czynności 

liturgicznych zbytnią  przesadą czy teatralnością. Przekaz 

telewizyjny charakteryzuje zmienność planów – od planów 

ogólnych do detali, dlatego zamaszyste gesty, naturalne  

w dużych kościołach, w telewizyjnym „okienku” wypadają 

sztucznie i pretensjonalnie. Celebransa winna cechować też  

umiejętność panowania nad głosem, poprawna artykulacja, 

dobra dykcja, schludna prezencja. Należy zwrócić uwagę nawet 

na pozornie mało istotne rzeczy, jak np. koszula, gdyż mankiet 

białej koszuli widoczny na zbliżeniach prezentuje się znacznie 

korzystniej niż wystający rękaw swetra. Celebrans  powinien 

także krytycznie ocenić własne zdolności muzyczne i zamiast 

śpiewania „między  nutami” dostosować się do zasady, „iż lepiej 

dobrze przeczytać, niż fałszować śpiewając”. 

22. Homilie zasadniczo powinny być wygłaszane z pamięci, ze 

świadomością, że kamera telewizyjna nie znosi widoku głowy 

pochylonej nad kartkami (i może przedstawiać go wręcz 

karykaturalnie). Jednak dyskretne korzystanie z kartki podczas 

wygłaszania homilii nie powinno przeszkadzać w odbiorze. Czas 

trwania homilii należy dostosować do charakteru liturgii, za 

standardowe uznaje się 10-15 minut. Jednowątkowa, 

skoncentrowana na czytaniach mszalnych homilia przyniesie 

większy duchowy pożytek, niż wielowątkowe, długie kazanie. 
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SŁUŻBA LITURGICZNA 

 

23.  Zakładając, że celebracja transmitowana staje się wzorcem dla 

innych, dlatego również służba liturgiczna powinna być podczas 

niej najliczniejsza, kompletna, dobrze przygotowana  

i odpowiednio ubrana. 

24.  Należy zwrócić uwagę na przygotowanie lektorów  

i psałterzystów. Słowo Boże powinno być proklamowane 

starannie, z ambony i z właściwie przygotowanych ksiąg 

liturgicznych. Niedopuszczalne jest czytanie lub śpiewanie  

z kartek. 

25. Służba liturgiczna, jak również osoby duchowne, ubrane w szaty 

liturgiczne (np. koncelebransi, diakoni) i zaangażowani  

w liturgię nie mogą zajmować się filmowaniem czy robieniem 

zdjęć podczas trwania celebracji (por. Wskazania 9a). 

 

UCZESTNICY 

 

26. Głównymi uczestnikami liturgii są przede wszystkim wierni 

zgromadzeni na celebracji wokół ołtarza. Oni też sprawują 

liturgię pod przewodnictwem kapłana. W tym zgromadzeniu 

uwidacznia się Kościół – Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa.  

27. W tę wspólnotę celebrującą święte obrzędy włączają się wierni 

przez telewizję. Widzą oni obraz tej wspólnoty zgromadzonej 

przy ołtarzu, ale nie mogą w pełni włączyć się w jej budowanie. 

Telewizyjny przekaz staje się jednak pewną formą głoszenia 

Ewangelii, może więc przyczynić się do wzrostu wiary  

i rozbudzić pragnienie bycia w Kościele, we wspólnocie. 

28. Uczestnicy celebracji transmitowanej przez telewizję muszą być 

świadomi, iż obraz z ich zgromadzenia liturgicznego jest 

przekazywany do wielu domów. Powinni więc objąć swoją 

modlitwą także ludzi przed odbiornikami oraz starać się 

przekazać im świadectwo swojej wiary i żarliwego uczestnictwa 

w Bożych tajemnicach. 

29. Wysoce niestosownym jest wykorzystywanie liturgii i związanej 

z nią transmisji telewizyjnej do własnych celów (np. 

eksponowanie siebie, podkreślanie swojej pozycji społecznej 
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przez samowolne zajmowanie pierwszych miejsc w ławkach, 

uprawianie swoistej kryptoreklamy, itd.). 

30. Celebrans przewodniczący takiej liturgii, w swoich 

pozdrowieniach, zachętach i pouczeniach powinien na 

pierwszym miejscu zwracać się do obecnych, a potem także do 

uczestników przed odbiornikami (np. „Pozdrawiam serdecznie 

wszystkich, którzy zgromadzili się na tej świątecznej 

Eucharystii w naszym kościele. Równie serdecznie zwracam się 

także do wielu, którzy włączają się w naszą celebrację dzięki 

przekazowi telewizyjnemu”). 

31. Czasem dobrą i słuszną rzeczą może być odpowiednie 

uwzględnienie w modlitwie i w słowach pozdrowienia także tych, 

którzy być może oglądają transmitowaną Eucharystie po raz 

pierwszy i z ciekawości. 

 

OPERATORZY I TECHNICY 

 

32. Troszcząc się także o piękno przekazu telewizyjnego wszyscy 

operatorzy kamer i technicy powinni mieć na uwadze fakt, że 

zasadnicza część celebracji dokonuje się we wspólnocie 

zgromadzonej aktualnie przy ołtarzu. Nie mogą zatem swoją 

obecnością i posługiwaniem się sprzętem do transmisji 

utrudniać zgromadzonym uczestnictwo w liturgii. 

33. Osoby zaangażowane w transmisję stanowią jednak ważną 

cząstkę świętego wydarzenia i poprzez swoją pracę włączają się 

w misję Kościoła. Ich praca może stać się prawdziwą posługą 

ewangelizacyjną, jeśli zostanie podjęta z wiarą. Posługa taka, 

choć  właściwa dla naszych czasów, może – zgodnie z najstarszą 

tradycją Kościoła – stać się dla nich  źródłem Bożego 

błogosławieństwa i pogłębić ich wiarę. 

34. Należy dołożyć wszelkich starań, by osoby pracujące w ramach 

transmisji Mszy Świętej były dobrze zaznajomione z przebiegiem 

liturgii. Swoim zaś zachowaniem i wyglądem niech okazują 

szacunek dla sakralności miejsca, żeby nie wywoływać 

zgorszenia wśród uczestników liturgii. O właściwej ich postawie 

zaświadczy np. schludny strój i przyklęknięcie przed 

Najświętszym Sakramentem. 

35. Ważną rolę w tych sprawach może odegrać koordynator 

transmisji (odpowiedzialny za transmisję) ze strony kościelnej, 



EPISKOPAT POLSKI 

 

 

 

77 

któremu zlecono opiekę duchową nad zespołem realizacyjnym.  

Z reguły powinien nim być kapłan. Do niego należy 

uwrażliwienie zespołu na sacrum tego wydarzenia. Trudno nie 

zauważyć, że obraz prezentowany na ekranie telewizyjnym jest 

w jakimś stopniu wyrazem osobistego podejścia do liturgii ze 

strony ekipy realizacyjnej. 

36. Liturgia Eucharystii posługuje się utrwalonym rytuałem, 

niewiele tu miejsca na spontaniczność i nieprzewidziane zwroty 

akcji, toteż dobrze będzie, jeśli koordynator kościelny dokładnie 

omówi z realizatorami transmisji przebieg liturgii. Pomoże to  

w przemyślanym rozmieszczeniu kamer, dodatkowego światła  

i mikrofonów. Zasadniczo prezbiterium ma być wolne od techniki 

telewizyjnej, operator kamery nie powinien poruszać się  

w strefie przeznaczonej dla kapłana i osób pełniących posługę 

przy ołtarzu i ambonie. W miarę możliwości powinno się 

ograniczyć środki techniczne, które mogłyby rozpraszać 

uczestników liturgii. Należy przećwiczyć rozstawienie 

dodatkowego oświetlenia – lamp i reflektorów, by nie raziły  

w oczy uczestników liturgii. W żadnym wypadku nie wolno 

ustawiać lamp na wprost ambony czy ołtarza celebracji 

liturgicznej (Wskazania 9e). 

37. Praca kamer winna być dyskretna i niewidoczna. Realizator 

obrazu powinien tak pokierować pracą kamer, aby żadna z nich 

nie pojawiała się na ekranie telewizyjnym. 

38. Ustawienie właściwych relacji pomiędzy „dobrem liturgii”  

a „dobrem telewizji” może się okazać pomocne w doborze 

odpowiednich środków wyrazu podczas transmisji. Obraz 

telewizyjny nie powinien więc pokazywać nic więcej niż to, czym 

jest liturgia. Za niestosowne należy uznać wprowadzanie obcych 

wobec  niej samej elementów, jak np. wychodzenie z kamerą na 

zewnątrz kościoła dla pokazania piękna jego architektury lub 

otaczającej przyrody, czy też zapełnianie „martwych” z punktu 

widzenia atrakcyjności medialnej  chwil, takich jak np. 

udzielanie Komunii świętej, wcześniej nagranymi obrazami  

z innych miejsc. Zewnętrzną architekturę kościoła można 

uwidocznić na początku transmisji (zazwyczaj transmisje 

rozpoczynają się nieco wcześniej niż liturgia) albo na koniec, np. 

w czasie przeznaczonym na napisy końcowe. 
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39. Podczas transmisji należy unikać takiego pokazywania 

uczestników liturgii, które rodzi w nich pokusę sztucznych 

zachowań, pozowania, kierowania wzroku w stronę kamery itp. 

Można częściej odwoływać się do planów ogólnych czy niektórych 

detali kościoła, np. pięknych obrazów, rzeźb, ale tylko wtedy, 

gdy nie będzie to utrudniało udziału w liturgii, np. podczas 

dłużej trwającej Komunii świętej. Zasadniczo powinien 

dominować obraz liturgii, z uwagą kamer skoncentrowaną 

przede wszystkim na prezbiterium, gdzie dokonuje się 

celebracja. Uzasadniony wyjątek mogą stanowić transmisje  

z sanktuariów. Na przykład w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Łagiewnikach częstsze pokazywanie obrazu Jezusa 

Miłosiernego ma uzasadnienie w swoistym „genius loci”, jest 

także spełnieniem licznych próśb ze strony chorych i osób  

w starszym wieku. Błędem realizacyjnym, wynikającym  

z niezrozumienia sacrum liturgii jest pokazywanie różnych 

elementów drugorzędnych, zaś z czysto medialnego punktu 

widzenia – widowiskowych (np. paradnych strojów regionalnych, 

pocztów sztandarowych) w momentach najistotniejszych, 

zwłaszcza podczas konsekracji. 

 

KOMENTATOR 

 

40. Zwyczajnie celebrowana liturgia nie potrzebuje komentarza. 

Pojawia się on w wyjątkowych momentach, kiedy uczestnikom 

trzeba ułatwić zrozumienie obrzędu lub innych wydarzeń 

podczas celebracji (np. w odniesieniu do procesji z darami). 

41. Podobne znaczenie ma komentarz ze studia telewizyjnego  

w czasie transmisji Mszy Świętej. Pomagając wiernym 

uczestniczyć w tym wydarzeniu, komentator powinien podać we 

wstępie kilka informacji na temat miejsca celebracji, jej 

znaczenia oraz uczestników, by wierni przed telewizorami mogli 

się lepiej włączyć duchowo we wspólnotę przy ołtarzu. 

42. Bardzo ważną rolę w liturgii spełnia cisza i milczenie, dlatego 

komentator powinien wchodzić ze swoim słowem tylko wtedy, 

gdy jest to w pełni konieczne i uzasadnione. 

43. Komentator powinien dobrze znać liturgię i nazewnictwo 

kościelne, by swoimi komentarzami nie wprowadzać 

dezinformacji oraz zamieszana w umysłach uczestników. Dobrze 
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jest również w kilku słowach wyjaśnić sens niektórych 

obrzędów, gestów i symboli, gdy w codziennym życiu mają one 

inne znaczenie. Podanie właściwego znaczenia wody święconej, 

okadzenia, czy procesji pomoże w przezwyciężeniu interpretacji 

o charakterze magicznym czy zabobonnym. 

44. Zachowując daleko idącą roztropność komentator może zachęcić 

wiernych przed odbiornikami telewizyjnymi do osobistej 

modlitwy, do przyjęcia duchowej Komunii świętej i innych aktów 

pobożności. 

 

ODPOWIEDZIALNY ZE STRONY KOŚCIOŁA 

 

45. Kościół zobowiązany jest sprawować pieczę nad sposobem 

telewizyjnego przekazu  obrzędów liturgicznych i dlatego biskup 

wyznacza osobę odpowiedzialną za ten przekaz (KL 20). 

46. Osoba taka powinna być kompetentna, to znaczy biegła  

w sprawach liturgii, a także zorientowana i doświadczona  

w dziedzinie mediów. Ona też pierwsza powinna poznać i ustalić 

wszystkie szczegóły każdej celebracji. 

47. Do podstawowych zadań osoby odpowiedzialnej ze strony 

Kościoła za  transmisje medialne należy przekazanie ekipie 

telewizyjnej szczegółów celebracji oraz podkreślenie jej 

duchowego znaczenia. Osoba odpowiedzialna powinna też 

poinformować celebransa i całą służbę liturgiczną  

o technicznych wymogach transmisji. 

 

Wskazania praktyczne 

 

ZASADY LITURGII 

 

48. Msza Święta transmitowana w telewizji, ponieważ dociera do 

wiernych na szerszym terytorium, powinna być celebrowana 

według kalendarza liturgicznego ogólnego (w tym przypadku 

ogólnopolskiego), co pozwoli wiernym uczestniczyć w życiu 

Kościoła. W wyjątkowych sytuacjach, uwzględniając pożytek 

wiernych, można transmitować również obchody lokalne, 

podając jednak kompetentne wyjaśnienie przed rozpoczęciem 

transmisji (jubileusz parafii, dzień patrona miasta). 



EPISKOPAT POLSKI 

 

 

 

80 

49. Wyjątkowym zainteresowaniem mediów cieszą się nadzwyczajne 

obchody i wydarzenia. Jeśli jednak przypadają one w takich 

szczególnych okresach  jak Adwent, Wielki Post,  okres 

Wielkanocny lub w ważniejsze święta, należy dobrze przemyśleć 

czy powinno się wtedy lokalne wydarzenie kościelne 

transmitować dla mieszkańców całego kraju. 

50. Świętość celebracji i jej charakter wzorcowy, w przypadku 

transmisji, wymaga aby zadbano o wszystko, co na nią się 

składa. Będzie to zatem wybór odpowiedniego kościoła, którego 

wyposażenie odpowiada normom liturgii, a więc z odpowiednią 

amboną, miejscem przewodniczenia i przestrzenią wokół ołtarza. 

Powinna istnieć także możliwość swobodnego umieszczenia 

sprzętu do transmisji. Ważne znaczenie ma także wartość 

architektoniczna kościoła. 

51. Trzeba również zapewnić piękne szaty liturgiczne. Używanie 

tandetnych, błyszczących tkanin, przeładowanych ozdobami  

i nadmiarem symboli, jest wyrazem złego gustu, a pod wpływem 

oświetlenia i w ujęciu kamery telewizyjnej zostaje jeszcze 

bardziej uwydatnione. Świętość misterium wymaga, aby szaty 

były czyste, schludne, dobrze dopasowane i spełniające 

obiektywne kryteria piękna.  

52. Należy zadbać o porządek wśród uczestników celebracji, w czym 

mogą pomóc odpowiednio przygotowane osoby. Modlitwa 

powszechna powinna być przygotowana starannie, zgodnie  

z kryteriami podanymi w Mszale rzymskim, a więc 

uwzględniająca prośby w potrzebach Kościoła, za rządzących 

państwami, za zbawienie całego świata, oraz w różnych 

potrzebach wiernych, w tym także za miejscową wspólnotę 

(OWMR 70). 

53. Jeżeli pokazuje się jakieś zwyczaje lokalne, należy to czynić 

roztropnie, zaznaczając w odpowiednim komentarzu ich 

pochodzenie. Należy też rozsądnie oceniać potrzebę transmisji 

celebracji Mszy Świętej dla grup specjalnych, gdyż celebracja 

taka charakteryzuje się z zasady pewnymi szczególnymi 

obrzędami, które pokazane na forum powszechnym mogą być 

niezrozumiałe. Chodzi tutaj na przykład o celebracje dla grup 

młodzieżowych, rekolekcyjnych itd. 

54. Tekst czytań biblijnych i Ewangelii powinien być słyszany  

w całości. Nie należy podczas czytań prowadzić komentarza. 
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Wiara uczestnika liturgii rodzi się bowiem ze słuchania słowa 

proklamowanego. Dlatego tłumaczenie słów niezrozumiałych 

można umieścić w formie napisów u dołu ekranu, ewentualnie  

w komentarzu słownym. 

55. Biorąc pod uwagę, że całe zgromadzenie liturgiczne jest 

„liturgiem” w czasie czynności sakramentalnych (KKK 1140-

1144), dlatego nieprzemyślane umieszczenie sprzętu do 

transmisji telewizyjnej oraz osób obsługujących kamery może 

stwarzać dodatkowe, niepotrzebne bodźce wzrokowe, zakłócające 

uwagę i zaangażowanie uczestników liturgii. Należy tak 

przygotować medialną obsługę liturgii, by poruszanie się tych 

osób we wnętrzu kościoła było ograniczone do minimum, według 

schematu ustalonego podczas prób. 

 

MUZYKA I ŚPIEW 

 

56. Muzyka i śpiew właściwy dla liturgii Kościoła katolickiego 

stanowią wielkie dziedzictwo i należy obficie z niego korzystać  

w celebracji Mszy Świętej, szczególnie transmitowanej przez 

media. Chodzi tutaj szczególnie o śpiewy uświęcone tradycją. 

57. Śpiewy nowe można dopuszczać do celebracji liturgicznej tylko 

wtedy, gdy mają zatwierdzenie ze strony odpowiedniej władzy 

kościelnej. Muszą być bowiem zgodne w swej treści  

z nauczaniem Kościoła, pomagać wiernym w modlitwie  

i charakteryzować się melodią zgodną z tradycją Kościoła 

(sensus Ecclesiae). W przeciwnym przypadku bowiem śpiewy 

mogą prowadzić do zakłopotania, zamieszania a nawet do 

podziałów między wiernymi. Śpiewy zatwierdzone znajdują się 

w śpiewnikach opatrzonych pozwoleniem biskupa. 

58. Z pewnością śpiew jednoczy wiernych, dlatego na szczególną 

uwagę zasługuje śpiew wykonywany przez wszystkich wiernych. 

Również śpiew wykonywany na przemian z chórem lub scholą 

bardzo pomaga wiernym uczestniczyć w liturgii.  

59. Pewne śpiewy należy powierzyć wyspecjalizowanym chórom, 

które jako przedstawiciele wspólnoty lepiej je wykonują. To 

wymaga jednak od chóru przyjęcia postawy uczestniczenia  

w liturgii. Należy unikać wszelkich form, które będą 

przypominały koncert. Wierni również powinni uczestniczyć 

przez śpiew.  Trzeba zgodnie z zasadami Kościoła dobrać 
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odpowiednie partie śpiewane i wykonać je dobrze. Przy większej 

liczbie uczestników, pochodzących z różnych regionów Polski, 

można rozważyć potrzebę odpowiedniej próby śpiewu  przed 

rozpoczęciem transmisji.  

60. Nie powinno się używać w celebracji liturgicznej, zwłaszcza 

transmitowanej, instrumentów, które powszechnie kojarzą się  

z muzyką rozrywkową.  

61. W doborze pieśni należy kierować się ogólnymi normami 

podanymi w OWMR 37.40-41. Pieśń na wejście ma zjednoczyć 

zgromadzonych wiernych i zasygnalizować tematykę celebracji 

(OWMR 48). Pieśń na komunię wiąże się z tematyką Ewangelii 

danego dnia (OWMR 86-87). Dopiero druga i następne mogą być 

pieśniami typowo eucharystycznymi. Pieśń na rozesłanie 

powinna animować wiernych do radosnego niesienia światu 

skarbu, który otrzymali w czasie celebracji. Pieśń na 

przygotowanie darów jest najmniej określona przez dokumenty 

Kościoła i dlatego jej tematyka jest bardziej dowolna. Jedynie 

gdy wprowadza się procesję z darami należy ten gest związać  

z treścią śpiewu. Obrzęd przygotowania darów postuluje pieśń, 

która przygotowuje do oddania się Bogu przez Chrystusa  

i z Chrystusem. Pieśń po komunii jest śpiewem uwielbienia (por. 

OWMR 37b. 74).  

62. Nigdy nie wolno zastępować tekstów liturgicznych innymi, 

nawet jeśli mają pobożny charakter. Tak więc nie wolno 

zastępować pieśniami formuły aktu pokutnego, hymnu Chwała 

na wysokości Bogu i wyznania wiary. Również nie powinno się 

zastępować tekstów biblijnych, np. psalmu responsoryjnego, 

innymi tekstami (RS 62). 

 

WYMOGI TECHNICZNE 

 

63. Pośród różnych form przekazu telewizyjnego transmisja Mszy 

Świętej i innych celebracji liturgicznych musi mieć sobie tylko 

właściwą specyfikę, która w niczym nie będzie przypominała 

show, koncertu, reportażu itd. Jest to bardzo trudna forma 

przekazu, gdyż pokazując obraz celebracji trzeba wskazać na 

rzeczywistość transcendentną i pomóc ludziom w uczestniczeniu 

w tym wydarzeniu. Nie wystarczy zwykła informacja o tym, co 

się dzieje przy ołtarzu. 
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64. Biorąc pod uwagę specyfikę języka telewizyjnego, który 

odpowiednio dobranymi obrazami powinien wyrażać piękno 

liturgii, należy uznać za szczególnie wskazany w tego typu 

realizacji umiar. Winien on wyrażać się przede wszystkim  

w trosce o niewidoczną (w miarę możliwości) pracę osób 

obsługujących sprzęt techniczny, zwłaszcza kamery. Również 

rytm zmiany obrazu (daleki od formuły widowiska) powinien być 

dostosowany do charakteru celebracji. Wolniejsze tempo zmiany 

obrazów bardziej skłania do refleksji i modlitwy, pozwala też 

skoncentrować uwagę na usłyszanych słowach. Niezbędne jest 

także przyjęcie postawy pokory wobec wydarzenia, które choć 

transmitowane, jest przecież dziełem zbawczej relacji Boga  

i człowieka. 

 
Wykaz skrótów: 

CP – Instrukcja duszpasterska Communio et progressio. O środkach społecznego 

przekazu (1971) 

DD – JAN PAWEŁ II. List apostolski Dies Domini. O świętowaniu niedzieli (1998) 

DSP – SOBÓR WATYKAŃSKI II. Dekret Inter mirifica. O środkach społecznego 

przekazu (1963) 

EE – JAN PAWEŁ II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia. O Eucharystii w życiu 

Kościoła (2003) 

KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego (1992) 

KL – SOBÓR WATYKAŃSKI II. Konstytucja Sacrosanctum Concilium. O liturgii 

świętej (1963) 

OWMR – Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (2004) 

RS – KONGREGACJA ds. KULTU BOŻEGO i DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, 

Instrukcja Redemptionis Sacramentum. O tym, co należy zachowywać,  

a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią (2004) 

SC – BENEDYKT XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis. O Euchary-

stii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła (2007) 

WSKAZANIA Komisji Episkopatu Polski do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Litur-

gicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii 

(1994) 

 

Warszawa, 2017 r.  
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WSKAZANIA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DOTYCZĄCE 

PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

 

Wstęp 

 

1. Niniejszy dokument zawiera podstawowe wskazania dotyczą-

ce przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 

przy zachowaniu praw biskupów diecezjalnych. Określa on mini-

malny zakres formacji, która powinna być prowadzona w każdej 

parafii. Dokument ma na celu także określenie zakresu bezpośred-

niego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

 

I. Wprowadzenie teologiczne 

 

2. Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wta-

jemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do 

bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu 

i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bo-

wiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, 

KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakra-

ment, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje nie-

dopełnione (por. KKK 1306). 

3. Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru sa-

mego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, 

ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, 

udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej 

obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia 

Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 

1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, 

„znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej 

przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę 

(por. KKK 1304). 

 

II. Wprowadzenie pastoralne 

 

4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu do-

prowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, 

do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, 
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natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” 

(KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności 

do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, 

jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309). 

5. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: 

przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.  

a) Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa 

w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (kate-

chezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygoto-

wującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Euchary-

stii.  

b) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nau-

czaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie para-

fialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regular-

nie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środo-

wisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w ży-

ciu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy 

św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za 

przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że 

każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpli-

wych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.  

c) Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu 

poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprze-

dzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygoto-

wania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim 

charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w syste-

matycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebra-

cjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupie-

nia. Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego  

i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII 

klasa). 

d) Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcze-

śniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie 

edukacji na etapie szkoły podstawowej 

6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania 

w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojed-

nania (por. KKK 1310). 
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III. Wskazania organizacyjne 

 

7. Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna 

przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektual-

ną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz moż-

liwości. W przygotowaniu do tego sakramentu trzeba koniecznie 

uwzględnić możliwości osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

(np. z niepełnosprawnością intelektualną). 

8. Osoby dorosłe powinny odbywać formację w odrębnych gru-

pach, np. dekanalnych lub diecezjalnych, w sposób dostosowany do 

zwyczajów lokalnych. Nie można udzielać bierzmowania dorosłym 

bez należytego przygotowania. 

9. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bez-

pośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszka-

nia, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym eta-

pie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w ży-

cie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy, s. 68). Z tego 

względu należy dołożyć wszelkich starań, by cała wspólnota para-

fialna uczestniczyła w przygotowaniu kandydata, głównie poprzez 

modlitewne towarzyszenie młodzieży i świadectwo wiary. 

10. Minimalną liczbę spotkań i celebracji, jakie powinny odby-

wać się podczas katechezy parafialnej, stanowiącej przygotowanie 

bezpośrednie do sakramentu bierzmowania, określa się na 30,  

z czego 5 stanowią celebracje liturgiczne. Każdy z etapów formacji 

powinien zaowocować podjęciem konkretnego zadania apostolskiego. 

11. W ciągu całego cyklu przygotowań powinno się odbyć przy-

najmniej 5 spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania. 

12. Kandydaci do bierzmowania powinni odbywać spotkania  

w małych grupach formacyjnych. Maksymalna liczba uczestników 

nie powinna przekraczać 12 osób.  

13. Istotnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są ce-

lebracje liturgiczne. Powinny one obejmować wszystkich przygoto-

wujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii, ce-

lem doświadczenia wspólnoty wiary i modlitwy. 

14. Spotkania w grupach mogą prowadzić kapłani, osoby kon-

sekrowane, katecheci świeccy lub animatorzy z ruchów i stowarzy-

szeń. Należy zadbać o ich odpowiednie przygotowanie. 

15. Miejscem spotkań formacyjnych o charakterze inicjacyjnym  

i mistagogicznym powinny być pomieszczenia parafialne (por. Pro-
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gram Nauczania Religii, s. 137), a jeśli zachodzi taka potrzeba, spo-

tkania mogą odbywać się również w domach (rodzinach). Celebracje 

liturgiczne powinny się jednak zawsze odbywać w kościele lub kaplicy. 

16. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmo-

wania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, 

aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby 

imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub 

przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przy-

padku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego 

wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie po-

winno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, 

kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierz-

mowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, po-

winni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając 

sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.  

17. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów 

chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzi-

ce chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi 

katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem 

może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji 

chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i prak-

tykującym katolikiem.  

18. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest 

osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie 

jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświad-

czenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód 

do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice 

bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893). 

19. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczest-

nictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygo-

tować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego 

sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przy-

rzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. 

OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym 

początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podję-

cie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz 

lokalnym uwarunkowaniom. 

20. Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować 

w księdze ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we 
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własnej parafii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy prze-

słać do parafii, w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy sporzą-

dzić specjalną księgę z danymi bierzmowanych w parafii, w której 

został udzielony ten sakrament. 

 

IV. Wskazania dotyczące treści 

 

21. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania 

powinno obejmować następujące grupy zagadnień: 

 kerygmat chrześcijański, 

 sakrament chrztu wprowadzeniem we wspólnotę Kościoła, 

 mistagogia sakramentu pokuty i pojednania, 

 mistagogia sakramentu Eucharystii, 

 mistagogia sakramentu bierzmowania. 

22. Kerygmat chrześcijański powinien polegać na głoszeniu praw-

dy o Bożej miłości do człowieka wyrażonej najpełniej w Jezusie Chry-

stusie. Każdy kandydat do bierzmowania powinien usłyszeć prawdę, że 

Bóg go kocha i ma dla niego plan na życie. Celem tego etapu formacji 

jest wzbudzenie lub pogłębienie wiary (por. OCHWD 9).  

23. Wprowadzenie we wspólnotę Kościoła, szczególnie przez 

podkreślenie sakramentu chrztu świętego, powinno zmierzać do 

ukazania Kościoła jako wspólnoty założonej przez Chrystusa, jego 

konieczności do zbawienia, a także przymiotów i funkcji. Należy 

podkreślić znaczenie parafii dla każdego katolika i promować ak-

tywny udział w jej życiu. 

24. Mistagogia sakramentów pokuty i pojednania, Eucharystii 

oraz bierzmowania powinna polegać na wprowadzaniu w misterium 

Chrystusa, prowadzeniu do nawrócenia przez świadome uczestnic-

two w liturgii i powiązaniu go z życiem codziennym. Ten etap forma-

cji ma wprowadzać w liturgię stopniowo i wieloaspektowo.  

25. Wymiar mistagogiczny powinien zostać zrealizowany na 

trzech płaszczyznach: celebratywnej, misteryjnej i egzystencjalnej. 

Na pierwszej z nich powinny być omówione obrzędy liturgiczne: 

czynności, gesty, postawy, znaki i teksty formuł. Na płaszczyźnie 

misteryjnej powinno być omawiane znaczenie teologiczne sakramen-

tów inicjacji chrześcijańskiej oraz poszczególnych obrzędów. Płasz-

czyzna egzystencjalna powinna ukazywać konkretne przełożenie 

udziału w liturgii na życie chrześcijańskie.  
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26. Spotkania z rodzicami powinny być organizowane po każ-

dym z etapów formacji kandydatów i powinny podejmować następu-

jące zagadnienia: 

 odpowiedzialność za własną wiarę i przekaz wartości religij-

nych swoim dzieciom, 

 odpowiedzialność za Kościół i wspólnotę parafialną, 

 konieczność nieustannego nawracania się i przebaczania  

w rodzinie, 

 przeżywanie niedzieli i uroczystości religijnych w kościele  

i rodzinie katolickiej, 

 przygotowanie rodziny do właściwego przeżycia uroczystości 

bierzmowania i podjęcie działań apostolskich przez jej człon-

ków. 

 

 

V. Wskazania metodyczne 

 

27. Głoszenie prawd wiary powinno być połączone z osobistym 

świadectwem głoszącego, a także z ukazywaniem przykładów współ-

czesnych świadków. Ważnym, choć trudnym terminom teologicz-

nym, wyrażającym prawdy wiary, należy poświęcić więcej uwagi, 

aby stały się bardziej zrozumiałe dla młodzieży.  

28. Spotkania podczas katechezy parafialnej powinny z zasady 

mieć inny charakter niż zajęcia prowadzone w szkole. Nie mogą 

koncentrować się wyłącznie na przekazie wiedzy. W katechezie pa-

rafialnej dominujące powinny być formy i metody biblijne oraz litur-

giczne, takie jak: lectio divina, krąg biblijny, opowiadanie biblijne, 

medytacja, bibliodrama, celebracje liturgiczne, kontemplacje modli-

tewne, adoracje eucharystyczne itp. Podczas spotkań w małych gru-

pach należy wykorzystać metody aktywizujące, które pobudzają 

aktywność i zaangażowanie uczestników (dyskusyjne, dramowe, 

plastyczne itp.), a jednocześnie umożliwiają prowadzenie do identy-

fikacji z przyjmowanymi rozwiązaniami i postawami. 

29. Spośród 30 spotkań formacyjnych przewidzianych jako mi-

nimalny wymiar przygotowania bezpośredniego do bierzmowania  

5 z nich powinny stanowić celebracje liturgiczne, będące odpowie-

dzią na usłyszane orędzie. W celu jego głębszego odczytania podczas 

celebracji młodzież powinna przyjąć odpowiedni znak, np. Ewange-
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lię, krzyż, obraz, katechizm dla młodych, modlitewnik itp., jako po-

głębienie przeżyciowego wymiaru celebracji. 

30. Ewangelizacyjna część formacji, polegająca na głoszeniu ke-

rygmatu, powinna zakończyć się celebracją, podczas której kandyda-

ci wybiorą Chrystusa na swojego Pana i Zbawiciela. Część poświęco-

na wspólnocie Kościoła powinna być zwieńczona celebracją, podczas 

której młodzież wyzna wiarę Kościoła i zadeklaruje aktywny udział 

w jego życiu. Podczas celebracji młodzież powinna publicznie wyra-

zić gotowość przyjęcia bierzmowania i poprosić Kościół o jego udzie-

lenie.  

31. Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału we 

Mszy świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do regular-

nego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej  

w pierwsze piątki miesiąca. Odpowiedzialny za przygotowanie do 

bierzmowania w parafii musi posiadać moralną pewność, że kandy-

dat jest praktykującym katolikiem. 

32. Kandydaci powinni być włączani w aktywne przygotowanie 

i udział w liturgii poprzez pełnienie funkcji lektora, ministranta, 

psalmisty, członka zespołu muzycznego itp. 

33. Kandydaci do bierzmowania powinni włączać się aktywnie  

w życie parafii (działalność charytatywna, wolontariat, troska o czy-

stość i wystrój kościoła, pomoc w organizacji wydarzeń o charakterze 

religijno-kulturalnym itp.). Ma to służyć większej integracji ze 

wspólnotą wierzących w dalszym życiu chrześcijańskim po przyjęciu 

sakramentu bierzmowania. 

34. Bezpośrednio przed przyjęciem bierzmowania zachęca się do 

zorganizowania dni skupienia połączonych z sakramentem pokuty  

i pojednania. Jeśli pozwalają na to lokalne uwarunkowania, warto 

zorganizować dla kandydatów rekolekcje wyjazdowe. 

35. Po przyjęciu bierzmowania warto zorganizować pielgrzymkę 

do diecezjalnego lub innego sanktuarium jako wyraz wdzięczności za 

otrzymany sakrament. 

36. Pożytecznym zwyczajem jest przekazywanie młodzieży pa-

miątki związanej z przyjęciem sakramentu bierzmowania.  
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VI. Propozycja zagadnień związanych z przygotowaniem 

do sakramentu bierzmowania 

 

I etap formacji: Wierzę w Jezusa Chrystusa 

1. Pragnę kochać i być kochany. 

2. Jezus mnie kocha i z miłości oddaje swoje życie. 

3. Jezus zmartwychwstaje dla mnie. 

4. Jezus wskazuje mi drogę do prawdziwego szczęścia. 

5. Ufam Bogu i w Nim odnajduję szczęście. 

Celebracja: Jezus moim Panem i Zbawicielem. 

Dzieło apostolskie: Porozmawiać o Jezusie z rówieśnikami. 

 

II etap formacji: Wierzę w Kościół 

1. Jezus zakłada swój Kościół. 

2. Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski. 

3. Kościół katolicki moją drogą do zbawienia. 

4. Sakrament chrztu wprowadza mnie do Kościoła. 

5. Moje miejsce w Kościele. 

6. Sakramenty w służbie Kościoła-wspólnoty:  

a. powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego. 

b. miłość – małżeństwo – rodzina. Kościół domowy. 

 

Celebracja: Moje miejsce we wspólnocie Kościoła. 

Dzieło apostolskie: Uczestniczyć w wydarzeniu prowadzonym 

przez jedną ze wspólnot działających w parafii. 

 

III etap formacji: Chcę się nawrócić 

1. Grzech odrzuceniem miłości. 

2. Grzech mnie niszczy i zabija. 

3. Pan Bóg jest miłosierny. 

4. Przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania. 

5. Walka ze złem moim zadaniem na całe życie. 

Celebracja (nabożeństwo pokutne): Wracam do Ojca. 

Dzieło apostolskie: Pomóc w pojednaniu skonfliktowanych ze 

sobą osób.  

 

IV etap formacji: Chcę żyć Eucharystią 

1. Eucharystia prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa. 

2. Eucharystia moim pokarmem. 
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3. Uczestniczę w liturgii Słowa. 

4. Uczestniczę w liturgii eucharystycznej. 

5. Eucharystia zobowiązuje mnie do miłości. 

Celebracja (Eucharystia): Pokarm mojego życia. 

Dzieło apostolskie: Włączyć się aktywnie w udział we Mszy 

świętej. 

 

V etap formacji: Jestem gotowy 

1. Ustanowienie i znaczenie sakramentu bierzmowania. 

2. Chcę otrzymać Ducha Świętego i Jego dary. 

3. Liturgia sakramentu bierzmowania. 

4. Sakrament bierzmowania zobowiązuje mnie do świadec-

twa. 

5. Przygotowanie duchowe do sakramentu bierzmowania. 

Celebracja: Duchu Święty, przyjdź! 

Dzieło apostolskie: Podjęcie osobistego postanowienia związane-

go z przyjęciem bierzmowania  

 

 

 

 

  



 

 

BBIISSKKUUPP    

DDIIEECCEEZZJJAALLNNYY    
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Zamość, 13 lutego 2017 r. 

L.dz. 23/Gł/17 

 

 

 

DEKRET 

NADANIA TYTUŁU 

NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 

KAPLICY W DOMU ZGROMADZENIA 

MAŁYCH SIÓSTR NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 

NA TERENIE PARAFII PW. ŚW. JANA PAWŁA II W BIŁGORAJU 

 

 

Dla większej chwały Boga oraz mając na uwadze duchowe 

dobro Wspólnoty Sióstr Honoratek i innych wiernych, zgodnie  

z prośbą Przełożonych Zgromadzenia i ks. Józefa Flisa, proboszcza 

parafii pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju, zawartą w piśmie z dnia 

14 grudnia 2016 r., niniejszym, zgodnie z kan. 1223 Kodeksu 

Prawa Kanoniczego, nadaję kaplicy w Domu Sióstr 

Honoratek w Biłgoraju tytuł NIEPOKALANEGO SERCA MARYI. 

Duszpasterzom Parafii, Siostrom Honoratkom, oraz wszystkim 

wiernym, którzy na modlitwie w tym miejscu będą szukać wsparcia 

u Boga, z serca błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. 

 

 

 

 

 Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

Ks. Michał Maciołek  
         KANCLERZ  
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SPRAWY PERSONALNE  

 

31 stycznia 

 

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

Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim z dniem 

6 lutego 2017 r. odwołany z urzędu i skierowany na urlop 

zdrowotny  

ks. dr Robert Strus, Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich św. Ojca 

Pio w Zamościu z dniem 6 lutego 2017 r. mianowany tymcza-

sowym administratorem parafii pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Horyszowie Polskim  

 

8 lutego 

 

ks. kan. mgr Andrzej Stopyra, proboszcz parafii pw. św. Stani-

sława Biskupa w Lubaczowie mianowany kapelanem samorzą-

dowców Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

 

15 lutego 

 

ks. mgr lic. Stanisław Burda, dotychczasowy wikariusz parafii 

pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie z dniem 27 lutego  

2017 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała  

Archanioła w Płazowie  

ks. mgr lic. Krzysztof Radyk, dotychczasowy proboszcz parafii 

pw. św. Michała Archanioła w Płazowie z dniem 27 lutego  

2017 r. mianowany proboszczem parafii pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim  

ks. dr Robert Strus, Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich św. Ojca 

Pio w Zamościu z dniem 27 lutego 2017 r. odwołany z funkcji 

tymczasowego administratora parafii pw. Podwyższenia Krzy-

ża Świętego w Horyszowie Polskim  
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20 marca 

 

ks. mgr Krzysztof Ślepokura, dotychczasowy proboszcz parafii 

pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach odwołany z urzę-

du i skierowany na urlop zdrowotny  

ks. mgr lic. Adam Palonka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 

św. Leonarda w Tyszowcach mianowany administratorem  

parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach 

 

 

 

SŁOWO DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ORSZAKU TRZECH KRÓLI 

2017 ROKU W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

 

Jak podają medialne informacje, na 6 stycznia 2017 roku do 

Orszaku Trzech Króli przygotowuje się ponad 470 miejscowości i to 

nie tylko w samej Polsce. Z radością należy zauważyć, iż także w to 

wydarzenie, nawiązujące w swej istocie do tradycyjnych Bożonaro-

dzeniowych jasełek, w tę osobliwą zewnętrzną, poza murami świą-

tyni, celebrację święta Objawienia Pańskiego, przygotowywaną 

przez wiernych świeckich i różnego rodzaju Stowarzyszenia, Wspól-

noty oraz Organizacje, wpisuje się wiele miast i miasteczek z Diece-

zji Zamojsko-Lubaczowskiej, począwszy od Zamościa, Lubaczowa, 

Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja, Skierbieszowa, aż po miejscowo-

ści, jakie zdecydowały się po raz pierwszy tego przeżycia doświad-

czyć u siebie, w obecnym roku 25-lecia istnienia naszego lokalnego 

Kościoła. 

Dziękuję wszystkim Organizatorom tego Orszaku, w którym 

Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar, wraz z osobami tworzą-

cymi ich dworskie oraz królewskie otoczenie, a także z pasterzami, 

prowadzą wszystkich przybyłych uczestników do betlejemskiej sta-

jenki w poszukiwaniu Pana Jezusa. Nie zabraknie też i anielskich 

chórów zwiastujących ludziom wielką radość Bożego Narodzenia. 

W trakcie owej wędrówki barwnych Orszaków, zobaczymy i bę-

dziemy uczestniczyć w scenach przypominających wydarzenia towa-

rzyszące Narodzeniu Pańskiemu. Zawsze możemy włączyć się  

w śpiew kolęd, którymi uczcimy Boże Dzieciątko. 

Całe to wydarzenie zawsze miało, i tak też niech będzie tego ro-

ku, przede wszystkim charakter rodzinny. Od najmłodszych po naj-
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starszych: rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuki, wujkowie i ciocie, 

przyjaciele, sąsiedzi i znajomi w różnym wieku – każdy jest zapro-

szony do udziału w tym szczególnym religijnym zdążaniu do Betle-

jem, wraz z Trzema Mędrcami. Dajemy przez to symbolicznie świa-

dectwo naszego przywiązania do życia zgodnego z zasadami wiary  

i wartości chrześcijańskich. 

Hasłem tegorocznego Orszaku Trzech Króli jest franciszkańskie 

pozdrowienie: „Pokój i dobro”. Ale, aby ono miało swoje chrześcijań-

skie korzenie, trzeba przeżywanie tego wydarzenia koniecznie zwią-

zać z uczestnictwem w świętej Eucharystii, gdzie sam Chrystus daje 

siebie nam znaleźć i objawia każdemu z nas swoją nieskończoną 

miłość, pouczając nas Boskim słowem oraz karmiąc swoim Ciałem  

w Komunii św. My wierni chrześcijanie świętujący ostatnio, jako 

Polski Naród, 1050. rocznicę naszego chrztu św., nie zawężajmy tego 

religijnego przeżywania w tym dniu jedynie do udziału w samym 

Orszaku, bez uczestnictwa w eucharystycznym spotkaniu z Bogiem  

i ze wspólnotą świętującego Kościoła własnej parafii. 

Oficjalny scenariusz Orszaku Trzech Króli 2017 roku nawiązuje 

do prawd biblijnych o stworzeniu świata i o życiu pierwszych ludzi  

w raju. To jest także pewna forma podziękowania Ojcu Świętemu za 

encyklikę „Laudato si” oraz za Jego wizytę w naszej Ojczyźnie pod-

czas Światowych Dni Młodzieży.  

Zapraszam więc wszystkich wiernych i mieszkańców Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej do uczestnictwa w tym religijnym wyda-

rzeniu, które w różnych rejonach i miejscowościach ukazuje naszą 

chrześcijańską tradycję, bogatą w regionalne obyczaje. Scenariusze 

przedstawień jasełkowych, na jakich opierają się Orszaki Trzech 

Króli, czerpią swoją fundamentalną treść z Ewangelii. Niech więc to 

będzie dla nas także przeżycie naszej wiary, ożywienie pobożności  

i wyraz wobec innych naszej religijności. 

Z serca na to wydarzenie we wszystkich wspólnotach błogosławię. 

 

 

 

+ Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 
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SŁOWO BISKUPA DIECEZJALNEGO 

NA JUBILEUSZ 25-LECIA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  

I ROZPOCZĘCIE PEREGRYNACJI KRZYŻA WIELKOPIĄTKOWEGO 

ŚW. JANA PAWŁA 

(7 NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.02.2017 R.) 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Tym pozdrowieniem obejmuję cały Lud Boży naszej diecezji: 

wiernych świeckich, osoby życia konsekrowanego, alumnów i kapła-

nów. 

 

1. Każdy jest na drodze, którą zdąża do wyznaczonego celu  

 

Nasze życie podobne jest pod wieloma względami do podróży, do 

pielgrzymowania. A ta sytuacja zawiera z jednej strony konkretną 

drogę, jaką człowiek ma już za sobą oraz cel, który stoi przed nim. Do 

niego zdąża i pragnie go osiągnąć. Co naszemu życiu, w jego najgłęb-

szym sensie, nadaje właściwy kierunek i określa cel? Co wskazuje 

nam, w zawiłościach ludzkiej codzienności drogę, do wiecznego szczę-

ścia? Jakie światło daje nam orientację po to, abyśmy także podczas 

szturmowej pogody na morzu, dotarli do bezpiecznego portu, a nie 

rozbili się o skały albo nie zalegli gdzieś na mieliźnie? 

To są istotne i bardzo ważne pytania dla każdego człowieka. 

Także Kościół Zamojsko-Lubaczowski, w którym z Bożej Opatrzności 

przyszło nam realizować ziemską pielgrzymkę wiary, zwyczajne doj-

rzewanie do świętości i własne powołanie, dnia 25 marca br. będzie 

świętował 25. rocznicę swego powstania. A został on utworzony Bullą 

Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus” z części Diecezji Lubel-

skiej i z Administratury Apostolskiej w Lubaczowie. Otóż nasza 

wspólnota Ludu Bożego w obszarze jednej nowej diecezji, w którą 

wpisani są ochrzczeni siostry i bracia ziemi zamojskiej, lubaczowskiej, 

okręgu Tomaszowa Lubelskiego, rejonu biłgorajskiego i hrubieszow-

skiego, ma w tym najbliższym czasie z racji Srebrnego Jubileuszu 

funkcjonowania, możliwość popatrzenia na swoją dalszą i bliższą 

przeszłość, oraz staje wobec wyzwań, przynaglających każdego z nas 

do odpowiedzi, dokąd zmierzam w tym życiu? 

Nikt nie może mnie zwolnić z osobistej odpowiedzialności w szu-

kaniu celu. A jako osoba wierząca w Boga przychodzę do Niego z tym 
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pragnieniem, bo On ma słowa życia wiecznego. By zrozumieć to, co 

Pan Jezus ma nam wszystkim do powiedzenia w tej sprawie, musimy 

być gotowi zmienić perspektywę patrzenia i Jego oczyma spojrzeć na 

świat oraz na samych siebie. Co więc widzimy, gdy zgodzimy się na 

Jezusowe widzenie, również to realizowane z wysokości krzyża na 

Golgocie? Niech to będzie dostrzeganie w duchu wdzięczności także 

życia, funkcjonowania, zaangażowania, uświęcania, dzieł duchowych  

i materialnych naszego diecezjalnego Kościoła, na drodze ostatniego 

ćwierćwiecza. 

 

2. Bóg jest wszelkim odniesieniem i miarą naszego życia 

 

Pan Jezus chce w dzisiejszym fragmencie swego Kazania na 

Górze otworzyć nam oczy na to, że w tym życiu chodzi o wielką 

stawkę, o wielką sprawę. Tu chodzi o zdecydowanie coś więcej niż 

tylko bycie człowiekiem względnie uczciwym, takim dla współcze-

snych całkiem normalnym, przeciętnym. Gdyż jedynie to co najlep-

sze, najbardziej cenne, wartościowe i doskonałe jest godne, by być 

pragnieniem każdego człowieka. A więc miarą, sensem i celem na-

szego życia nie powinno być nic innego poza samym Bogiem. Brzmi 

jeszcze w naszych uszach echo słów pierwszego czytania: „Bądźcie 

świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz” (Kpł 19,2). Albo  

z Mateuszowej zachęty: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 

jest Ojciec wasz niebieski. (Mt 5,48). 

Jak rozumieć to wezwanie do bycia doskonałym, tak jak sam 

Bóg. Dla mnie oznacza to zachętę do tego, bym w patrzeniu na ludzi 

nie opierał się tylko na samym sobie: tak jak ja to widzę, jak ja to 

czuję, jak mnie się wydaje, jak mi się podoba czy nie podoba. To nie 

jest jedyne, absolutne i niepodważalne kryterium oceny osób i spraw, 

które mnie otaczają. Oczywiście, że bardziej lubimy i akceptujemy 

tych, którzy są dla nas mili, według naszej oceny dobrzy, a odsuwamy 

się od tych, którzy bywają wobec nas nieprzyjemni, albo też od tych, 

od których niczego nie możemy się spodziewać, czy też oczekiwać. 

Wydaje się, że to jest czymś normalnym: swoich przyjaciół miło-

wać, a nieprzyjaciółmi pogardzać, mieć do nich wyraźną niechęć. Ale 

Pan Jezus mówi, że w tym świecie, dla powszechnej ludzkiej mental-

ności to nie jest czymś szczególnym i nadzwyczajnym. Taką postawę 

nazwalibyśmy typowo ludzką, bo zbudowaną na wzajemnej uprzejmo-

ści lub niechęci. Lecz my, uczniowie Chrystusa, jesteśmy wezwani do 
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czegoś znaczniejszego. Naszym powołaniem jest mieć w życiu za 

punkt odniesienia samego Boga, jeśli nie chcemy pozostawać na po-

ziomie tego świata, uważając jedynie siebie za wartość i kryterium 

oceny wszystkiego czym żyję. 

Bóg jawi się jako nasze pragnienie, nasze światło na codziennej 

drodze. On jest ową gwiazdą podpowiadającą naszemu życiu kierunek 

wędrówki i wskazującą cel, podobnie jak Gwiazda Betlejemska dla 

Trzech Mędrców zdążających do Nowonarodzonego Jezusa. On jest 

ratującą nas morską latarnią, ukazującą światło. Ostrzega nas przed 

mielizną życia i błędnym kierunkiem podjętej drogi. Także podczas 

osobistych życiowych sztormów, gdy się gubimy, to światło wskazuje 

bezpieczny port i pomaga nam do niego dotrzeć. 

Do Boga się odnosić, mierzyć siebie miarą Jezusa Chrystusa – 

oznacza dla nas po prostu własne myślenie, uczucia, czyny zawsze 

przystawiać, orientować na doskonałą, pełną radości, zapominającą  

o sobie miłość Bożego Syna i naszego Zbawiciela. Niech to będzie 

mocnym pragnieniem życia każdego z nas, tęsknotą, szukaniem po to, 

aby przemieniać siebie według Bożego pragnienia. Czy jesteśmy 

prawdziwymi uczniami Chrystusa? Ile z Bożego Syna jest w naszych 

słowach oraz w czynach? To się okazuje w codziennych relacjach, od-

niesieniach do tych, którzy nie są nam przychylni i bywają nieu-

przejmie do nas nastawieni. 

Przecież to się odnosi do każdego z nas, uważających się za kato-

lików – uczniów Jezusa Chrystusa. A On nam mówi: „Miłujcie wa-

szych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, tak 

będziecie synami Ojca waszego (…), ponieważ On sprawia, że słońce 

Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawie-

dliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was 

miłują, (…) i pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czyni-

cie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak 

doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. (Mt 5,44-48). 

 

3. Otrzymane dary są naszym zadaniem i misją 

 

Nie da się zaprzeczyć temu, iż przez chrzest św. staliśmy się 

dziećmi Bożymi. A ten stan jest zarówno darem dla nas: daje nam 

dziedzictwo nieba, jak też równocześnie staje się dla każdego zobo-

wiązaniem, wezwaniem. Świadomość otrzymanego daru zawiera się  

w tym, iż jesteśmy w sposób dla nas niepojęty miłowani przez Boga.  
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O tym trzeba nam pamiętać i mówić, bo to zobowiązuje. Otóż, przyję-

cie tej miłości przez nas, ochrzczonych i żyjących wiarą w Kościele 

Zamojsko-Lubaczowskim, jest naszym zadaniem. Mamy tę miłość 

czynić obecną i w sposób praktyczny dalej przekazywać ją innym. 

Chrześcijańskie życie w swej istocie opiera się na fundamencie 

miłości obecnej, radosnej i zapominającej o sobie. Ta miłość ma nas 

przemieniać od środka, aż stanie się naszą drugą naturą. Wtedy nie 

będzie ona nam ciążyła, nie będzie dla nas wyjątkowo trudna. Stanie 

się słodkim brzemieniem i napełni nasze serca radością oraz pokojem. 

Naszym codziennym zadaniem jest tę Bożą, pełną radości miłość 

uczynić osobistym odniesieniem, skalą naszego oceniania innych, 

naszego odczuwania i pełnienia codziennych uczynków. A to zaczyna 

się od tego, jak widzimy drugiego człowieka. Bo gdy spostrzegamy go 

jedynie tak, jak on się nam zewnętrznie prezentuje, to nie będzie to 

widzenie do końca sprawiedliwe. Często oceniamy go jako gorszego 

niż rzeczywiście jest. Ale jeżeli patrzymy na niego takim wzrokiem, 

jakim spogląda na niego sam Bóg, wówczas pomożemy temu człowie-

kowi stawać się rzeczywiście takim, jakim mógłby on być zgodnie  

z Bożym pragnieniem. 

Jednak ponad wszystkim funkcjonuje zasada mówiąca o tym, że 

jeśli my będziemy czynili miłość wciąż i coraz bardziej naszym osobi-

stym pragnieniem i sposobem postępowania, to nie możemy stracić  

z oczu Tego, który sam jest najdoskonalszą i najradośniejszą Miłością. 

We wszystkim musimy szukać Boga, odnajdywać Go i miłować. Także 

i tam, gdzie nam się wydaje, iż Go nie widzimy: w tych, od których nie 

możemy się niczego innego spodziewać, jak tylko jawnej niechęci, albo 

którzy nam chcą zaszkodzić. 

Bóg działa w naszym świecie, któremu daje światło rozeznania 

Jego woli. Bóg również sam jest naszym światłem. Kto się kieruje do 

tego światła, sam tym światłem się stanie. I w tym zadaniu wszyst-

kim parafiom i wspólnotom religijnym całej diecezji ma pomóc pere-

grynacja Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II, która rozpocz-

nie się od katedry w Zamościu, dnia 25 marca 2017 r., a zakończy  

13 października 2017 r. w konkatedrze w Lubaczowie. 

  

4. Peregrynacja Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II 

 

Ten, kto się do Boga nie zwraca, lecz jedynie patrzy na to, co ma 

pod nogami, niech się nie dziwi, że chodzi w ciemnościach. I tak każda 
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osoba w naszej diecezji, przy owym szczególnym Krzyżu, do którego 

przytulał się w swej ostatniej Drodze Krzyżowej w 2005 r., na 8 dni 

przed odejściem do Domu Niebieskiego Ojca, św. Jan Paweł II, będzie 

miała możliwość przyłożyć do Ukrzyżowanego Chrystusa całe swoje 

życie, wszystkie sprawy osobiste, rodzinne, wspólnotowe, parafialne, 

sprawy diecezji i Ojczyzny, a także świata całego. Świadkami tamtego 

wydarzenia są papiescy sekretarze: Stanisław Kardynał Dziwisz  

i Metropolita Lwowski, rodak naszej diecezji, Abp Mieczysław Mo-

krzycki, który tę osobistą pamiątkę i relikwie związane ze św. Janem 

Pawłem II naszemu Kościołowi Zamojsko-Lubaczowskiemu na Srebr-

ny Jubileusz istnienia udostępnił. Jesteśmy mu za to serdecznie 

wdzięczni. 

Gdy sprawujemy teraz Eucharystię jako dziękczynienie, powin-

niśmy pamiętać i myśleć o tym, że Chrystus adorowany w tajemnicy 

krzyża, otworzy nam oczy na to, co nadaje naszej drodze i życiu cel.  

I gdy oczyścimy swoje oczy i umocnimy je w miłości i miłosierdziu,  

o jakim mówi nam Jezusowy krzyż, to sami też możemy stać się świa-

tłem dla innych. 

Temu wszystkiemu ma służyć dar nawiedzenia Papieskiego 

Krzyża w naszej diecezji. Wszystkie parafie będą rozpoczynać owo 

wydarzenie Mszą św. o godz. 17.00, wprowadzającą do każdej wspól-

noty ten szczególny znak wiary i świadectwo miłości św. Jana Pawła 

II, przy udziale biskupów posługujących w naszym młodym lokalnym 

Kościele: Biskupa Seniora Jana, Biskupa Pomocniczego Mariusza  

i Biskupa Diecezjalnego. Wydarzenie to poprzedzą trzydniowe reko-

lekcje w każdej parafii, abyśmy uzdatniwszy naszego ducha, w pełni 

zaczerpnęli z owoców Męki Jezusa Chrystusa: dla siebie osobiście, dla 

naszych rodzin, parafialnych wspólnot i całej diecezji, dla wszystkich 

chorych, niepełnosprawnych, na różny sposób cierpiących i doświad-

czonych, dla dzieci, młodzieży, małżeństw, osób starszych i samot-

nych, dla każdego wiernego świeckiego, dla alumnów, sióstr zakon-

nych, osób życia konsekrowanego, zakonników oraz naszych kapła-

nów i rodaków. 

Program tej 24-godzinnej wizyty Papieskiego Krzyża w parafii 

ma uwzględnić możliwość prywatnej adoracji dla wszystkich wiernych 

tejże wspólnoty, dla różnych grup i społeczności tworzących tę żywą 

cząstkę Chrystusowego Kościoła na terenie naszej diecezji. Proszę  

o zaangażowanie się wszystkich wiernych, aby razem ze swoimi dusz-

pasterzami dać piękny przykład miłości Ludu tej ziemi do Chrystusa 
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Ukrzyżowanego. Niech to będzie dla naszej młodej, 25-letniej diecezji 

szczególne wydarzenie i wyznanie naszej wiary. Niech ono stanie się 

sposobnością do jej ożywienia, do wzmocnienia nadziei i miłości. Niech 

zaowocuje czynnym miłosierdziem, wzrostem w świętości życia, wier-

niejszym naśladowaniem św. Jana Pawła II oraz dobrymi postano-

wieniami na życie codzienne.  

W zakresie materialnym pragniemy, by ten czas peregrynacji 

Krzyża św. Jana Pawła II zaowocował także konkretnym uczynkiem: 

wsparciem naszymi ofiarami prowadzonego przez Caritas Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej dzieła budowy Domu III Tysiąclecia im. 

Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy kościele św. Ka-

tarzyny w Zamościu. Na ten cel przeznaczone będą ofiary na tacę, 

złożone podczas rekolekcji poprzedzających nawiedzenie parafii przez 

Krzyż Papieski.  

Powierzając przeżywanie peregrynacji Krzyża św. Jana Pawła II 

w roku Jubileuszu 25-lecia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Matce 

Bożej, czczonej w licznych naszych lokalnych sanktuariach oraz św. 

Bratu Albertowi, ufam, iż to ważne duszpasterskie wydarzenie przy-

czyni się, jak tego zawsze pragnął św. Jan Paweł II, do umocnienia 

naszej więzi z Chrystusem i do odnowienia świadectwa wiary Ludu 

Bożego tej ziemi. 

 

Z błogosławieństwem i modlitwą 

  

 

 

                                         

† Marian Rojek 
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Zamość, 10 lutego 2017 r.  
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. ROZPOCZYNAJĄCEJ 

JUBILEUSZ 25-LECIA POWSTANIA 

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

ZAMOŚĆ, KATEDRA – 25 MARCA 2017 R. 

 

Łk 1,26-38 

 

Dzisiaj rozpoczynamy czas srebrnego jubileuszu powołania do 

istnienia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W to wydarzenie wpisu-

jemy peregrynację, czyli pielgrzymowanie niezwykłego Krzyża  

św. Jana Pawła II, do którego on przytulał swoje cierpiące oblicze  

w ostatni Wielki Piątek własnego ziemskiego życia, podczas odbywa-

jącego się nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Rzymskim Koloseum. 

Ten wymowny i zobowiązujący znak naszej wiary, poczynając 

od katedralnej świątyni, matki wszystkich pozostałych kościołów  

i kaplic w diecezji, będzie nawiedzał każdą parafialną wspólnotę  

w poszczególnych 19 dekanatach, Wyższe Seminarium Duchowne, 

domy zakonne, aż po ośmiu miesiącach dotrze do lubaczowskiej 

konkatedry, gdzie podczas odbywającego się tam Diecezjalnego Kon-

gresu Róż Różańcowych, przekaże nam swe finalne błogosławień-

stwo. 

Teraz w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kierujemy do 

Trójjedynego Boga wdzięczność za to, że przez ostatnie 25 lat nasz 

lokalny Kościół mógł się z taką hojnością otrzymywanej łaski, wtu-

lać pod płaszcz Zamojskiej Matki Bożej Opieki, tej Odwachowskiej  

i Krasnobrodzkiej, Łaskawej z Lubaczowa, Tomaszowskiej, Nabro-

skiej, Sokalskiej z Hrubieszowa oraz w tylu innych parafiach. 

Pierwszy Biskup Diecezjalny, Jan Śrutwa a potem jego następca, 

Abp Wacław Depo, Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński i obec-

nie przed wami stojący, nieustannie powierzamy tutejszy Lud Boży, 

opiece M. B. Rodzicielki. To sam Wszechmocny każdego z nas od 

początku naszego istnienia, naszych Ojców i Przodków, ludzi dzisiaj 

tworzących ten diecezjalny Kościół i tych, co po nas przyjdą na tę 

ziemię zamojską, lubaczowską, tomaszowską, hrubieszowską i biłgo-

rajską, na nasze Roztocze, z różnych stron Polski a może nawet  

i świata, obejmuje swoim opatrznościowym spojrzeniem. 

Niech Bóg będzie za wszystko uwielbiony, za wiernych, za ro-

dziny, dzieci, młodzież, starszych, za powołania zakonne żeńskie  
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i męskie oraz za kleryków i kapłanów diecezjalnych. Panie bądź 

uczczony za wydarzenia duchowe, religijne, historyczno-społeczne, 

eklezjalne, jakie w tym ostatnim 25-leciu dokonywały się w naszym 

Kościele, za dzieła powstałe i funkcjonujące w naszej i dla naszej 

diecezji. Począwszy od Kurii Biskupiej ze swymi wydziałami, Sąd 

Biskupi, Wyższe Seminarium Duchowne, Dom Seniora dla kapła-

nów, Szkoły katolickie, cały żywo funkcjonujący organizm Diecezjal-

nej Caritas wraz ze strukturami szkolnymi i grupami wolontariatu. 

Dawco wszelkiej łaski, chcemy Ci dziękować, za zaangażowane, 

zatroskane i uświęcające nasz Kościół osoby: biskupów, z tu obec-

nymi Janem i Mariuszem, za wszystkich kapłanów, tych którzy ak-

tualnie pracują w duszpasterstwie, troszczą się i kształtują nowe 

powołania w naszym Seminarium Duchownym, są na misjach, dzie-

lą się swoją mądrością i wiedzą na różnorakich uczelniach w Polsce 

a szczególnie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 

studiują w kraju i za granicą; posługują jako kapelani szpitali, DPS-

ów, w więzieniach, są dyspozycyjni dla wielu służb mundurowych, 

jako opiekunowie stowarzyszeń i grup świeckich katolików oraz 

dzieł duszpasterskich ogólnopolskich i diecezjalnych, a także w do-

mach sióstr zakonnych. Jak wielkim skarbem dla nas są księża 

starsi, już emeryci, czasem naznaczeni krzyżem cierpienia i choroby, 

którzy swoją modlitwą i przykładem miłości do Chrystusa Dobrego 

Pasterza, stają się żywym zapleczem duchowym naszego zamojsko-

lubaczowskiego Kościoła. 

Pragnę wyrazić wdzięczność Boskiemu Nauczycielowi i Wycho-

wawcy za licznych katechizujących i ewangelizujących: katechetki  

i katechetów świeckich oraz za ojców zakonnych i kapłanów diece-

zjalnych, a także za poświęcające się bez reszty swojemu Oblubień-

cowi i naszemu Kościołowi siostry zakonne. Nie da się właściwie 

ukazać wielości łaski wysłużonej przez wiernych świeckich na tej 

ziemi żyjących, tu pracujących, modlących się, cierpiących i dźwiga-

jących różnorakie krzyże, od choroby po samotność czy zapomnienie. 

Ale oni to wszystko ofiarują Bogu jako wynagrodzenie za grzechy  

i zniewagi, jakie świat cały oraz ludzie naszej diecezji czynili i nadal 

to robią, raniąc Serce Miłosierne Jezusa Chrystusa i Niepokalane 

Serce Bożej Matki. A teraz nasze boleści przykładamy do Twoich 

krwawiących ran, Boski Zbawicielu, obecny z nami w wizerunku 

tego szczególnego Krzyża. Uzdrów nas z naszych nieprawości. 
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Jubileusz jaki dzisiaj rozpoczynamy, pomoże nam na nowo od-

kryć postaci i ich zasługi oraz zaangażowanie współczesnych wier-

nych, wpisanych w to Boże i ludzkie dzieło, jakim jest Kościół  

Zamojsko-Lubaczowski, powołany do istnienia bullą papieża św. 

Jana Pawła II w dniu 25 marca 1992 roku. Myśmy zawsze byli  

i jesteśmy Kościołem, w którym świecą przykładem ludzie święci, 

zawstydzając osobiście każdego z nas i ten świat swoją gorliwością, 

miłością Boga, ukochaniem Ojczyzny, poświęceniem dla drugiego 

człowieka i troską o tożsamość, tego skrawka polskiej ziemi, tak 

doświadczonego przez zło i grzechy zaborców, najeźdźców, zbrodnia-

rzy, zdrajców, a także zwykłych oszustów i nikczemników. 

To nie tylko w tym ostatnim ćwierćwieczu, ale przez wiele stu-

leci wcześniej, Chrystusowy Kościół tu obecny dawał ludziom Ewan-

geliczny kierunek na zbawienie i wieczne szczęście. Jak przedtem 

tak i dzisiaj, może nawet w jeszcze intensywniejszy i bardziej zaan-

gażowany sposób, Zamojsko-Lubaczowskie Mistyczne Ciało Chry-

stusa, szafuje sakramentami Boga dla współczesnych uczniów Jezu-

sa, bo przecież mamy świadomość 1050-letniej tradycji chrztu na-

szego polskiego narodu. 

Ten Kościół promieniuje ufnością, tak wielu ludziom proponuje 

i przyodziewa ich duchowym płaszczem miłosierdzia, by się zawsze 

we wszystkich parafialnych wspólnotach czuli jak przy sercu kocha-

jącej matki. Karmi współczesne głody i ludzkie tęsknoty za miłością, 

przebaczeniem, uznaniem godności i wartości człowieka, także  

w swym posługiwaniu dla niepełnosprawnych fizycznie i intelektu-

alnie, uzależnionych, dotkniętych biedą czy losowymi zdarzeniami. 

Wchodząc w głębię przeżywania dziękczynienia za diecezjalny 

Kościół, wprowadzamy Chrystusowy Krzyż, tak wyjątkowo w tym 

konkretnym znaku, związanym ze św. Janem Pawłem II. Ów Krzyż 

przede wszystkim zostaje w każdej wspólnocie parafialnej przygoto-

wany poprzez trzydniowe rekolekcje ukierunkowane na tajemnicę, 

jaką zawiera w sobie ten znak naszej wiary. Bo to Krzyż Pana 

uświadamia nam osobistą przeszłość, ale daje nam także nadzieję na 

przyszłość. Gdyż tylko ten kto się nawraca, może wciąż na nowo 

zaczynać swoje życie. 

Co jest dla nas istotne podczas tego nowego etapu drogi, jaki 

Boża Opatrzność stawia przed nam i naszym Kościołem na dalszy 

czas, rozpoczynając od Uroczystości Zwiastowania Pańskiego i Dnia 

Świętości Życia? Co weźmiemy z osobistego, rodzinno-społecznego  
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i religijnego bagażu, jaki otrzymaliśmy w darze z przeszłości na-

szych rodzin, Ojczyzny i całego Kościoła, a w tym osobliwie z 25 lat 

tej diecezji oraz z czym wchodzimy w nasze dzisiaj i jutro, jak prze-

żyjemy skarb wiary powierzony w nasze ręce? Przyjrzyjmy się 

wspólnie trzem sprawom. Po pierwsze: na czym mamy budować, na 

czym się oprzeć w codziennym życiu? 

Patrząc teraz na ten Krzyż Jezusa Chrystusa, odpowiedź jest 

jasna. Trzeba nam wszystko budować na żyjącym Bogu. To Pan jest 

sensem, centrum i przyszłością naszej codzienności oraz posługiwa-

nia w Kościele, jako wierni świeccy i duchowni. Jego Duch ożywia, 

wciąż działa i pomoże nam pokonać wszelkie zakusy złego ducha, 

szatana i jego zwolenników. Kościołem Chrystusa, również tym na-

szym diecezjalnym, kieruje i podtrzymuje go sam Duch Święty. Zau-

fajmy Jemu, pozwólmy Mu w nas i poprzez nas działać. Paraklecie, 

zstąp na każdą parafię zamojsko-lubaczowską i odnów oblicze tych 

wspólnot. 

Ale również trzeba nam w Kościele zaufać ludziom i na nich po-

stawić. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy w 25-letniej historii 

diecezji i w parafiach pięknie się zapisali: osoby odpowiedzialne  

i dojrzałe w wierze, pełniące posługę kościelnego, organistki, dbające 

o wygląd, estetykę, czystość, modlitewną przytulność naszych świą-

tyń; pracujące w Kurii Diecezjalnej, w Caritas Diecezjalnej, w Kato-

lickim Radiu Zamość i w Tygodniku Niedziela, w Diecezjalnym  

Muzeum i Archiwum, w kuchni Seminarium Duchownego; angażu-

jące się w liturgię, w nabożeństwa, w funkcjonowanie wspólnot jako 

radni parafialni, prowadzący grupy charytatywne, duszpasterskie, 

modlitewne, powołaniowe, misyjne, dziecięce i młodzieżowe, rodzin-

ne, Domowy Kościół oraz wiernych starszych wiekiem. 

Wielu jest takich, którym zależy na dobru, na pięknie i na świę-

tości Kościoła i oni wkładają w to całe swoje serce, czas, zaangażo-

wanie i również osobiste materialne wsparcie. Niech Bóg będzie za 

wszystko uwielbiony. Uwierzmy w to, iż w naszej diecezji mamy 

wspaniałych ludzi, na których poszczególni proboszczowie parafii 

mogą polegać i im zawierzyć, a także owocnie z nimi współpracować. 

Choć ze smutkiem trzeba mi też, jako pasterzowi tej diecezji 

powiedzieć o tym, iż były i są pośród nas osoby wprawdzie ochrzczo-

ne i podające się za katolików, ale okazują się w rozmaitych sytua-

cjach jako zimne w wierze, wystygłe w duchowej gorliwości, obojętne 

na sprawy Boże, z moralnie pogmatwanymi życiorysami ale agre-
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sywnie atakujące chrześcijan i Chrystusowy Kościół. Czują się  

w nim obco i rzadko odpowiadają na niedzielne zaproszenie do  

Eucharystycznej Uczty z Panem. Nie naśladują Chrystusa i są jak 

uschnięte latorośle na winnym krzewie. 

Sprawa druga: co mamy czynić? To pytanie pojawia się często 

na kartach Pisma św. Odpowiedzi na ten niepokój człowieka oczeki-

wali ci, co przyszli nad Jordan do św. Jana Chrzciciela. I kilkakrot-

nie rozmówcy zwracają się z owym niepokojem do Pana Jezusa: „co 

mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Łk 10,25), a także Żydom  

i Grekom odpowiada na nie św. Piotr. Dlatego też i ja, pod Krzyżem 

Chrystusa stawiam pytanie na nasz Jubileusz, na teraźniejszość  

i przyszłość diecezjalnego Kościoła: Cóż mamy czynić, siostry i bracia  

w wierze i w powołaniu? Pięknie nam powiedział o tym w swej Kate-

chezie do Młodych na Westerplatte 12 czerwca 1987 r. ten, który swoje 

oblicze i życie przytulał do tego właśnie, obecnego pośród nas krzyża. 

Pierwsze wskazanie jest konkretne i wyraźnie do nas przema-

wiające z wysokości tego Krzyża: „nawracajcie się i wierzcie w Ewan-

gelię”. To nie jest wezwanie aktualne jedynie na czas Wielkiego Postu, 

ale taka winna być stała dyspozycyjność mojego życia, postawa za-

wracania ze złej drogi. To jest wołanie Dobrego Łotra z sąsiedniego 

krzyża na Golgocie o przebaczenie i miłosierdzie. Samemu mieć taką 

gotowość, budować pokój w sobie i wokół siebie, miłować Boga całym 

sercem i bliźniego jak siebie samego. 

To czyni nasz Kościół autentycznym i wiarygodnym oraz sku-

tecznym w przekazywaniu Ewangelii i Bożej łaski. Oderwijmy się od 

przekonania o naszej, o mojej osobistej niewinności, doskonałości  

i nieomylności w sprawach o jakich nie mam pojęcia. Siostro i bracie, 

osobo świecka, zakonnico, biskupie, kapłanie i kleryku, nawróć się. 

Czyń pokutę, codziennie się uświęcaj, upodabniaj do Chrystusa, to 

jest pierwsza sprawa jaką winniśmy czynić. 

Jako druga podpowiedź: trzeba nam samemu Bogu oddawać 

cześć. To obowiązek i przywilej mojego uczestnictwa we Mszy św. 

niedzielnej, dar czasu dla Boga i uszanowania Dnia Pańskiego. Bez 

tego nie ma mowy o nawróceniu, o wyjściu z uzależnień i z ciemności 

swej życiowej historii. Czymś oczywistym ma być moja codzienna 

modlitwa, rano, wieczorem, możliwie wspólnie w rodzinie, przy posił-

kach. Boga umieścić na pierwszym miejscu życia w niedzielę i w tygo-

dniu, w myślach i słowach, w czynach i odpoczynku. Trzeba nam co-
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dziennie pielgrzymować do celu, jakim jest niebo, w świadomości  

Bożej obecności. 

Bo co z tego, że krzyż Chrystusa, otulony pajęczyną, wisi nad mo-

im łóżkiem i stołem w kuchni, gdzieś jest przybity w dużej produkcyj-

nej hali, sklepie, urzędzie, w szkole czy szpitalu, ale ze mną osobiście, 

z moim słowem, czynami, postępowaniem, nie ma nic wspólnego. 

Zgubiłem i wyparłem się daru Bożej bojaźni o jaki sam prosiłem  

w sakramencie bierzmowania. 

Trzecie przypomnienie podpowiadają nam ją Dzieje Apostolskie, 

opisujące pierwsze chrześcijańskie wspólnoty i ich oddziaływanie na 

innych. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” 

(Dz 4,32). To zawsze jest wartością przyciągającą ludzi, owa jedność  

o jaką się modlił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, a w Wielki  

Piątek zawieszony na krzyżu, na drzewie, w jakie teraz wpatrzone są 

nasze oczy, potwierdził to swoje wielkie pragnienie. Patrzy na nasz 

Kościół i woła: pragnę waszej jedności. 

Tu nie ma nic z romantyzmu, taka jest trudna i nie udawana 

rzeczywistość. Codzienna moja walka o tę postawę ducha i serca.  

Dobrze się do siebie nawzajem odnosić i szanować jeden drugiego. Być 

wzajemnie życzliwym, zakończyć sprzeczki i spory, troszczyć się  

o wzajemną świętość, budować na solidarności, jaką tak chętnie  

w wymiarze społecznym wspominamy w czasie sierpniowym i gru-

dniowym. Nie szkodzić drugiemu, szanować słowo innych i troszczyć 

się o prawdę, która zawsze jest tylko jedna. Bądźmy w naszej diecezji 

ludźmi wiernymi raz danemu słowu, kapłanami, alumnami i zakonni-

cami jednego serca oraz ducha. Tego uczmy się w szkole Chrystuso-

wego Krzyża. 

Oraz ostatnia sprawa: przy czym mamy trwać? I tutaj także trzy 

kierunki. Najpierw do wszystkich kapłanów naszej diecezji, w której 

realizujemy otrzymane od Boga powołanie. Przede wszystkim my 

trwajmy na modlitwie, oddawajmy się posłudze Bożego słowa oraz 

sakramentów, ewangelizacji i duszpasterstwu, także jego nowym 

współczesnym wyzwaniom oraz dbajmy o powierzony nam wymiar 

materialny parafii: świątyń, kaplic, domów parafialnych, cmentarzy  

i obiektów koniecznych do funkcjonowania lokalnego Kościoła. 

Słowo Boga jest słowem życia, Chrystus nam je przekazuje.  

Siostry i bracia, tutaj nie chodzi tylko o to, czy my Pismo św. mamy  

w domu, gdyż to jeszcze jest za mało, ale czy my je czytamy, rozwa-

żamy, czy słowem Boga żyjemy. On nam mówi kim sam jest i co ma-
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my czynić, aby się zbawić. Zaczynajmy od Ewangelii, od Dziejów Apo-

stolskich, to niech będzie nasza modlitwa na adoracji Najświętszego 

Sakramentu w parafiach. Wejdźmy w Boże tajemnice sercem, duszą 

umysłem. Bóg daje życie i do nas mówi: Słuchajcie Mego słowa. 

Przy czym mamy jeszcze trwać w naszym diecezjalnym Kościele. 

To „Caritas” – miłość do potrzebujących. Nie wolno nam zapominać  

o biednych, bo oni uobecniają w osobliwy sposób w każdym czasie  

i miejscu samego cierpiącego Chrystusa. Do każdego z nas, bez wyjąt-

ku, Boski Sędzia w dzień śmierci, skieruje słowa: „wszystko, co uczy-

niliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” 

(Mt 25,40). A ja co uczyniłem bliźniemu? Jakie są teraz i jakie będą 

wówczas moje dłonie, co w nich trzymam, w co za życia inwestuję,  

w jakim banku mam moje konto? 

Słuchajmy uważnie współczesnego św. Piotra, papieża Francisz-

ka. On nam przypomina, kto to są ci współcześni biedni. Przecież sa-

mi dobrze wiecie, jakie to są osoby spośród naszego środowiska. Znaj-

dziecie tutaj starszych, samotnych, chorych, umierających, nienaro-

dzone dzieci narażone na śmierć za to, że się pojawiły na tym świecie, 

jakoby przeszkadzając kobiecie i mężczyźnie, którzy nie chcą okazać 

się ani ich matką, ani ojcem. To są niepełnosprawni, więźniowie, emi-

granci, uchodźcy, głodni, bezrobotni, pragnący nasycić się prawdziwą 

miłością i usłyszeć, że są przez drugich kochani. Wszyscy jesteśmy 

zaproszeni do tego, aby być ubogimi przed Bogiem, który nas obdarza 

sobą i swoim miłosierdziem. 

I na koniec: musimy trwać przy świętych. Oni mają i winni 

mieć szczególne znaczenie dla naszej diecezji, pokazując każdemu  

z nas zwyczajną drogę do świętości. Pierwszą i najważniejszą pośród 

nich jest NMP Boża Matka, czczona w każdej naszej parafii  

i w sanktuariach oraz w katedralnej i konkatedralnej świątyni. Na-

stępnie myślę o św. Franciszku i tak wielu jego duchowych zakon-

nych synach i córkach, idących takim charyzmatem, św. Brat Albert 

wraz z naszą rodaczką bł. Bernardyną Jabłońską, współzałożycielką 

Sióstr Albertynek i O. Honorat Koźmiński w ten rok charaktery-

stycznych dat 100 lat od śmierci tych wyjątkowych zakonników. 

Także św. Antoni Padewski, Biskup Stanisław, Ojciec Pio, św. Rita, 

bł. ks. Zygmunt Pisarski i bł. Stanisław Kostka Starowieyski, mę-

czennicy II wojny światowej, a także św. Siostra Faustyna i św. Jan 

Paweł II. 
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A ilu jest świętych z tej ziemi, których my nie znamy, nie wy-

niesieni do chwały ołtarzy, ale rzeczywiście orędują za nami. Ilu jest 

takich, co jak Boży Baranek, teraz, dzisiaj, w naszej diecezji, ofiaru-

ją swoje choroby, cierpienia, krzyże, poniżenia i wszelkie doznawane 

od innych dolegliwości, wpatrując się i trwając przy Jezusie ukrzy-

żowanym, zmieniają swoje rany na Bożą łaskę dla nas samych, za-

dość czynią za grzechy nasze i świata całego. 

To krucjata modlitewna za Ojczyznę, za naszą Polskę, by ją 

uratować od zguby, zniewolenia, okradania, demoralizacji, od grze-

chów sodomy i gomory. To różańcowe Jerycho w wielu naszych para-

fiach, nieustannie wołające o wstawiennictwo Bożej Matki za nami, 

to liczne apostolaty Margaretki walczące na kolanach o świętość 

poszczególnych kapłanów: proboszczów, wikariuszy i biskupów die-

cezji zamojsko-lubaczowskiej. Dziękuję wam wszystkim za ów miło-

sierny dar za tych, od których Bóg i Jego lud oczekują szczególnej 

wierności, świętości, poświęcenia, postawy pokory, właściwego ubó-

stwa oraz wrażliwości na każdego człowieka. 

Dziedzictwa i skarbu świętych nie możemy zaprzepaścić w na-

szym Kościele i o nim zapominać. Oni są ważni na przyszłość tej 

ponad 400-tysięcznej wspólnoty wiernych. Bo ludzie wciąż szukają 

autorytetów i przykładów świadków Chrystusa, z którymi mogliby 

się utożsamiać. Chcą mówić: ja pragnę być takim człowiekiem jak on 

i ona. Kleryk powie: pragnę być takim księdzem jak mój proboszcz  

i wikary. 

Twarze, postaci: konkretne, mocne, odważne, zwyczajne, są 

nam potrzebne na drodze naszego pielgrzymowania do nieba. Życzę 

wam, byście każdego dnia w waszych środowiskach spotykali chrze-

ścijan, rodziny, ojców, matki, młodych, takich jak choćby ostatnio śp. 

Helenka Kmieć, osoby z laikatu, siostry zakonne i kapłanów oraz 

kleryków, którzy was będą pociągać do dobra. Pokażą wam jak ko-

chać Boga i bliźniego. 

Przy Chrystusie patrzącym na nas z eucharystycznej konse-

krowanej hostii na ofiarnym ołtarzu i w adoracyjnej monstrancji, 

przy Jezusie z tego Papieskiego Krzyża i wizerunku Miłosiernego 

„Ufam Tobie”, wobec Ikony Matki Bogarodzicielki, zamojskiej Maryi 

Opieki, Pani Odwachowskiej w Uroczystość Zwiastowania Pańskie-

go, kiedy słyszymy Jej zgodę na tajemnicę Wcielenia Bożego Syna: 

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” 

(Łk 1,38), w 25 lat od zaistnienia Zamojsko-Lubaczowskiego Kościo-
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ła, mówię w imieniu wszystkich: my chcemy być świętymi. Niebieski 

Ojciec nie skąpi swej hojności. Mieszkania dla każdego z nas są  

u Niego przygotowane. To zależy od nas: wprawdzie jesteśmy 

grzesznikami, ale przemienia nas Boże miłosierdzie i Jego łaska. 

Na co stawia nasz lokalny Kościół, na dzisiaj i swoją przyszłość? 

Na wiarę w żywego Trójjedynego Boga: Ojca, Syna – Jezusa Chry-

stusa i Ducha Świętego. Oraz na ludzi, którzy odwzorowują Boży 

obraz w sobie i nim promieniują na innych. 

Co robi ten Kościół? Nawraca się i wierzy w Ewangelię, czyni 

pokutę – to jest fatimskie wołanie, o którym przypominam  

w 100-ecie tych Maryjnych objawień, modli się codziennie, uczestni-

czy i żyje niedzielną eucharystią, miłuje Boga. Stara się być wspól-

notą jednego serca i ducha, nie zapomina o ubogich i trzyma się śla-

dów ludzi świętych. Boże błogosław nam na dalsze pielgrzymowanie 

w Twoim Kościele. Amen. 
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. POŁĄCZONEJ 

Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

I PEREGRYNACJĄ KRZYŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

ZAMOŚĆ, KATEDRA – 26 MARCA 2017 R. 

(4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU) 

 

Ef 5,8-14; J 9,1-41 

 

Czy przeżyliście już taką sytuację, że ktoś was po prostu nie roz-

poznał? Może myślimy, iż to jest przypadłość jedynie starszych ludzi, 

albo osób chorujących na Alzhaimera. Ale jednak takie rzeczy się 

zdarzają, że nagle na ulicy, w sklepie, przy jakimś spotkaniu, gdzie 

znajduje się więcej osób przybyłych z różnych stron, nagle ktoś się  

w ciebie wpatruje i krzyczy. „Patrzcie, to ty jesteś, Stefan, Elżbieto!”. 

Zaskoczony i zdziwiony patrzysz nagle na tego człowieka, błysk 

pamięci, próba skojarzenia i już wiemy. Oczywiście, kolega, kole-

żanka z poprzedniej szkoły, dawny znajomy ze studiów, a może kie-

dyś razem pracowaliście w jednej firmie. Tyle czasu minęło od szko-

ły, od uniwersyteckiego dyplomu, od dzielonego z nim pokoju w biu-

rze. Jak dawno żeście się nie widzieli: 10, 15, 20, a może nawet już 

30 lat? 

Bywa też i tak, że po prostu mimo wysiłku naszej pamięci, nie 

poznajemy naszego rozmówcy. Za nic w świecie nie jesteśmy w sta-

nie skojarzyć, kto to może być. Musi nam pomóc, gdyż okazuje się, że 

jego pamięć jest lepsza. Albo też jego wygląd, postać, tak się wszyst-

ko u niego zmieniło, że stoję bezradny i wpatruję w człowieka, któ-

rego nie poznaję, a on się mi przypomina po nazwisku, po faktach  

i wspólnych wydarzeniach. I dopiero wówczas zaskakuję i stwier-

dzam: O, popatrz się, to jesteś ty, Stefan, Elżbieta, ale dobrze sobie 

wyglądasz, znacznie schudłeś i dopowiadam: nie miałem szans by 

cię poznać. 

Jeden schudł, drugi przytył, trzeciemu wyleciały całkowicie wło-

sy, koleżanka ze szkolnych lat utraciła swą wspaniałą urodę, a inne-

go zniszczyła choroba. Tak po prostu jest. Ludzie się zmieniają  

i nasz wygląd się odmienia, niekiedy do tego stopnia, iż nie mamy 

szans na to, by kogoś rozpoznać, czy samemu być skojarzonym  

z właściwym imieniem i nazwiskiem. 

Wpatruję się w ten stojący przed nami Papieski Krzyż, który św. 

Jan Paweł II przytulał do własnej twarzy w swój ostatni ziemski 
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Wielki Piątek 2005 roku w Rzymie. I nie poznaję mego Jezusa, za-

wieszonego na tym drzewie. Pamiętam Go z wydarzeń Bożego Naro-

dzenia jako Dziecię i później mającego 12 lat, gdy zagubił się Maryi  

i Józefowi w świątyni Jerozolimskiej. Widzę Go rosłego i dojrzałego 

podczas nauczania i licznych cudów, na Ostatniej Wieczerzy w Wie-

czerniku, nawet rozpoznaję z obrazu Miłosiernego Jezusa „Ufam 

Tobie”. Ale ta twarz i postać na krzyżu, takiego Boga nie pamiętam, 

nie znam. 

„Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, 

ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez 

ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się 

twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic” (Iz 53,2-3). 

A On na mnie patrzy i mnie proszącego o łaskę Ducha Świętego py-

ta: „Ty Mnie nie poznajesz?”. 

Znam Go, czy Go nie znam? Co powiedzieć? Jaka jest twoja, 

młody człowieku, odpowiedź? A może się poradzisz swojego świadka 

bierzmowania, bardziej od ciebie dojrzałego w duchowych sprawach, 

albo poratuj się słowem własnej mamy, taty lub rodzica chrzestnego. 

Czy powinieneś znać takiego właśnie ukrzyżowanego Jezusa? 

Niewidomemu z dzisiejszej Ewangelii, wydarzyło się dosłownie 

to samo. Kiedy Pan Jezus go uleczył, to zaczyna obserwować u ludzi, 

gdy na niego patrzą, spojrzenia pełne zdziwienia i niedowierzania. 

Zmuszony jest ciągle powtarzać tym osobom, tak się w niego wpa-

trującym: „tak, to ja jestem”. Przecież to samo mówi do mnie Chry-

stus z krzyża, gdy nie za bardzo wierzę, że to On utożsamia się  

z biednym, chorym, uzależnionym, pokonanym przez życie, brudnym 

i wyciągającym natarczywą rękę za wsparciem na ulicy. 

Skąd się bierze taka sytuacja, od czego to zależy? Czyżby ludzie 

temu ślepemu żebrakowi, proszącemu o jałmużnę, nigdy wcześniej 

tak dokładnie się nie przyglądnęli? Czy ten niewidomy był dla owych 

zdrowych ludzi tylko jakimś nieważnym marginalnym społecznym 

zjawiskiem? Ci, co wkładali jakąś monetę do jego wyciągniętej dłoni, 

do podsuwanej pod ich oczy przez tego nieszczęśnika miseczki, nigdy 

wcześniej rzeczywiście nie przyglądnęli się jego twarzy? 

Chyba się bali albo wstydzili spojrzeć w oczy ślepego człowieka  

i zwykle pośpiesznie się stamtąd oddalali. Czyżby go nie mogli teraz 

rozpoznać, ponieważ w nim nigdy wcześniej tak prawdziwie nie do-

strzegali pełnowartościowego człowieka? Ów uzdrowiony niewidomy 

jest dla nich kimś obcym tylko dlatego, że ten im znany od dawna 
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ślepiec, zawsze stojący i żebrzący w tym samym rejonie, nigdy ich 

tak naprawdę nie interesował? 

To jest rzeczywiście możliwe i wygląda na prawdziwą ludzką sy-

tuację. Skłonni jesteśmy do tego, by istotę człowieka, prawdę o nim, 

jaki on jest, pomylić z jakąś jego zewnętrznością, przypadłością.  

Pomimo tego, iż miłość bliźniego jak siebie samego domaga się od 

nas, aby wszystkich ludzi traktować jednakowo, to jednak my sami 

w naszym spojrzeniu i myśleniu tworzymy rozróżnienia. A dzieje się 

to tym częściej, gdy rzadziej sami tak po chrześcijańsku patrzymy na 

ludzi, im się w dobrym sensie przyglądamy, równocześnie oceniając 

te osoby według własnych osobistych kryteriów. 

Otrzymywane od Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania 

dary udoskonalające wasz rozum: umiejętność, rozum i mądrość 

oraz rada dotycząca roztropnego działania, a także te oddziałujące 

na wolę, czyli pobożność, męstwo oraz bojaźń Boża, będą was uzdal-

niać do tego, by w drugim człowieku, nawet tak bardzo odmiennym 

od wzorca w jakim go sobie wyobrażamy, dostrzec oblicze samego 

umęczonego Jezusa. 

Zróbcie dzisiaj w domu coś, czego zwykle nigdy nie czynicie. 

Oczywiście jakąś konkretną dobrą rzecz, czy sprawę. Niech to będzie 

test dla twych najbliższych. Gdy przykładowo zwykle dotychczas 

szerokim łukiem omijałeś w kuchni zmywak z naczyniami po obie-

dzie, więc właśnie dzisiaj po posiłku, bez żadnego słowa, ubierz far-

tuch i zabierz się do roboty. Wiesz co się stanie? Mama, tato, siostra, 

z otwartymi ustami będą mówić mniej więcej tak: „Słuchaj Bronek, 

ja cię wcale nie poznaję”! 

Wówczas ty możesz powiedzieć podobnie jak ów niewidomy  

z Ewangelii: Mamo, tato, siostro, to przecież „ja jestem”. Ów uzdro-

wiony ślepiec był innym człowiekiem, stał się kimś nowym, bo go 

Bóg sam dotknął. I tej prawdy w jakiś sposób byli świadomi ci wszy-

scy, którzy go znali, jemu współcześni. Niektórzy reagowali zdziwie-

niem, inni się natarczywie dopytywali, a nawet pojawiają się tacy,  

co się buntowali. 

Oto jest przykład, w jaki sposób będą traktowani uczniowie  

Jezusa. Mamy postępować jak dzieci światłości, w prawości, spra-

wiedliwości i prawdzie. Winniśmy się wystrzegać bezowocnych czy-

nów ciemności, o których wstyd nawet mówić. Wówczas w nas 

prawdziwie zajaśnieje Chrystus (por. Ef 5,8-14). 
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Nawet wtedy, gdy my tak zewnętrznie widzimy i nie mamy kło-

potów ze spostrzeganiem, to jednak nasze oczy są w stanie właściwe 

patrzeć dopiero od momentu, gdy pozwolimy Bogu w nas samych 

działać. Spojrzenia ludzi zablokowanych przed Bożą łaską są często 

otępiałe, zmęczone i znudzone. Kto jednak otwiera się na działanie 

Ducha Świętego, ten promieniuje wewnętrzną radością, entuzja-

zmem, Bożą mocą. Jego Duch to taki wewnętrzny duchowy ogień, 

który nas rozpala, ożywia i daje radość życia. 

Gdy Pan Jezus był uwięziony, dał się rozpoznać rzymskiej ko-

horcie i żydowskim świątynnym strażnikom, mówiąc: „To ja jestem”. 

Św. Jan stwierdza, iż po tej wypowiedzi żołnierze upadli na ziemię. 

Dlaczego? Gdyż w tym słowie Pan Jezus dał się rozpoznać jako Bóg, 

potwierdził im: „Powiedziałem wam, że Ja jestem” (J 18,8). 

To nie jest żaden przypadek, iż uzdrowiony niewidomy w usły-

szanym fragmencie Ewangelii Janowej przywołuje właśnie te słowa. 

Każdy człowiek, który został dotknięty, poruszony przez Boga  

i uzdrowiony, jest w pewnym sensie Jemu bliski, ma coś z Bożej 

tajemnicy w sobie. To nas powala na ziemię. Nie tylko dla tamtych 

żołnierzy, co przyszli po Jezusa do Ogrójca, owa wypowiedź była 

przeszywająca do dna. Również Jezus, którego nie poznajemy na 

krzyżu, bo to co my widzimy: umęczony, ubiczowany, cierniem uko-

ronowany, opluty, z przebitym bokiem, rękoma i nogami, to wszyst-

ko uczyniły Mu nasze grzechy. A On do nas mówi z miłosierdziem: 

„to ja jestem”. 

Młodzi bierzmowani, dostajecie dzisiaj w obecności tego umęczo-

nego Jezusa na krzyżu, siedem darów Ducha Świętego, którego On 

po swoim zmartwychwstaniu wam posłał, od swego Niebieskiego 

Ojca, po to, abyście w każdym człowieku, także tym najbardziej 

przez grzech zeszpeconym, umieli rozpoznać Bożego Syna. To ja 

jestem, mówi do mnie umęczony Chrystus z krzyża. To ja jestem, 

woła za mną człowiek, odrodzony przez Bożą łaskę, na którego pa-

trząc, myślę, iż byłby ostatnim w swej nędzy, który miałby coś 

wspólnego z Bogiem. 

A gdy ciebie inni nie będą mogli poznać, zszokowani zmianą spo-

sobu życia kogoś, kto stał się przez sakrament bierzmowania dojrza-

łym chrześcijaninem, wówczas mów im: To ja jestem, ja odnowiony 

Bożą łaską i miłością, mocą Ducha Świętego. Amen. 
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. POŁĄCZONEJ  

Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  

I PEREGRYNACJĄ KRZYŻA ŚW. JANA PAWŁA II  

ZAMOŚĆ, PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA – 27 MARCA 2017 R. 

 

J 4,43-54 

 

Tekst z dzisiaj usłyszanej Ewangelii poprzedza opis spotkania 

Pana Jezusa z Samarytanką przy Jakubowej studni i tamtą słynną 

rozmowę z nią na temat żywej wody. Wówczas przybyli tam rodacy 

owej kobiety, uwierzyli w Chrystusa nie dlatego, iż ona im o Nim 

mówiła, ale, jak wyraźnie stwierdzili, ponieważ sami Go słyszeli.  

I dotychczas nigdy w życiu nie dotarły do ich uszu takie sprawy,  

o których On mówił. 

Podobnie jak przed chwilą przywołani przez św. Jana Apostoła 

Galilejczycy, nie dlatego uwierzyli w Jezusa, że ktoś im o Nim opo-

wiedział, ale ponieważ sami widzieli, jak w Jerozolimie On dokony-

wał dzieł, których nikt inny nigdy nie czynił. Samarytanie osobiście 

słyszeli Jezusa, Galilejczycy widzieli na własne oczy Jego działanie  

i dlatego słowa, które wypowiadał oraz czyny, jakich dokonywał, 

stanowiły dla nich najmocniejszy motyw za przyjęciem Chrystusa. 

Mamy tu do czynienia z jedną z największych prawd życia 

chrześcijańskiego, że podstawowym argumentem na rzecz chrześci-

jaństwa jest doświadczenie, osobiste przeżycie miłości Boga do mnie. 

I nie mam wątpliwości co do tego, że właśnie przy Krzyżu Jezusa, 

przy tym drzewie na którym zawisło nasze zbawienie, przytulając 

całe moje życie do Niego, jak to nam pokazuje wizerunek św. Jana 

Pawła II z drugiej strony owego szczególnego znaku, na jaki patrzą 

teraz wszystkie nasze oczy, jedyne co mi pozostaje, to powiedzieć 

wszystkim: „Wiem, kim jest Jezus i wiem, co może On uczynić. Tobie 

siostro i bracie, młoda osobo prosząca o sakrament Ducha Świętego, 

mogę tylko zaproponować, abyś sam Go wypróbował i sprawdził, co  

z tej miłości Boga do ciebie wyniknie”. 

Czy rzeczywiście mogę tak z pełną odpowiedzialnością do dru-

giego człowieka powiedzieć: wiem kim jest dla mnie Chrystus, ten 

umęczony, ubiczowany, cierniem ukoronowany i zawieszony na 

krzyżu? Istotnie, mam świadomość tego, co On dla mnie już uczynił  

i co jeszcze może dla mnie zdziałać? Potrafię dać to świadectwo mojej 
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wiary, jako świadek bierzmowania, tej lub temu, którzy mnie o taką 

ważną dla niego posługę poprosili? 

Jesteś gotowa matko i przygotowany drogi ojcze, wobec własne-

go dziecka, tego młodego człowieka, który wchodzi przez sakrament 

bierzmowania w dojrzałość chrześcijańską, na to, aby mu powiedzieć 

i przekazać życiem oraz osobistą wiarą, a także doświadczeniem 

swego krzyża, jaką cenę jest gotowy Bóg zapłacić za jego zbawienie, 

za jego wieczne szczęście i niebo? Bo nawet i ty, tak bardzo kochają-

cy swoją córkę i syna, nie potrafisz w ostatecznym rozrachunku wy-

jaśnić im głębi tej nieskończonej oraz niepojętej miłości Boga do nas, 

grzesznych ludzi i czym rzeczywiście jest to doświadczenie. 

Jedynie, co ja mogę teraz uczynić, do czego zobowiązani jeste-

ście wy wszyscy w tej parafii pw. Świętego Krzyża, to towarzyszyć 

drugiemu człowiekowi w jego życiowych doświadczeniach i cierpie-

niach, mówiąc mu: „Ja wiem, co Jezus Chrystus dla mnie uczynił”.  

A więc ty sam „wypróbuj, zobacz co jest w stanie dla ciebie uczynić 

Jego miłość, Jego miłosierdzie i przebaczenie”. Dowodem takim, 

jakiego podważyć nie można, jest ten Krzyż, który nie jest znakiem 

klęski, lecz nadziei zbawienia. Boży Syn wydał samego siebie za nas, 

gdyśmy byli jeszcze grzesznikami i wciąż nimi jesteśmy, ale już ob-

myła nas Jego boska krew. 

Siostry i bracia w Chrystusie, młodzi otrzymujący dzisiaj dary 

Ducha Świętego! Na nas ochrzczonych, uczniów Jezusa Chrystusa, 

nałożona jest wielka osobista odpowiedzialność za świadectwo o tym 

Krzyżu. Nie wolno biernie oczekiwać tego, że ktoś zagubiony, słaby, 

zraniony, samodzielnie wejdzie w tajemnicę Bożej miłości, jeśli my 

sami nie pokażemy innym wartości i znaczenia tego doświadczenia. 

Owej mocy, jaka płynie z Jezusowego krzyża. 

Bezcelowe jest mówienie ludziom o Chrystusie przynoszącym 

pokój i siłę oraz nadzieję, gdy równocześnie nasze życie pełne jest 

narzekania, niezadowolenia, ponure, nasycone obawami i zamar-

twianiem się bez końca, akcentowaniem jedynie zniechęcenia czy 

klęsk. Aby zdobywać ludzi dla Chrystusa, życie nasze musi być ta-

kie, abyśmy mogli śmiało powiedzieć: „Patrz, co Jezus Chrystus 

uczynił dla mnie”! Tylko wtedy inni zaryzykują miłość do Jezusa 

ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, do Tego, co hojny jest w miło-

sierdzie. 

Kandydaci do sakramentu bierzmowania, otrzymujecie dzisiaj 

siedmiorakie dary Ducha Świętego, one mają was wzmocnić na dro-
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dze codziennego świadectwa wiary. Apostoł Jan prezentuje nam 

niecodzienną sytuację: Postać urzędnika królewskiego, który zajmo-

wał wysokie stanowisko na dworze Heroda. Ten znaczący człowiek, 

decyduje się na pokonanie drogi ponad 30-sto kilometrowej z Kafar-

naum do Kany Galilejskiej, aby prosić Jezusa, wiejskiego cieślę  

z Nazaretu, o pomoc dla swego chorego syna. 

Najpierw ów dworzanin musiał pokonać swoją własną dumę. 

Był w skrajnej potrzebie tak, że ani obyczaje, ani konwenanse nie 

mogły powstrzymać go od przyniesienia swojej biedy do Jezusa. Nie 

ulega wątpliwości, że jego postępowanie wywoła sensację, ale wi-

docznie nie dbał on o to, co powiedzą ludzie, jeśliby tylko mógł uzy-

skać pomoc, której tak rozpaczliwie potrzebował. 

I my musimy być wystarczająco pokorni, aby przełknąć naszą 

dumę, nie patrzeć na to, co inni powiedzą, jeśli pragniemy pomocy, 

której Chrystus może nam udzielić. Dlatego tu przed Jezusowym 

krzyżem nie ma wielkich i małych, pierwszych i ostatnich. Wszyscy 

są jednakowi, każdy z nas spragniony jest Bożego miłosierdzia  

i łaski. Jedni bardziej, drudzy mniej świadomie, ale wszyscy o to 

teraz wołamy do Ciebie Chryste zawieszony na krzyżu. 

Na pierwszy rzut oka Pan Jezus odpowiedział dworzaninowi 

zniechęcającym stwierdzeniem, że ludzie nie uwierzą, dopóki nie 

pokaże się im znaków i cudów. Ale możliwe, iż nie do dworzanina 

kierował te słowa, lecz do otaczających ich tłumów, żądnych sensa-

cyjnych wydarzeń. Chrystus sprawdził, czy owemu człowiekowi na-

prawdę zależy na tym, o co prosi. 

Gdyby królewski urzędnik zawrócił obrażony i zdenerwowany 

słowem Jezusa, jeśli byłby zbyt dumny, aby przyjąć naganę, jeśliby 

już na samym początku zniechęcił się, to znaczyłoby, że jego wiara 

nie jest prawdziwa. Zanim człowiek uzyska pomoc Chrystusa, musi 

mu na niej naprawdę zależeć. A jak wygląda to w moim przypadku, 

gdy z prośbą przychodzę do Jezusowego krzyża? 

Dworzaninowi nie było łatwo zawrócić do domu odległego  

o trzydzieści kilometrów z niczym więcej jak tylko ze słowem Jezusa, 

że jego syn żyje. Miał jednak wystarczającą wiarę do tego, aby pójść 

z powrotem, mając jedynie w sercu Chrystusowe zapewnienie. Za 

chwilę zostaniemy zapytani o naszą wiarę, będziemy ją wyznawać 

wobec Boga, Ducha Świętego, Jezusowego krzyża, duchowej obecno-

ści św. Jana Pawła II i tej wspólnoty Kościoła. Jaka jest moja wiara? 

Mocniejsza niż Ewangelicznego dworzanina? 
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Tamten człowiek nie należał do ludzi, którzy otrzymawszy od 

Jezusa to czego pragnęli, odchodzą i zapominają o Bogu. On uwie-

rzył i cały jego dom, wszyscy domownicy, że ten prosty cieśla, Jezus 

z Nazaretu, to Boży Syn. Nie było mu łatwo wyznawać wiarę  

w Chrystusa na dworze Heroda. Musiał znosić drwiny i szyderstwa, 

ale należał do ludzi, którzy stawiają czoła i przyjmują fakty. On 

widział, czego Jezus może dokonać, osobiście doświadczył tego i stał 

się świadkiem doznanej miłości. 

Nie myślcie, że nam, i tym bierzmowanym, będzie łatwo we 

współczesnym świecie dawać świadectwo wiary, przyznawać się do 

Jezusowego krzyża. Ale skoro otrzymałeś przebaczającą miłość Bo-

ga, to mów o niej wszystkim. Miej odwagę powiedzieć innym, co 

Chrystus uczynił dla ciebie. Ucz się tego od św. Jana Pawła II i proś 

o tę umiejętność oraz odwagę swego patrona, jakiego przywołasz za 

chwilę w momencie swego namaszczenia znakiem krzyża na czole  

i olejem Świętego Krzyża. Amen. 
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. JUBILEUSZOWEJ  

25-LECIA POWSTANIA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO  

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

LUBLIN, WSD – 28 MARCA 2017 R. 

 

J 5,1-16 

 

Wsłuchując się w słowa przywołanej Ewangelii odnieśmy całe to 

wydarzenie do nas samych, do naszego życia, do bezradności z jaką 

często przychodzimy przed eucharystyczne oblicze Chrystusa, szuka-

jąc pomocy. W pokorze liczymy na siłę od Tego, który uleczy nasze 

zranienia, słabości i grzechowe uzależnienia. 

Pan Jezus w święto udaje się do Jerozolimy, do świątyni, gdyż ni-

gdy nie lekceważył religijnych obowiązków nakładanych przez żydow-

skie Prawo. Modlić się razem ze swym ludem, było dla Niego bardziej 

przyjemnością niż obowiązkiem. Oby każdy z powołanych do kapłań-

stwa tak właśnie dostrzegał zaproszenie do modlitwy z wiernymi i za 

nich, byśmy z byle powodu się nie usprawiedliwiali. 

Gdyż przy tym tabernakulum i na tym ołtarzu, także w tej małej 

seminaryjnej kaplicy obok, jaką dzisiaj poświęcamy, znajduje się owa 

biblijna Owcza sadzawka z Jerozolimy, nazywana po hebrajsku Be-

tesda, to znaczy dosłownie „Dom Miłosierdzia”. Tutaj spływa na nasze 

życie krew i woda z przebitego boku Chrystusa, one nas obmywają, 

leczą, uświęcają i dodają sił na codzienne obowiązki. Wprawdzie wy-

glądamy, przynajmniej w większości, na młodych, zdrowych i takich, 

którym nic nie dolega, no może jakieś lekkie niedomagania, ale tu nie 

chodzi o lata, o fizyczne siły, o zewnętrzność, lecz o to, co znajduje się 

rzeczywiście w nas samych. 

Otóż niektórzy z nas nie tylko cierpią na choroby i dolegliwości 

ciała oraz wieku, ale doskwierają nam jeszcze mocniej boleści ducha, 

zranienia, jakie sprawił w nas grzech. Ilu spośród nas, patrząc Bożymi 

oczyma i spojrzeniem Miłosiernego Chrystusa, które przenika nasze 

sumienie, ilu rzeczywiście jest niewidomych? Bo nie dostrzegamy 

świętości, ani dobra, czy też Bożej łaski i tak bardzo jesteśmy zaśle-

pieni własną pychą, egoizmem, gonitwą za tym, co przemijające i co 

nie nasyci naszego prawdziwego głodu. 

Popatrzmy tak uczciwie na siebie, czy w naszym duchu nie jeste-

śmy czasem chromi i sparaliżowani? Obarcza nas grzech i jego skutki. 
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One sprawiają, iż, choć pragniemy dobra i szlachetności oraz pięknego 

Chrystusowego kapłaństwa, prawdziwego a także odpowiedzialnego 

słowa, które nikogo nie poniża, nie oszukuje, ani nie okłamuje, to jed-

nak idziemy za złem. Pociąga nas nieposłuszeństwo wobec Boga. 

Gdzieś w nas pozostało tamto złamanie naszego moralnego kręgosłu-

pa, który nam przetrącił szatan pod rajskim drzewem, to skażenie,  

iż bardziej jesteśmy skłonni uwierzyć podszeptom diabła, niż miło-

siernemu zatroskaniu Boga. 

Św. Jan Ewangelista wspomina, że przy tej uzdrawiającej sa-

dzawce w Jerozolimie było pięć tarasów, na których leżeli owi nie-

szczęśnicy czekający na cud. A Katechizm Kościoła Katolickiego 

uświadamia nam, iż my pokonani przez grzech, leżymy nie na pięciu, 

lecz na siedmiu krużgankach. Chcecie wiedzieć, jak się nazywają? Oto 

one, to grzechy główne: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieu-

miarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. 

Czekamy na poruszenie się wody, wypływającej z Jezusowego 

zranionego włócznią serca, aby dotknął nas cud uzdrowienia. Teraz  

w stosownym czasie, zstępuje do nas nie anioł poruszający wodę  

sadzawki, umożliwiając uzdrowienie z jakiejkolwiek choroby, zaledwie 

jednej cierpiącej osoby, która pierwsza zanurzyła się po tym znaku  

w owym uzdrawiającym nurcie, ale przychodzi do nas Boże miłosier-

dzie. I każdego z nas, leżących na owych krużgankach naszych boleści, 

obdarza zmiłowaniem. 

Wygląda na to, iż bohater tego zapisanego w Ewangelii św. Jana 

wydarzenia zwrócił na siebie uwagę Jezusa przez swoją bolesną nie-

zdolność, a nawet niemożliwość dotarcia do wody jako pierwszy, po jej 

poruszeniu. Nie miał nikogo, kto potrafiłby mu pomóc, na kogo mógłby 

liczyć. Oto tu jest to szczególne miejsce, Wyższe Seminarium  

Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, świętujące obecnie swój 

Jubileusz 25-lecia, w którym przez całe te ćwierć wieku kilkuset 

alumnów przygotowywało się do posługiwania każdemu duchowo cho-

remu człowiekowi, obarczonemu grzechem i jego skutkami, prowadząc 

go pojedynczo przez spowiedź do żywej wody Bożego miłosierdzia, do 

sakramentalnej łaski, do świętości i wiecznej radości życia człowieka 

oczyszczonego ze znamienia śmierci. 

Oto człowiek chory, cierpiący na swoją boleść od 38 lat, samotny, 

nie mający przyjaciela, ani jakiegokolwiek pomocnika, bezradny, zda-

ny w swym krzyżu, tylko na samego siebie. I w swoim nieszczęściu 

doczekał się łaski uzdrowienia. To było jego jedyne pragnienie, które 
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swoim słowem i boską mocą zaspokoił Jezus Chrystus. Przez swoje 

sługi przygotowane do sakramentu kapłaństwa w tym domu i w tej 

kaplicy, Dobry Pasterz niesie później uzdrowienie dla ludzkich dusz, 

nie tylko w naszej diecezji, ale niemal na całym świecie. 

A ile to czasu niszczy mnie mój grzech, moja duchowa ślepota  

i paraliż duszy pozbawionej łaski uświęcającej, jaką przecież otrzyma-

łem w dniu mego odrodzenia, podczas obmycia wodą chrztu świętego, 

którą w chrzcielnicy poruszył zstępujący wówczas sam Duch Święty, 

Ożywiciel tego co umarłe? My klerycy, diakoni, kapłani także cierpimy 

na różnorakie duchowe choroby, których chcielibyśmy uniknąć. Nie-

siemy doświadczenie własnej boleści, rozterki – jak ja sobie poradzę  

z powołaniem, a także nie są mi obce: upokorzenia, bezradność, czyjeś 

niezrozumienie, doznana od innych krzywda, nieumiejętność przeba-

czenia, żal i pretensje, może także i do samego Boga. 

Przypomnijmy sobie żal, jaki wyraził ten chromy człowiek leżący 

bezradnie tyle lat: „Panie nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do 

sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, 

inny wchodzi przede mną” (J 5,7). Te właśnie słowa kieruję do was, 

drodzy bracia w powołaniu: alumni, przełożeni Seminarium, profeso-

rowie i wykładowcy, ojcowie duchowni i spowiednicy, księża z diecezji 

oraz przyjaciele naszej Zamojsko-Lubaczowskiej Diecezji. Czy słyszy-

cie ten krzyk z ust, kierowany do naszego Seminarium Duchownego, 

owo wołanie z serca dzieci i młodych ludzi, uczniów, rodziców, osób 

starszych, chorych, cierpiących, zagubionych, zrozpaczonych? Nie 

mam człowieka, nie ma mnie kto wprowadzić do źródła uzdrowienia, 

łaski i świętości. Nie mam pomocnego kapłana. Kto mi pomoże, szyb-

ko dotrzeć do miłosierdzia! 

A dlaczego tak jest? Bo jak niewidomy może prowadzić niewido-

mego, jak chromy i sparaliżowany potrafi pomóc chodzić temu, co sam 

połamany jest swoją duchową chorobą. Co my dojrzali chrześcijanie 

zrobiliśmy w naszym życiu z darami łaski uświęcającej, wysłużonymi 

przez Chrystusa na krzyżu? Nie daj Boże, abyśmy przez osobiste grze-

chy, zaparcie się Chrystusa, wstydzenie się Jezusa, przeszkodzili in-

nym w dojściu do uzdrawiającego źródła Bożej łaski? Męko Chrystu-

sowa nie pozwól na to, abym kiedykolwiek, jako kapłan, stanął na 

przeszkodzie drugiemu człowiekowi do świętości, do jego duchowego 

uzdrowienia. 

Wybaczcie, ale niech każdy z nas, począwszy ode mnie biskupa, 

rektor Seminarium i wszyscy jego poprzednicy z 25-letniej historii 
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owej diecezjalnej szczególnej wspólnoty, przełożeni, ojcowie duchowni, 

spowiednicy, wykładowcy, profesorowie, niezależnie od uczelni i tytu-

łów oraz godności jakimi zostaliście przyodziani, aktualni diakoni, 

klerycy i wszyscy kapłani, także ci, co stąd wyszli z namaszczeniem 

prezbiteratu ale mówiąc z bólem serca, już stan duchowny porzucili, 

zapytaj się o to samego siebie. 

To Boża Opatrzność przez podarowany mi dar kapłaństwa w tym 

Zamojsko-Lubaczowskim Seminarium postawiła mnie przy innych 

osobach po to, abym je prowadził do życia, nauczył prawdziwej miłości, 

wiary i mądrości. Jakie ja daję świadectwo memu powołaniu, mojej 

modlitwie, mej miłości do Boga, codziennej wierności Bożym przyka-

zaniom? Jaki duchowy dar, jakie zobowiązanie podjąłem w tym Wiel-

kim Poście, który już za dwa tygodnie się kończy, aby jego owoce ofia-

rować za konkretnego człowieka? On mi zawierzył, zaufał, swoje 

uzdrowienie i świętość polecił mojej osobie. Czy jestem gotowy do tego, 

by go doprowadzić do sadzawki Bożej miłości? Bracia w kapłaństwie, 

obyśmy nigdy z ust osób w jakikolwiek sposób nam powierzonych nie 

usłyszeli oskarżenia: „Jezusie Miłosierny, nie mam człowieka”. 

Tymi, którzy nas swoim życiem i świętością prowadzą, są również 

nasi kapłani. Im się powierzamy, na nich liczymy, do nich mamy zau-

fanie. Dlatego też w naszej Diecezji i w Seminarium przywołujemy 

błogosławionych i świętych zakonników, prezbiterów, biskupów,  

papieży. Drodzy alumni jestem przekonany o tym, iż również na spo-

sób wam właściwy pragniecie ich naśladować. 

W tym usłyszanym dzisiaj fragmencie Ewangelii św. Jana jasno 

widzimy warunki, pod którymi przejawiała się moc Jezusa. Rozpoczął 

On od pytania, czy człowiek ten chce być uleczony. Jak to pytać się 

chorego, czy chce być zdrowy? Czy nie jest to naiwne? Ale pytanie to 

nie było wcale tak bezpodstawne. Ów mężczyzna oczekiwał trzydzieści 

osiem lat i możliwe, że jego nadzieja już wygasła, iż trwał jedynie  

w biernej i gnuśnej rozpaczy. 

Bywa tak, że w głębi swojej istoty człowiek już pragnie pozostać 

inwalidą, bo będąc wyleczonym, musiałby wziąć na siebie cały ciężar 

życia i odpowiedzialności. Spotykamy takie osoby, dla których kalec-

two, nie tylko fizyczne ale również i duchowe, stało się wygodne, gdyż 

teraz to inni muszą troszczyć się o nich i na nich pracować. 

Ten zaś człowiek, którego Jezus pytał, odpowiedział natychmiast. 

Chciał być uzdrowiony pomimo, że nie widział szans na wyleczenie  

i nie miał nikogo, kto mógłby mu pomóc. Pierwszym warunkiem 
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otrzymania pomocy od Jezusa jest intensywne pragnienie jej. W Se-

minarium Pan Jezus pyta każdego kandydata do kapłaństwa: „Czy 

naprawdę chcesz być święty?” Jeśli w głębi swego serca wolałbyś pozo-

stać takim, jakim jesteś, to raczej już teraz pozostaw tę drogę życia. 

Pan Jezus rozkazuje owemu choremu powstać, gdyż moc Boża ni-

gdy nie zwalnia nas od wysiłku, takiego na jaki nas stać. To prawda, 

że wpierw musimy uświadomić sobie naszą bezradność, ale jeszcze 

większą prawdą jest to, że cuda zdarzają się wówczas, gdy występuje 

współdziałanie naszej woli z Bożą mocą, która ten cud umożliwia. 

Jezus polecił owemu człowiekowi, aby zdobył się na rzecz niemożliwą, 

kiedy powiedział: „Wstań!” Mógł on poczuć się obrażony, rozżalony  

i odpowiedzieć, że właśnie tego nie może zrobić. Polecił mu wziąć na 

ramię swoje łoże i nosić. Od trzydziestu ośmiu lat to ono dźwigało jego, 

jakże więc teraz on potrafi nosić własne łóżko? Zdobył się jednak na 

współdziałanie z Chrystusem i cud został dokonany. 

Alumni, kapłani, wiele jest w tym świecie spraw, które przynoszą 

nam porażkę, ponosimy wobec nich klęski, zostajemy pobici. Kiedy 

jednak jest w nas pragnienie zmiany, gdy decydujemy się na podjęcie 

wysiłku, to pomimo tego, że wydaje się nam coś beznadziejne, wów-

czas moc Chrystusa działa i z Nim zdołamy przemóc to, co tak długo 

nas zwyciężało. 

Ale mimo dobra, jakiego doznał ów sparaliżowany i powodu do ra-

dości oraz dziękczynienia, znaleźli się tacy, którym ów czyn się nie 

podobał. To, że ten wcześniej leżący paralityk, jak polecił mu Jezus, 

szedł teraz o własnych siłach, niosąc swoje łóżko na plecach, mimo  

iż był szabat, pobożni Żydzi uznali za prowokację i łamanie przepisów 

prawa. 

Uzdrowiony się bronił, odwołując się do polecenia otrzymanego od 

Jezusa Chrystusa. Nasz Pan, Wieczny Kapłan, przypomina nam, że 

zawsze, w każdym czasie i miejscu, jesteśmy zobowiązani do miłosier-

dzia i sprawiedliwości, do zaradzania ludzkim potrzebom, szczególnie 

tym duchowym. I pamiętajmy jeszcze o jednym: Pan Jezus mówi spo-

tkanemu w świątyni uzdrowionemu, aby nie grzeszył więcej, by nie 

spotkało go coś jeszcze gorszego, gdyż nasze cierpienie, jakże często 

jest związane ze słabością – moją lub innych. Dlatego w ten srebrny 

Jubileusz naszego Wyższego Seminarium Duchownego prośmy o to, 

by z tego miejsca, zawsze wychodzili tylko święci kapłani. Amen. 
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Aleksandrów  23 - 29 9 30 55.000 
Basznia Dolna 26 - 24 15 25 41.000 
Bełżec  29 64 37 14 44 41.000 
Białopole 16 - 18 7 27 55.000 
Bihale 8 - 4 3 6 15.000 
Biłgoraj Chrystusa Króla 32 51 30 9 18 110.000 
Biłgoraj św. Jana Pawła II   71 52 70 29 25 200.000 
Biłgoraj św. Jerzego 48 49 90 19 39 180.000 
Biłgoraj św. Marii Magdaleny 82 112 85 49 94 160.000 
Biłgoraj Wniebowzięcia NMP 60 61 76 19 70 173.000 
Biszcza 43 53 26 14 31 48.000 
Bondyrz 23 - 9 8 12 17.000 
Bukowa 8 - 11 2 10 21.000 
Buśno 8 - 20 4 14 10.000 
Bystre 14 - 12 10 17 28.000 
Cewków 16 - 14 3 16 41.000 
Chmielek 13 - 14 6 13 37.000 
Chodywańce 7 16 6 3 10 14.000 
Cichobórz 8 - 7 4 8 11.000 
Cieszanów 39 - 29 21 29 76.000 
Czartowiec 4 4 4 2 5 6.000 
Czerniczyn 32 50 24 8 20 30.000 
Cześniki 6 - 8 9 16 30.000 
Czołki 18 52 10 4 17 42.000 
Dachnów 12 - 5 11 15 39.000 
Dąbrowica 23 - 13 9 15 35.000 
Deszkowice 21 - 5 7 15 41.000 
Dołhobyczów 17 - 16 8 36 47.000 
Dub 15 - 25 12 32 70.000 
Dubienka 23 33 19 8 46 40.000 
Dyniska Stare 7 25 9 4 9 26.000 
Dzierążnia  11 26 10 7 23 42.000 
Frampol 28 58 28 11 50 80.000 
Gdeszyn 4 - 4 2 12 16.000 
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Goraj 34 72 24 11 42 95.000 
Gorajec 10 - - 9 22 35.000 
Gozdów 7 - 8 7 9 28.000 
Górecko Kościelne 36 - 20 19 30 50.000 
Grabowiec 30 57 30 17 55 67.000 
Grodysławice 4 36 5 4 19 25.000 
Gromada 22 36 20 4 11 39.000 
Gródek 21 - 22 10 38 60.000 
Harasiuki 15 - 9 10 11 38.000 
Hedwiżyn  12 - 9 9 11 20.000 
Honiatycze 2 22 7 1 12 7.000 
Horodło 19 - 42 13 46 35.000 
Horyniec-Zdrój 36 35 29 16 43 80.000 
Horyszów  2 - - - 7 4.000 
Horyszów Polski 25 - 28 11 33 37.000 
Hostynne 21 34 6 3 24 30.000 
Hrubieszów MBNP 70 60 63 40 69 230.000 
Hrubieszów Ducha Świętego 42 61 67 14 54 88.000 
Hrubieszów św. St. Kostki 14 22 13 7 10 54.000 
Hrubieszów św. Mikołaja  48 45 51 20 90 125.000 
Hucisko 9 - 9 10 13 35.000 
Hulcze 9 - 8 1 8 13.000 
Huta Krzeszowska 19 - 28 10 25 45.000 
Huta Różaniecka 13 - 9 4 24 30.000 
Jarczów 15 31 11 7 10 20.000 
Jarosławiec 26 - 34 9 21 26.000 
Jeziernia 9 - 1 5 15 13.000 
Józefów 52 - 44 24 67 85.000 
Kalinówka 6 23 7 0 3 30.000 
Klemensów 17 - 32 12 48 70.000 
Komarów 22 47 26 24 42 64.000 
Korytków Duży 14 53 23 9 17 70.000 
Kosobudy 17 3 21 13 28 50.000 
Krasnobród Z. Ducha Świętego 18 - 16 17 18 43.000 
Krasnobród NNMP 91 83 53 39 81 225.000 
Krowica Sama 14 - - 10 18 33.000 
Kryłów 11 - 18 3 29 33.000 
Krynice 9 24 18 6 22 18.000 
Krzeszów 35 - 21 23 31 24.000 
Księżpol 19 52 35 13 22 58.000 
Lipiny Stare 20 - 9 10 14 43.000 
Lipsko k/Zamościa 23 44 11 11 38 57.000 
Lipsko k/Narola 20 46 7 7 23 30.000 
Lisie Jamy 15 - 9 16 14 35.000 
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Lubaczów św. Stanisława 91 67 46 40 79 155.000 
Lubaczów św. Karola Bor.  52 46 54 23 28 150.000 
Lubycza Królewska  37 82 43 15 24 40.000 
Luchów Górny  12 - - 3 17 33.000 
Łabunie 66 78 51 20 77 71.000 
Łaszczów 34 73 38 17 48 50.000 
Łaszczówka 11 29 10 5 24 25.000 
Łaziska 25 - 6 5 15 28.000 
Łosiniec 16 33 10 6 19 30.000 
Łukawica 17 - 8 5 9 20.000 
Łukawiec 20 - 22 6 17 62.000 
Łukowa 30 56 37 15 43 101.000 
Machnów Nowy 6 19 5 3 17 55.000 
Machnówek 9 15 2 4 6 8.000 
Majdan Sopocki 25 47 27 12 39 78.000 
Majdan Stary 36 - 34 11 32 59.000 
Miączyn 16 - 11 5 18 30.000 
Mircze 23 33 30 13 51 30.000 
Młodów 10 - 16 3 9 26.000 
Mokrelipie 3 40 16 5 35 15.000 
Moniatycze 18 - 23 12 32 21.000 
Nabróż 17 - 13 11 29 50.000 
Narol 35 - 16 15 30 37.000 
Nieledew 4 - 15 9 40 21.000 
Nielisz 19 - 11 11 32 25.000 
Niemstów 12 15 9 2 8 42.000 
Nowe Brusno 0 6 1 3 6 16.000 
Nowe Sioło 9 - 13 2 8 15.000 
Nowosiółki 8 35 11 5 22 27.000 
Obsza 27 - 15 15 23 34.000 
Oleszyce 64 58 52 20 54 135.000 
Oszczów 8 - 8 2 23 8.000 
Perespa 6 - 10 5 11 10.000 
Płazów 8 - 6 2 10 21.000 
Płoskie 26 80 13 12 13 36.000 
Podhorce 9 21 12 6 21 43.000 
Potok Górny  30 - 36 16 41 220.000 
Potok Jaworowski 3 - 5 4 6 14.000 
Przewodów 7 26 10 3 13 14.000 
Rachanie 21 - 13 5 34 45.000 
Radecznica 28 - 18 21 41 67.000 
Radzięcin 21 46 24 12 40 24.000 
Różaniec 15 10 11 9 15 35.000 
Ruda Różaniecka 6 30 6 3 16 10.000 
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Rzeplin 5 - 8 5 16 15.000 
Sahryń 12 - 5 5 13 20.000 
Siedliska 2 - 5 1 10 18.000 
Sitaniec 39 105 47 19 37 65.000 
Skierbieszów  30 58 30 12 52 65.000 
Sól  29 - 37 11 27 64.000 
Stare Oleszyce  13 - 7 6 6 10.000 
Stary Bidaczów 9 - 6 2 9 29.000 
Stary Dzików 19 54 14 9 43 59.000 
Stary Lubliniec 14 - 5 5 18 20.000 
Stary Zamość 62 108 60 16 77 90.000 
Staw Noakowski 7 - 16 5 30 11.000 
Strzyżów 16 36 25 8 23 31.000 
Suchowola 24 - - 9 37 32.000 
Susiec 23 - 22 8 25 42.000 
Szarowola 6 - 14 3 8 20.000 
Szczebrzeszyn św. Katarzyny 41 43 15 13 47 52.000 
Szczebrzeszyn św. Mikołaja  33 - 53 13 31 145.000 
Szpikołosy 17 - 7 5 20 29.000 
Świdniki 8 33 - 4 11 27.000 
Tarnawatka 36 70 35 6 41 38.000 
Tarnogród 75 54 59 31 61 136.000 
Tarnoszyn 11 18 6 5 12 12.000 
Teratyn  8 - 14 7 28 36.000 
Terebiń  17 - - 8 8 10.000 
Tereszpol 39 79 35 14 40 60.000 
Tomaszów Lub. Sanktuarium  85 107 64 78 71 235.000 
Tomaszów Lub. św. O. Pio 37 40 32 9 16 40.000 
Tomaszów Lub. NSPJ 69 48 74 28 74 170.000 
Tomaszów Lub. św. Józefa  77 56 67 23 62 125.000 
Topólcza 15 26 6 7 16 13.000 
Trzeszczany 22 42 24 13 36 80.000 
Trzęsiny 11 - 16 3 13 40.000 
Tuczępy 8 17 4 3 11 14.000 
Turkowice 6 - 8 5 15 15.000 
Tworyczów 11 - 9 7 26 27.000 
Tyszowce 38 65 33 16 49 63.000 
Uchanie 24 35 23 13 62 97.000 
Udrycze 13 50 7 5 15 25.000 
Ulhówek 19 33 10 8 9 15.000 
Wasylów Wielki 8 3 - 1 5 5.000 
Werbkowice 28 76 56 20 29 80.000 
Werchrata 7 6 7 2 7 4.000 
Wielącza 35 79 32 20 70 85.000 
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Wiszniów 2 21 14 1 12 16.000 
Wożuczyn 30 - 30 12 49 63.000 
Wólka Panieńska 19 - 39 2 6 20.000 
Załuże 11 - 8 3 3 20.000 
Zamch 13 - 14 6 11 31.000 
Zamość Katedra 104 62 - 70 108 142.000 
Zamość św. Michała  111 111 168 48 64 253.000 
Zamość Zwiastowania NMP 53 60 37 23 73 70.000 
Zamość MB Królowej Polski 102 88 78 37 61 181.000 
Zamość Św. Bożej Opatrzności 36 110 59 18 33 41.000 
Zamość św. Krzyża  114 226 132 41 75 217.000 
Zamość Miłosierdzia Bożego 51 30 34 17 41 86.000 
Zamość św. Br. Alberta 56 62 41 21 33 75.000 
Zawalów 9 - 5 6 19 15.000 
Złojec 10 49 12 8 33 15.000 
Zubowice 7 - - 5 11 17.000 
Zwierzyniec 38 45 45 44 60 80.000 
Żdanów 21 - 14 14 13 31.000 
Żniatyn 8 - 6 3 4 6.000 
Żulice 20 - 14 9 19 42.000 
Żurawce 2 - - 4 6 7.000 

 

 

DANE STATYSTYCZNE  DIECEZJI ZA ROK 2016 

 

Biskupów  3 

Kapłanów  466 

Kapłanów wyświęconych  4 

Kapłanów zmarłych  6 

Alumnów  39 

Sióstr zakonnych  144 

Dekanatów  19 

Parafii  187 

Ochrzczonych  4.615 

Bierzmowanych  4.681 

I Komunia św.  4.253 

Zawartych małżeństw 2.160 

Zmarłych  5.341 

 

Opracował ks. Zygmunt Jagiełło 
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KOMUNIKATY Z KONFERENCJI KSIĘŻY DZIEKANÓW  

15 MARCA 2017 R.   

 

KANCLERZ I RZECZNIK DIECEZJI  

 

1. Ciągle aktualna jest sprawa dobrej współpracy księży w ra-

mach dekanatu. Chodzi o koordynację działań duszpasterskich  

i wzajemną pomoc w kapłańskich posługach. Apeluję również do 

Księży Dziekanów o solidne i uczciwe (mające na celu dobro parafii  

i diecezji) przeprowadzanie wizytacji dziekańskich (zadbać o kom-

pletność ksiąg parafialnych, przyjrzeć się sytuacji finansowej para-

fii). 

2. Uwrażliwiam księży dziekanów (i proszę o przekazanie 

wszystkim kapłanom) na kwestie związane z „jakością” posług litur-

gicznych (Eucharystia, inne sakramenty, sakramentalia). Chodzi  

o roztropność, wyrozumiałość, takt i delikatność (pogrzeby) połączo-

ną z mądrym wymaganiem, branie pod uwagę dobra duchowego 

wiernych ale także troskę o dobre imię Kościoła, parafii, kapłanów – 

zwłaszcza przy przyjmowaniu ofiar (nie ma wyznaczonych stawek), 

przy wydawaniu zaświadczeń. Apeluję o zachowywanie przepisów 

Prawa Kościelnego, rozsądek i wrażliwość sumienia co do ilości 

sprawowanych Mszy świętych (niebezpieczne zjawisko „przemysłu 

mszalnego”). 

3. Został wydany Jubileuszowy Schematyzm Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej za lata 1992-20017 (informacje o historii parafii  

i kościołów na podstawie danych otrzymanych od księży probosz-

czów). Cena jednego egzemplarza 60 zł. (728 str., wydruk kolorowy, 

zdjęcia kościołów – ks. Jacek Rak). Zgodnie z wcześniejszymi ustale-

niami każda parafia otrzymuje jeden egzemplarz obligatoryjnie. 

4. Biskup Diecezjalny wystosował pismo do Kongregacji Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów z prośbą o zgodę na przesunięcie 

dla naszej diecezji daty wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny z 18 na 

16 listopada. Czekamy na odpowiedź. 

Ksiądz Biskup konsultował również z Komisją Episkopatu Polski 

ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a pośrednio z Kongre-

gacją, sprawę wspomnienia obowiązkowego dla naszej diecezji bło-

gosławionych męczenników: ks. Zygmunta Pisarskiego i Stanisława 
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Starowieyskiego. Na wspomnienie obowiązkowe nie ma szans. 

Wspomnienie dowolne wszystkich 108 męczenników jest już wyzna-

czone na 12 czerwca. Należy więc w kolekcie mszalnej na pierwszym 

miejscu wymienić „naszych dwóch męczenników” a potem dodać  

„i towarzyszy” – jest to tzw. capo gruppo. Pozostałe modlitwy mszal-

ne z formularza Mszy wspólnych o wielu męczennikach. Czytania  

z dnia albo z tekstów wspólnych. Krótki biogram bł. Starowieyskiego 

jest już przygotowany dla Archidiecezji Przemyskiej. Księża dzieka-

ni otrzymują jego treść oraz przygotowany biogram (dwie wersje)  

bł. ks. Pisarskiego w dodatku. Proszę o dostarczenie kopii dla każdej 

parafii, do kaplic oraz do wspólnot zakonnych na terenie parafii. 

 

12 czerwca 

BŁOGOSŁAWIONYCH 108 MĘCZENNIKÓW  

Z CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ 

wśród nich 

ZYGMUNTA PISARSKIEGO, PREZBITERA  

I STANISŁAWA STAROWIEYSKIEGO  

Wspomnienie dowolne 

 

Zygmunt Pisarski (1902-1943), ur. w Krasnymstawie na Lu-

belszczyźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1926 r.  

W latach 1933-1943 był proboszczem parafii Gdeszyn k. Hrubieszo-

wa (obecnie diecezja zamojsko-lubaczowska), gdzie „jako kapłan 

Boży pracę swoją wykonywał solidnie tak jak rolnik, który orze zie-

mię pod zasiew, zwracając baczną uwagę na moralne wychowanie 

młodzieży” (z relacji bpa Edmunda Ilcewicza). W okresie II wojny 

światowej, mimo nacisków ze strony okupantów niemieckich, nie 

opuścił parafii i odważnie bronił przed represjami nawet komuni-

stów. 30 stycznia 1943 r. został dotkliwie pobity, a następnie za-

strzelony przez niemieckie Rollkommando. Jego grób, poświęcony 

przez bpa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego, znajduje się na cmen-

tarzu parafialnym w Gdeszynie. Beatyfikowany przez Jana Pawła 

II, w gronie 108 męczenników z lat II wojny światowej, 13 czerwca 

1999 r. w Warszawie. 
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lub krócej: 

 

Zygmunt Pisarski (1902-1943), proboszcz parafii Gdeszyn, gor-

liwy, ofiarny duszpasterz. 30 stycznia 1943 r., po brutalnym prze-

słuchaniu i rewizji plebanii został aresztowany przez żandarmerię 

hitlerowską i w czasie transportu do więzienia zastrzelony za to, że 

odmówił wskazania komunistów – wcześniej dotkliwie go prześladu-

jących – których by od razu rozstrzelano. Zmarł z różańcem w ręku.  

 

Stanisław Starowieyski (1895-1941), ojciec rodziny, utalento-

wany administrator, apostoł laikatu, prezes Akcji Katolickiej w die-

cezji lubelskiej. Za tę działalność został aresztowany w kwietniu 

1940 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Doprowa-

dził tam do nawrócenia m.in. znanego wojującego ateistę Adama 

Sarbinowskiego. Zakończył życie w obozie w noc Zmartwychwstania 

pańskiego 13 kwietnia 1941 r. Współwięźniowie mówili o nim: „Był 

apostołem i w obozie. Iluż ludziom ułatwił spowiedź św. i był nie 

tylko ośrodkiem pomocy duchowej, ale też organizował pomoc mate-

rialną, wielkodusznie dzieląc się z bardziej potrzebującymi, nie ba-

cząc na to, że go ktoś wykorzystuje”. 

 

Msza wspólna o wielu męczennikach, s. 13” – 17”. 

 

KOLEKTA 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym 

Zygmuntowi, prezbiterowi, Stanisławowi i towarzyszom 

udział w męce Chrystusa, wspomóż swoją łaską naszą sła-

bość, abyśmy naśladując  męczenników, którzy nie wahali 

się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym ży-

ciem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 

przez wszystkie wieki wieków.  

 

 

5. Najbliższe spotkanie Księży Dziekanów 21 czerwca 2017 r. 

(środa) – o godz. 10.00.  

 

Ks. Michał Maciołek  
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WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

 

1. XXIV Diecezjalna Pielgrzymka młodzieży maturalnej na Jasną 

Górę, której przewodniczył Biskup Marian Rojek, odbyła się 22 paź-

dziernika 2016 r. Uczestniczyło w niej 2728 maturzystów; w roku 

2015 – 3140 uczniów, w roku 2014 – 3172; w roku  2013 – 3500;  

w roku 2012 – 3824.  

2. W tym roku szkolnym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii 

Katolickiej w etapie szkolnym  (7 grudnia 2016 r.) uczestniczyło 148 

uczniów z 20 szkół; w etapie diecezjalnym (12 stycznia 2017 r.) – 

uczestniczyło 28 uczniów z 17 szkół. Podczas eliminacji diecezjal-

nych gościliśmy przedstawicieli KUL Jana Pawła II z ks. prof. dr. 

hab. Krzysztofem Guzowskim, którzy wręczyli pięciorgu najlepszym 

finalistom etapu diecezjalnego indeksy na teologię oraz zachęcali 

młodzież do studiowania na ww. uniwersytecie. Do etapu ogólnopol-

skiego zakwalifikowało się 3 uczniów;  2 z LO im. ONZ w Biłgoraju  

i jeden z I LO w Zamościu. Finał odbędzie się w Lublinie w dniach 

23-25.03.2017r. 

3. W Diecezjalnym Konkursie Wiedzy o Biblii i Kościele w tym 

roku uczestniczyło: w kategorii szkoły podstawowe: w etapie szkol-

nym (17 listopada 2016 r.) – 599 uczniów z 89 szkół; w etapie powia-

towym (16 lutego 2017 r.) – 87 uczniów z 44 szkół; w kategorii gim-

nazja: w etapie szkolnym (17 listopada 2016 r.) – 575 uczniów z 67 

szkół; w etapie powiatowym (16 lutego 2017 r.) – 115 uczniów z 41 

szkół. Etap diecezjalny odbędzie się 6 kwietnia 2017 r., do tego eta-

pu zakwalifikowało się 20 uczniów z 13 szkół podstawowych i 28 

uczniów  z 17 gimnazjów.  

4. Podczas ferii zimowych odbyły się dwa turnusy rekolekcji dla 

katechetów w Werchracie (14-17.01.2017 r. oraz 18-21.01.2017 r.). 

Ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. mgr lic. Piotr Brodziak.  

W obu turnusach wzięło udział 66 katechetów. Pozostałe cztery te-

goroczne turnusy rekolekcji zostaną przeprowadzone w miesiącach 

czerwcu i lipcu.  

5. W dniach 20-22 kwietnia br. planowane są wiosenne spotkania 

katechetów. Konferencje Nauczanie religii a środki społecznego 

przekazu wygłosi ks. Tomasz Jaklewicz z-ca redaktora naczelnego 

„Gościa Niedzielnego”:  

20 IV 2017 r., godz. 15.00 – Lubaczów (Konkatedra)  
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21 IV 2017 r., godz.   9.00 – Biłgoraj (parafia św. Marii Magdaleny)  

21 IV 2017 r., godz. 14.00 – Tomaszów Lubelski (Sanktuarium MB) 

22 IV 2017 r., godz.   9.00 – Hrubieszów (parafia św. Mikołaja) 

22 IV 2017 r., godz. 14.00 –  Zamość (parafia MB Królowej Polski) 

6. Trwają przygotowania do X Diecezjalnej Pielgrzymki Bierz-

mowanych do sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim, która odbę-

dzie się w dniu 27 maja br. Szczegółowe informacje w DIK. Bardzo 

zachęcamy, aby zorganizować wyjazd na pielgrzymkę dla uczniów, 

którzy przyjmują bierzmowanie w 2017 roku.  

7. W celu jak najlepszego przygotowania dzieci i młodzieży do re-

kolekcji oraz modlitwy przy „Krzyżu Papieskim” przygotowaliśmy 

scenariusze katechez, które należy przeprowadzić podczas lekcji 

religii w przedszkolach i szkołach około 2 tygodnie przed peregryna-

cją Krzyża w parafii. Bardzo prosimy księży i katechetów świeckich, 

aby zorganizować również spotkania modlitewne dla dzieci i mło-

dzieży przy Krzyżu w parafiach – najlepiej we współpracy z dyrek-

cjami szkół. Takie spotkania powinny się odbyć podczas zajęć szkol-

nych, ponieważ peregrynacja „Krzyża Papieskiego” to nie tylko wy-

darzenie religijne i ewangelizacyjne, ale też oddanie hołdu naszemu 

Wielkiemu Rodakowi, św. Janowi Pawłowi II. Krzyż Wielkopiątko-

wy to jedna z najcenniejszych pamiątek związanych z Jego osobą.    

8. Planowanie i organizacja pracy katechetycznej w najbliższych 

miesiącach: 

 Przypominamy, że misja kanoniczna dla księdza pracującego 

w innej parafii jest wydawana zawsze na czas określony, na jeden 

rok szkolny.   

 Ponieważ jest coraz mniej godzin katechezy, bardzo prosimy, 

aby katecheci (duchowni i świeccy), którzy posiadają prawa do eme-

rytury, korzystali z tego prawa.  

 Prosimy księży proboszczów, aby zatroszczyli się we współ-

pracy w księżmi dziekanami o „solidarny” podział godzin katechezy 

dla katechetów (duchownych i świeckich) w parafiach i dekanatach. 

Przypominamy o tym w kontekście planowania pracy na rok szkolny 

2017/2018. Arkusze organizacyjne szkół zatwierdzają jednostki sa-

morządu terytorialnego, najpóźniej do 30 maja danego roku. Do tego 

czasu należy uzgodnić z dyrektorami organizację nauczania religii. 

Szczególnie w przypadku wycofania misji terminy te są bardzo 

istotne. Odpowiednio wcześnie, najlepiej do 30 kwietnia, prośbę  

o wycofanie misji należy złożyć w WNiWK. 
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9. Dyżury pracowników Wydziału obejmują wszystkie robocze dni 

tygodnia w Kurii Diecezjalnej (od godziny 9.00 do 13.30). Szczegóło-

wy rozkład dyżurów poszczególnych osób jest umieszczony na stro-

nie internetowej Wydziału. Jest też stały kontakt telefoniczny z ks. 

Robertem Strusem (tel. 506 086 058).  

 

Ks. Robert Strus 

 

 

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 

1. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce 

W I Niedzielę Adwentu 2013 r. Kościół w Polsce rozpoczął reali-

zację nowego, czteroletniego programu duszpasterskiego, który zo-

stał przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa KEP. Program 

nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą teraz przeżywamy 

w naszym kraju. Hasłem programu duszpasterskiego są słowa: 

„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę 

i chrzest do świadectwa”. Praca duszpasterska przez ostatnie cztery 

lata skupia się wokół następujących haseł: 2013/2014 – „Wierzę  

w Syna Bożego”; 2014/2015 – „Nawróćcie się i wierzcie w Ewange-

lię”; 2015/2016 – „Nowe życie w Chrystusie”; 2016/2017 – „Idźcie 

i głoście”.    

 

2. Wydarzenia od ostatniej konferencji dziekanów 

a) 13 listopada 2016 r. odbyły się Zaduszki Chłopskie w parafii 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie. 

b) 19 listopada 2016 r. odbyło się Święto Patronalne KSM i AK 

z Przyrzeczeniem KSM w katedrze zamojskiej. 

c) 20 listopada 2016 r. odbyło się zakończenie Roku Miłosier-

dzia oraz został złożony Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla 

i Pana w katedrze zamojskiej. 

d) 26 listopada 2016 r. odbył się finał Mistrzostw LSO naszej 

diecezji w halową piłkę nożną w Werbkowicach. 

e) 6 stycznia 2017 r. w wielu miejscach w diecezji odbył się  

Orszak Trzech Króli. 

f) 28 stycznia 2017 r. odbyło się diecezjalne spotkanie kolędni-

ków misyjnych w Buśnie.  
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g) 28 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie duszpasterzy Służby 

Zdrowia w Tyszowcach. 

h) 2 lutego 2017 r. w Radecznicy odbyły się diecezjalne obchody 

Dnia Życia Konsekrowanego. 

i) 4 lutego 2017 r. odbył się Diecezjalny Dzień Chorych w para-

fii pw. św. Michała w Zamościu. 

j) 11 lutego 2017 r. w domu diecezjalnym odbyło się spotkanie 

referentów poszczególnych duszpasterstw. 

k) 25 lutego 2017 r. zakończył  się kurs duszpasterski dla księ-

ży do piątego roku kapłaństwa.  

l) 4-9 marca 2017 r. odbyły się XXII Międzynarodowe Dni Fil-

mu Religijnego SACROFILM w Zamościu. 

m) 10 marca 2017 r. odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa, 

trasy: Hrubieszów – Hrubieszów, Hrubieszów – Zamość. 

n) W okresie Adwentu i obecnie w czasie Wielkiego Postu nie-

które duszpasterstwa organizowały rekolekcje adwentowe i wielko-

postne. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za zaangażowanie księży 

w tę posługę.  

o)  W czasie świąt Narodzenia Pańskiego w poszczególnych 

duszpasterstwach odbyły się spotkania opłatkowe. Dziękujemy za 

zaangażowanie duszpasterzy w te wydarzenia. 

p) Od ostatniej konferencji księży dziekanów przeprowadzone 

zostały liczne rekolekcje młodzieżowe, organizowane przez siostry 

FMM w Łabuniach, Ruch Światło Życie, KSM i wspólnotę „Galilea”. 

Wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w te przedsięwzięcia 

składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

3. Wydarzenia do kolejnej konferencji dziekanów  

a) Ekstremalna Droga Krzyżowa 

W tym roku wyruszy ona 7 kwietnia z kilku miejsc w diecezji. 

Trasy: Tomaszów Lubelski – Zamość, Tomaszów Lubelski – 

Radecznica, Tomaszów Lubelski – Lubaczów, Tomaszów Lubelski – 

Horyniec Zdrój, Tomaszów Lubelski – Jarosław, Goraj – Biłgoraj, 

Kosobudy – Krasnobród, Kosobudy – Zamość. 

b) Noc konfesjonałów 

Nasza diecezja w tym roku już po raz trzeci organizuje „Noc Kon-

fesjonałów”. W Biłgoraju w kościele pw. św. Marii Magdaleny nocą  

z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek (13-14 kwietnia 2017 r.) 

w godz. od 21.37 (godzina śmierci św. Jana Pawła II) do godz. 2.00. 
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Jeśli znaleźliby się księża chętni do pomocy w tym wydarzeniu, pro-

simy zgłaszać się do ks. Witolda Batyckiego. W Hrubieszowie 

w parafii pw. św. Mikołaja w dniach 13-14 kwietnia w godzinach od 

21.37 do godz. 2.00. Koordynatorem przedsięwzięcia w Hrubieszowie 

jest ks. Paweł Zawada. W Lubaczowie w parafii pw. św. Stanisława 

BM „Noc Konfesjonałów” jest organizowana od wielu lat. Tym razem 

odbędzie się w nocy z 14 na 15 kwietnia i będzie trwała w godzinach 

od 24.00 do 8.00. Księża, którzy zechcą pomóc są proszeni o zgłosze-

nie się do ks. Andrzeja Stopyry. W Tomaszowie Lubelskim spowiedź 

będzie miała miejsce w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

nocą z 13 na 14 kwietnia w godzinach od 21.37 do 2.00. Zaintereso-

wanych pomocą księży prosimy o zgłoszenie do ks. Grzegorza Cha-

brosa. W Zamościu wydarzenie to będzie odbywać się w kościele 

rektoralnym pw. św. Katarzyny w nocy z 13 na 14 kwietnia, w go-

dzinach od 21.37 do 2.00. Księży, którzy zechcieliby pomóc 

w spowiadaniu, prosimy, aby zgłosili się do ks. Sylwestra Zwolaka. 

c) XXXII Światowy Dzień Młodzieży w Diecezji Zamoj-

sko-Lubaczowskiej 

W Niedzielę Palmową,9 kwietnia 2017 r. zapraszamy młodzież do 

uczestnictwa w XXXII Światowym Dniu Młodzieży w diecezji. Hasło 

tegorocznego spotkania brzmi: „Wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny”. Młodzież zaproszona jest do uczestnictwa 

w centralnych wydarzeniach w Zamościu. Podczas Mszy św. o godz. 

16.00 w katedrze zamojskiej ks. bp Marian Rojek będzie wręczał 

przedstawicielom delegacji młodzieżowej z każdego dekanatu naszej 

diecezji świece jubileuszowe. Świece te należy umieścić w widocz-

nym miejscu przy ołtarzu i odpalać w parafiach w pierwszą niedzielę 

miesiąca podczas jednej z Mszy św., w czasie której zaleca się modli-

twy w intencji diecezji. Na tę Eucharystię będą przewidziane odpo-

wiednie komentarze i modlitwa wiernych przygotowane przez ks. 

Witolda Słotwińskiego. Będą one do pobrania na stronie interneto-

wej naszej diecezji.  

d) Kurs wielkanocny dla duchowieństwa 

18 kwietnia 2017 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”  

w Zamościu odbędzie się kurs duszpasterski dla duchowieństwa. 

zaproszony gość to pan Leszek Dokowicz, współpracownik ojców 

misjonarzy, którzy będą prowadzić w diecezji rekolekcje dla księży. 

Dokładny program kursu podany zostanie na stronie internetowej 

diecezji. 
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e) Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia do Krasno-

brodu 

W dniu 13 maja 2017 r. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka 

Służby Zdrowia do Krasnobrodu. Rozpoczęcie o godz. 10.00.  

f) Wyprawa Otwartych Oczu  

W dniu 13 maja 2017 r. odbędzie się spotkanie młodzieży w Gó-

recku Kościelnym. Zaproszona na to spotkanie jest młodzież z całej 

diecezji.  

g) III Diecezjalna Pielgrzymka Rolników 

W dniu 14 maja 2017 r. odbędzie się III Diecezjalna Pielgrzymka 

Rolników do Topólczy, gdzie znajdują się relikwie św. Izydora, pa-

trona rolników.  

h) III Pielgrzymka Matek dzieci z niepełnosprawnością 

W dniu 26 maja 2017 r. odbędzie się już III Pielgrzymka Matek 

dzieci z niepełnosprawnością (z okazji Dnia Matki) do Krasnobrodu.  

i) Diecezjalna Pielgrzymka Chorych do Krasnobrodu 

W dniu 31 maja 2017 r. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka 

Chorych do Krasnobrodu. 

j) IV Marsz dla życia i rodziny w Zamościu 

W dniu 11 czerwca 2017 r. odbędzie się, organizowany po raz 

czwarty, „Marsz dla życia i rodziny” w Zamościu. 

k) III Diecezjalna Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich 

W dniu 11 czerwca odbędzie się już po raz trzeci pielgrzymka Kół 

Gospodyń Wiejskich do sanktuarium w Krasnobrodzie.  

l) III Diecezjalny Dzień Osób Niepełnosprawnych 

Spotkanie odbędzie się na Rynku Głównym w Zamościu w dniu 

12 czerwca 2017 r. 

 

4. Jubileusz 25-lecia diecezji 

Uroczyste rozpoczęcie Jubileuszu 25-lecia powstania diecezji bę-

dzie miało miejsce w katedrze zamojskiej w dniu 25 marca 2017 r.  

o godz. 17.00. Rozpoczęcie uroczystości będzie połączone 

z powitaniem krzyża św. Jana Pawła II i Mszą św. o godz. 17.00, 

której będzie przewodniczył ks. bp Marian Rojek. Bardzo serdecznie 

wszystkich księży i wiernych świeckich zapraszamy na te wydarze-

nia. 12 czerwca 2017 r. na rynku zamojskim odbędzie się kolejny już 

Dzień Papieski. W trakcie tych uroczystości ks. biskup Marian Rojek 

z okazji 25 lat istnienia diecezji wręczy odznaczenia dla najbardziej 

zasłużonych osób świeckich w naszej diecezji. Prosimy księży dzie-
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kanów, aby do końca kwietnia br. zgłosili do Wydziału jedną taką 

osobę świecką ze swojego dekanatu.   

 

5. Peregrynacja Krzyża św. Jana Pawła II 

25 marca w diecezji rozpoczynamy peregrynację krzyża św. Jana 

Pawła II. Każdego dnia krzyż będzie gościł w innej parafii. Krzyż 

zostaje przywieziony do parafii przed godz. 17.00. O godz. 17.00 bę-

dzie sprawowana w każdej parafii Msza św. pod przewodnictwem 

Księdza Biskupa. W planie jest zaznaczone, który z Księży Bisku-

pów będzie obecny na nawiedzeniu krzyża w parafii. Zakończenie 

peregrynacji Mszą św. w następny dzień o godz. 15.00. Szczegółowy 

plan przebiegu peregrynacji został opublikowany na stronie interne-

towej kurii i przekazany w wersji książkowej do każdej parafii. Na-

wiedzenie krzyża w każdej parafii będzie poprzedzone trzydniowymi 

rekolekcjami (dzień peregrynacji nie powinien być ostatnim dniem 

rekolekcji). Powinny one zakończyć się spowiedzią na dzień przed 

peregrynacją. Rekolekcje będą prowadzili wyznaczeni księża z na-

szej diecezji, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni do tego wyda-

rzenia. Ofiary z ostatniego dnia rekolekcji, które zbierze ksiądz re-

kolekcjonista, są przeznaczone na budowę Domu Trzeciego Tysiącle-

cia w Zamościu. Prosimy księży proboszczów o indywidualne uma-

wianie się z wybranym rekolekcjonistą na przeprowadzenie rekolek-

cji. Transport krzyża z parafii do parafii będzie się odbywał samo-

chodem Caritas naszej diecezji. Odpowiedzialnym za opiekę nad 

krzyżem i jego transport w dekanacie jest ojciec duchowny lub wy-

znaczony przez niego kapłan.   

 

6. Jezus na Wschodzie 

W dniach 26-31 sierpnia 2017 r. w naszej diecezji odbędzie się 

cykl rekolekcji ewangelizacyjnych, które poprowadzą pracujący  

w Brazylii misjonarze: o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu.  

Ojcowie ci pochodzą z Sardynii, mają 30 lat kapłaństwa, żyją  

z ubogimi w slumsach São Paolo w Brazylii. W roku 2000 założyli 

stowarzyszenie „Przymierze Miłosierdzia” (Alianca de Misericordia), 

które obecnie istnieje w 36 miastach Brazylii, a także w Portugalii, 

we Włoszech, Francji, Belgii i w Polsce. Charyzmatem wspólnoty 

jest praca z ubogimi oraz ewangelizacja. Towarzyszyć im będzie 

Leszek Dokowicz – świecki ewangelizator, reżyser wielu filmów reli-

gijnych, zaangażowany w takie dzieła jak „Wielka Pokuta”. Celem 
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rekolekcji będzie pobudzenie życia religijnego w naszej diecezji, któ-

ra będzie w tym czasie świętować 25. rocznicę istnienia. Pierwsze 

spotkanie będzie miało miejsce na stadionie OSiR w Zamościu  

w sobotę 26 sierpnia 2017 r. pod nazwą „Jezus na Wschodzie”, gdzie 

ojcowie wygłoszą cykl konferencji i poprowadzą modlitwy. Dalsza 

część wydarzenia to rekolekcje kapłańskie. 

  

7. Rekolekcje kapłańskie w diecezji 

W dniach 28-31 sierpnia 2017 r. w Krasnobrodzie przeprowadzo-

ne zostaną dwa dwudniowe turnusy rekolekcyjne dla wszystkich 

kapłanów naszej diecezji. 28-29 sierpnia rekolekcje dla księży pro-

boszczów. 30-31 sierpnia rekolekcje dla księży wikariuszy i kapela-

nów. Rekolekcje poprowadzą pracujący w Brazylii misjonarze:  

o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu. Takie kompleksowe reko-

lekcje zostały przeprowadzone już w 4 diecezjach naszego kraju  

i z perspektywy czasu przynoszą one obfite owoce.  

 

8. Informacje Liturgicznej Służby Ołtarza 

a) Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację  

i przygotowanie uczestników II Konkursu Wiedzy dla Liturgicznej 

Służby Ołtarza. Laureaci wyjadą na dwudniową wycieczkę, wszyscy 

finaliści otrzymali nagrody rzeczowe. Kolejna edycja już za rok.  

b) Zostały jeszcze dwie sesje z trwającego w diecezji Kursu  

Ceremoniarza (odbędą się one w Domu Rekolekcyjnym w Tomaszo-

wie Lubelskim w terminach: 21-23.04.2017 (przy udziale WSD 

naszej diecezji) oraz 19–21.05.2017.  

c) 20 czerwca br. (wtorek) odbędzie się Diecezjalny Dzień  

Liturgicznej Służby Ołtarza w ramach obchodów 25-lecia Diece-

zji. O godz. 9.30 w katedrze zamojskiej będzie celebrowana Msza 

święta pod przewodnictwem ks. bp. Mariana Rojka z ustanowieniem 

ceremoniarzy. Po Eucharystii będzie miał miejsce przemarsz na 

obiekty OSiR w Zamościu. Tam będą miały miejsce rozgrywki spor-

towe w ramach Dnia Sportu LSO (na wzór ŚDM). Szczegóły i karty 

zgłoszeniowe zostaną podane już wkrótce.  

d) Zostały zaplanowane terminy rekolekcji wakacyjnych dla 

LSO. Odbędą się one w Domu Rekolekcyjnym w Werchracie w ter-

minach:   

24-29 lipca 2017 – dla scholanek – ks. Piotr Spyra;  
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31 lipca-5 sierpnia – ministranci Szkoła Podstawowa – ks. 

Krzysztof Augustynek;  

7-12 sierpnia – lektorzy – ks. Tomasz Szady;  

14-19 sierpnia – ministranci – ks. Marcin Jakubiak. 

 

9. Informacja Rady Ruchów i Stowarzyszeń  

Rada Ruchów i Stowarzyszeń w 25 rocznicę powstania naszej 

Diecezji zwraca się z prośbą do wszystkich księży proboszczów i od-

powiedzialnych za ruchy o pomoc w przeprowadzeniu spisu ruchów  

i stowarzyszeń istniejących w naszej diecezji. Za koordynację tej 

inicjatywy odpowiedzialni są kapłani i osoby świeckie. Przyporząd-

kowanie parafii do poszczególnych rejonów jest takie samo jak pod-

czas Światowych Dni Młodzieży. Asystentem odpowiedzialnym za 

całość koordynacji jest ks. Leszek Boryło. Odpowiedzialni kapłani  

w poszczególnych rejonach: Biłgoraj: ks. Maciej Lewandowski, Hru-

bieszów: ks. Stanisław Książek, Lubaczów: ks. Tomasz Szady,  

Tomaszów Lubelski: ks. Mariusz Skakuj, Zamość: ks. Sławomir 

Skowroński. Celem spisu wspólnot jest lepsza koordynacja wyda-

rzeń i usprawnienie działań duszpasterskich w diecezji. Po dokona-

niu spisu, tabelkę należy przekazać do księży odpowiedzialnych za 

poszczególne rejony. W rejonach już odbywają się takie spotkania, 

m.in. w Lubaczowie oraz w Tomaszowie Lubelskim. Celem będzie 

przygotowanie wspólnego kalendarium w danym rejonie. Prosimy 

także osoby świeckie, odpowiedzialne za ruchy istniejące poza para-

fią, o pomoc w zebraniu informacji. 

 

10.  Opinia o księdzu 

Do dokumentów dołączony jest wzór opinii o księdzu wikariuszu  

i o samym sobie (uzupełnia ks. proboszcz). Taką opinię trzeba uzu-

pełnić i najpóźniej do 15 maja br. złożyć w kancelarii kurii. Taką 

opinię będziemy składać raz na pięć lat.   

 

11. Wakacyjne wydarzenia 

Zachęcamy duszpasterzy do zaangażowania się w pracę duszpa-

sterską podczas wakacji. Ważną formą tej pracy są rekolekcje waka-

cyjne (Oaza, KSM, harcerstwo, rekolekcje dla Liturgicznej Służby 

Ołtarza, piesza pielgrzymka i inne). Jeśli parafia potrzebuje zastęp-

stwa na czas pełnienia przez księdza posługi na rekolekcjach waka-

cyjnych, prosimy o kontakt z Wydziałem. Na czas zastępstwa zosta-
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nie wtedy przydzielony ks. neoprezbiter, jeśli będzie taka możliwość. 

Prosimy także tak organizować pracę duszpasterską na wakacjach, 

aby księża pełniący posługi wakacyjne również skorzystali z urlopu. 

 

Ks. Sylwester Zwolak  

 

 

SPRAWY EKONOMICZNE 

 

1. Proszę o uregulowanie zaległości z tac, puszek i podusznego, za 

kalendarze rolnicze oraz opłat na Dom Księży Seniorów. 

2. Niestety, nie wszyscy przelewają ofiary na właściwe konta 

bankowe. 

 

Ks. Tadeusz Czuk  

 
 

 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

 

1. W dniach 31.01-10.02 trzydziestu czterech alumnów przystąpi-

ło do sesji egzaminacyjnej. Całościowa średnia ocen otrzymanych 

podczas egzaminów wyniosła 4,37. Najwyższe średnie uzyskali:  

al. Grzegorz Ważny – 5,0; dk. Dominik Osuchowski – 4,9; dk. Michał 

Efner – 4,8. Jeden z alumnów otrzymał ocenę niedostateczną  

z historii filozofii.  

2. Po zakończeniu semestru zimowego formację w naszym semi-

narium zakończyło dwóch alumnów: Mariusz Skawiński (I rok)  

i Dominik Staszczuk (II rok). 

3. Zakończyły się prace remontowe w budynku przy ul. Nad-

rzecznej – ocieplanie poddasza oraz pokoi na drugim piętrze.  

4. W ostatnich miesiącach, seminarzyści brali udział w następu-

jących wydarzeniach:  

 nabożeństwo pierwszosobotnie i niedziela powołaniowa  

w parafii katedralnej w Zamościu (3-4 XII 2016 r.),  

 niedziela powołaniowa w parafii św. Jerzego w Biłgoraju (22 

I 2017 r.),  

 niedziela powołaniowa w parafii Komarów (12 III 2017 r.), 
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 kurs wychowawców wypoczynku i kierowników wypoczynku,  

 warsztaty z komunikacji medialnej,  

 comiesięczne audycje w Katolickim Radiu Zamość, 

 kursy organizowane przez Zamojską Szkołę Ewangelizacji,  

 ogólnopolskie mistrzostwa seminariów w piłce nożnej halo-

wej w Warszawie (25 II 2017 r.), 

 spotkanie z maturzystami Społecznego Liceum Ogólno-

kształcącego w Zamościu (13 III 2017 r.). 

5. Od 1 do 4 marca 2017 r. alumni przeżywali rekolekcje wielko-

postne, które prowadził ks. dr Marek Gontarz, ojciec duchowny se-

minarium archidiecezji lubelskiej. Na zakończenie rekolekcji  

bp Mariusz Leszczyński dokonał liturgicznego obrzędu ustanowienia 

nowych lektorów (5 alumnów III roku) i akolitów (6 alumnów  

IV roku). 

6. Planowane wydarzenia:  

 Alumni wezmą udział w obchodach Jubileuszu 25-lecia die-

cezji w katedrze zamojskiej, a trzy dni później będą świę-

tować 25-lecie Zamojsko-Lubaczowskiego Wyższego Semi-

narium Duchownego. Uroczystej liturgii w kaplicy semina-

ryjnej będzie przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian  

Rojek. Na uroczystości zostali zaproszeni kapłani, którzy  

w minionym ćwierćwieczu pełnili posługę wychowawców 

seminaryjnych. 

 Wspólnota seminaryjna weźmie udział w liturgii Triduum 

Paschalnego w katedrze zamojskiej (Wielki Czwartek  

i Wielki Piątek). 

 6 maja w tejże katedrze odbędą się święcenia diakonatu, do 

których przygotowuje się 5 seminarzystów. 

 Na Niedzielę Dobrego Pasterza (7 maja) przewidziany jest 

list rektora WSD z okazji Światowego Dnia Modlitw  

o Powołania.  

 Najbliższe zbiórki tacowe na seminarium przewidziane są 

na 7 i 14 maja br. 

 11 maja w kurii diecezjalnej odbędzie się spotkanie pro-

boszczów rodzinnych parafii naszych alumnów.  

7. Dziękujemy za przekazane w listopadzie i lutym ofiary na  

seminarium. Będziemy wdzięczni za uregulowanie zaległości. 

 

Ks. Jarosław Przytuła 
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CARITAS 

 

1. Podziękowania dla księży dziekanów, proboszczów, parafii, 

wolontariuszy i darczyńców za udział w dodatkowych zbiórkach na 

pomoc: „dla Kasi Czok” – dekanaty tomaszowskie, „dla Krasów” – 

dekanaty hrubieszowskie. W akcje bezinteresownie włączyły się 

także parafie nie związane z ww. dekanatami. 

Podziękowania za zbiórki na pomoc: Ukrainie – głównie odzież 

zimowa, obuwie, środki czystości. Za pomoc finansową  w zbiórkach 

dla chorych: „dla Emilki” (ponad 200 tys. zł) „dla Dominika” „dla 

Marty”, „dla Jasia” (Szkoła Podstawowa nr 5 z Biłgoraja zebrała  

ok. 65 tys. zł) „dla Marleny”, „dla Igorka”. Niech Bóg darczyńcom  

i wolontariuszom.  

2. Zbiórka  żywności „TAK, POMAGAM”! 

Podziękowanie wolontariuszom za udział w XI zbiórce żywności 

TAK, POMAGAM! 9-10 grudnia 2016 r. Wolontariusze zebrali i roz-

dali przed świętami w diecezji 17.800 kg żywności. 

Proszę o życzliwość i podanie informacji w parafiach o najbliższej 

XII zbiórce TAK, POMAGAM! 24-25 marca. Wolontariusze będą 

zbierali w marketach i sklepach żywność i po spakowaniu produk-

tów obdarują nimi ludzi najbiedniejszych w swoich środowiskach. 

3. Torebka Miłosierdzia. Tam, gdzie nie ma wolontariuszy  

i zbiórek żywności, proboszczowie mogą wziąć z Caritas „Torebki 

Miłosierdzia”, rozdać je ludziom w parafiach i instytucjach, poprosić, 

by je napełniono i przyniesiono do parafii (instrukcja jest w nadru-

ku), by rozdać biednym na święta. 

4. Jałmużna wielkopostna. Dzieci i młodzież ze Szkolnych 

Kół Caritas zbierają jałmużnę wielkopostną „Skarbonka Miłosier-

dzia”. Zachęcają, by odejmując sobie słodyczy i przyjemności, wspo-

móc potrzebujących. Zebrane fundusze przekażą na pomoc dzieciom 

i osobom starszym. Zachęcam, by pójść śladem dzieci we wspólno-

tach parafialnych i wspomóc jałmużną np.: 

 Sudan – w Sudanie Południowym ludzie głodują. Caritas 

Polska prowadzi akcję SMS – (to wygodna forma wsparcia) oraz 

zbiórkę funduszy poprzez wpłaty na konto bankowe. 

 Rodzina – Rodzinie – pomoc uchodźcom – można wes-

przeć mieszkańców Syrii i Libanu, którzy strasznie ucierpieli wsku-

tek wojny, włączając się indywidualnie, jako parafia, dekanat, insty-
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tucja, deklarując pomoc dla konkretnej rodziny. Są trzy formy 

wsparcia: 

a) zbiórka dla rodziny. Przez 6 miesięcy wpłata deklarowa-

nej dobrowolnej kwoty, 

b) patron rodziny. 6 miesięcy wpłata dla konkretnej rodziny 

510 zł/m-c, 

c) gest solidarności. Jednorazowa, dowolna wpłata. 

 Szczegóły na stronie internetowej: www.caritas.pl.  

5. Baranki i Paschaliki po 5 zł. Mamy jeszcze ozdobne świece 

wielkanocne z przeznaczeniem na kiermasze wielkanocne. Opłaca-

my z tego kolonie, dożywianie, wyprawki, program „Skrzydła” dla 

zdolnej ale biednej młodzieży. 

6. Świece WDPD – jeżeli brak wpisów o dokonanych wpła-

tach, do wyjaśnienia w księgowości Caritas.  

7. Budowa Centrum Caritas Dom Trzeciego Tysiąclecia. 

Będzie to miejsce modlitwy, rekolekcji, spotkań szkoleniowych  

i czynnego miłosierdzia. Obiekt bez barier architektonicznych posłu-

ży nie tylko młodym, czy starszym, ale przede wszystkim osobom 

niepełnosprawnym. Projekt czeka na akceptację w Warszawie. Kon-

cepcyjny wizerunek mamy na folderach, które do parafii przywiozą 

księża rekolekcjoniści. Nie mamy dotacji zewnętrznych, stąd prośba 

o pomoc finansową w diecezji. „W zakresie materialnym pragniemy, 

by ten czas peregrynacji Krzyża św. Jana Pawła II zaowocował tak-

że konkretnym uczynkiem: wsparciem naszymi ofiarami prowadzo-

nego przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dzieła budowy 

Domu III Tysiąclecia im. Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego przy kościele św. Katarzyny w Zamościu. Na ten cel przezna-

czone będą ofiary na tacę, złożone podczas rekolekcji poprzedzają-

cych nawiedzenie parafii przez Krzyż Papieski” (cytat z Listu  

Pasterskiego Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka na 

niedzielę 19 lutego 2017 r.). 

8. Uroczysta Gala w 25-lecie Caritas Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej odbędzie się w Zamościu 17 czerwca 2017 r. we 

wspomnienie św. Brata Alberta, patrona Caritas.  

 

Ks. Adam Sobczak 
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KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ 

 

1. Katolickie Radio Zamość należy do Forum Niezależnych Roz-

głośni Katolickich, które zrzesza 24 stacje diecezjalne i zakonne. 

Głównym celem Forum jest ścisła współpraca zarówno w wymianie 

programowej, jak też w podejmowaniu wspólnych inicjatyw.  

W dniach od 20 do 22 lutego br. w Zamościu odbyło się spotkanie 

dyrektorów Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. 

Wśród obecnych był nowy dyrektor Polskiej Sekcji Radia Watykań-

skiego, ks. Paweł Pasierbek SJ.  

2. Od grudnia 2014 r. Katolickie Radio Zamość wydaje miesięcz-

nik społeczno-kulturalny „Roztoczański Głos”, kolportowany na te-

renie całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Od lutego br. w piśmie 

znajduje się dodatek ewangelizacyjny. Od kiedy są zwroty Tygodni-

ka Katolickiego „Niedziela” jest niższy zysk dla radia. Reklamy za-

mieszczane w gazecie radiowej stanowią roczne dofinansowanie 

naszej rozgłośni w kwocie: w roku 2015 – 14.685 zł, 2016 – 21.378 zł. 

Zwracam się z prośbą do księży proboszczów o pomoc w rozprowa-

dzaniu gazety w parafii polegającą choćby na wyłożeniu gazety  

w widocznym miejscu.  

3. Katolickie Radio Zamość prowadzi akcję pod nazwą „Niedzie-

la Radiowa”.  W 2016 r. odwiedziliśmy 20 parafii z terenu naszej 

diecezji. Peregrynacja Krzyża Papieskiego w naszej diecezji nie 

przerywa „Niedziel Radiowych”. Bardzo dziękuję księżom probosz-

czom za życzliwość i wsparcie naszej rozgłośni poprzez zaproszenie 

na „Niedzielę Radiową”. 

4. Obecnie trwają prace remontowe studia zamiejscowego naszej 

stacji, które znajduje się przy ul. Mickiewicza 85, w pomieszczeniach 

parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie. Dziękuję ks. Ro-

manowi Karpowiczowi, proboszczowi parafii, za bezpłatne przeka-

zanie pomieszczenia na studio radiowe, za życzliwość, otwartość  

i pomoc przy remoncie. Rozpoczęte też są prace modernizacyjne stu-

dia radiowego przy ul. H. Jana Zamoyskiego 1 w Zamościu. Dzięki 

przeprowadzonym pracom nasza rozgłośnia będzie posiadała jedno 

duże studio emisyjne i dwa małe studia nagrań z możliwością emisji 

oraz nowoczesne wyposażenie składające się z nowego miksera  

i sprzętu radiowego. 
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5. Katolickie Radio Zamość na początku stycznia 2017 r. zorgani-

zowało charytatywne koncerty kolęd na rzecz rozgłośni, w których 

wystąpili: Olga Szomańska i Maciej Miecznikowski. Koncerty odbyły 

się w miejscowościach Tomaszów Lubelski, Sól i Zamość. Bardzo 

dziękuję ks. prał. Czesławowi Grzybowi – proboszczowi parafii pw. 

Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, ks. Krzysztofowi 

Jankowskiemu – proboszczowi parafii pw. św. Michała Archanioła  

w Soli oraz ks. Markowi Doboszowi – rektorowi kościoła pw. św. 

Katarzyny w Zamościu za pomoc w zorganizowaniu koncertów. 

6. Na początku lutego br. Katolickie Radio Zamość dostało dofi-

nansowanie z Funduszu Inicjatyw Społecznych na projekt pt.  

„Radiowy Klub Seniora”. Realizacja projektu rozpocznie się na po-

czątku czerwca, a zakończy w grudniu. 

7. 28 marca 2007 r., zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń: 

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II, 

działające przy Katolickim Radiu Zamość. W tym roku przypada 10. 

rocznica jego istnienia. Wśród inicjatyw, które podejmuje stowarzy-

szenie jest organizacja Zamojskiego Dnia Papieskiego, czy pozyski-

wanie środków przez projekty na organizacje Exodusu Młodych. 

Stowarzyszenie na początku roku dostało dofinansowanie projektu 

pt. „Cyfrowy senior” z Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja projektu rozpoczęła się  

1 marca, a zakończy 31 grudnia.   

8. 1 lutego br. przy Katolickim Radiu Zamość powstał 

Klub Dobrych Ludzi. Klub to społeczność Słuchaczy, Dobrodzie-

jów i Darczyńców Katolickiego Radia Zamość. Jego członkowie 

wspierają swoją ulubioną rozgłośnię drobnymi datkami czy przeka-

zują 1% podatku na KRZ. Obecnie Klub liczy ok 430 członków. 

9. 25 marca 2017 r. Katolickie Radio Zamość obchodzić będzie 19. 

rocznicę powstania. 

10. W niedzielę 26 marca br. w parafiach naszej diecezji odbędzie 

się zbiórka do puszek na Katolickie Radio Zamość. Do każdej parafii 

będzie dostarczona koperta, w której będzie specjalnie przygotowana 

papierowa puszka oraz następujące słowo od dyrektora radia:  

„Katolickie Radio Zamość jako regionalny i diecezjalny środek 

społecznego przekazu stawia sobie za cel przede wszystkim ciągłe 

przypominanie o tym, że świat wokół nas może być piękny. Stąd tak 

wiele mówimy o dobrych ludziach, o tym, co buduje a nie rujnuje, co 
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umacnia a nie degraduje, o tym co podnosi na duchu a nie załamuje. 

Właśnie przez taki sposób widzenia świata chcemy dawać słucha-

czom wiarę i nadzieję. 

Bardzo cieszy nas to, że nasza rozgłośnia jest zdecydowanie na 

pierwszym miejscu z czasem słuchania radia w regionie. To znaczy, 

że każdy słuchacz statystycznie słucha naszego radia 212 minut 

dziennie, to jest prawie 4 godziny. Jest to jeden z najważniejszych 

wskaźników, który pokazuje przywiązanie słuchacza do naszej roz-

głośni. Analizując wcześniejsze wyniki stwierdzamy, że jesteśmy 

stacją, której słuchalność od roku stale rośnie. 

25 marca br. dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Katolickiego Ra-

dia Zamość, w 19. rocznicę jego powstania. Był to także dzień pamię-

ci o tych, którzy tworzą naszą diecezjalną rozgłośnię, a więc współ-

pracownicy, darczyńcy, sponsorzy, wolontariusze, a przede wszyst-

kim słuchacze. To dzięki Wam Katolickie Radio Zamość ciągle się 

rozwija w jakości nadawania, w zasięgu słuchalności, w nowy sprzęt 

i nowe częstotliwości. 

Obecnie trwają prace remontowe studia zamiejscowego naszej 

stacji, które znajduje się przy ul. Mickiewicza 85, w pomieszczeniach 

przy parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie. Rozpoczęte 

też są prace modernizacyjne studia radiowego przy ul. H. Jana Za-

moyskiego 1 w Zamościu. Dzięki przeprowadzonym pracom nasza 

rozgłośnia będzie posiadała jedno duże studio emisyjne i dwa małe 

studia nagrań z możliwością emisji oraz nowoczesne wyposażenie 

składające się z nowego miksera i sprzętu radiowego. 

Zwracam się z prośbą o wsparcie tych remontów przez złożenie 

ofiar do puszek na rzecz Katolickiego Radia Zamość. Wszystkich 

dobroczyńców naszej rozgłośni zawierzamy w modlitwie różańcowej  

i Koronce do Bożego Miłosierdzia”. 

11. W związku z jubileuszem 25-lecia Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej odbędzie się Peregrynacja Krzyża Świętego Jana 

Pawła II po parafiach. Katolickie Radio Zamość przeprowadzi 

transmisje mszy św. o godz.17.00 i Apelu Jasnogórskiego o godz. 

21.00. Na antenie radia o godz. 19.00 będzie modlitwa różańcowa  

w intencji kapłanów pracujących w parafii i parafian, a także pro-

gram na żywo z danej parafii pt. „Bliżej nas”. Chciałbym przypo-

mnieć, że każda parafia złoży ofiarę na radio wg ilości mieszkańców: 

- do 1000 mieszkańców – 300 zł 

- od 1000 do 2500 mieszkańców – 500 zł 
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- od 2500 mieszkańców – 800 zł.  

Bardzo dziękuję wszystkim proboszczom za wsparcie naszej die-

cezjalnej rozgłośni.  

12. Za wiedzą i zgodą Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka  

w każdej parafii podczas rekolekcji przed peregrynacją Krzyża bę-

dzie można nabyć kopię Krzyża Papieskiego jako pamiątkę peregry-

nacji. Koszt 1 sztuki to 10 zł, z czego 1 zł pozostaje w parafii. Krzyże 

będą dostarczone przed rekolekcjami. Księży proboszczów oraz księ-

ży rekolekcjonistów proszę o poinformowanie o takiej możliwości 

swoich parafian. 

13. Zachęcam księży proboszczów do zapoznania się z najnow-

szymi badaniami słuchalności naszej rozgłośni, które obejmują teren 

dawnego województwa zamojskiego.  

 

Ks. Krystian Bordzań  

 

„NIEDZIELA” EDYCJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA 

 

1. Minęło pół roku od momentu wprowadzenia możliwości zwro-

tów Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. 

- Z perspektywy tego czasu można zaobserwować, że są parafie, 

które nie mają zwrotów. To jest spowodowane najczęściej stałymi 

odbiorcami wśród parafian lub pozostającymi pojedynczymi egzem-

plarzami, których już nie zwracają. 

- Część parafii korzysta z możliwości zwrotów. Rozróżnić można 

tutaj 3 grupy: 

- parafie, które zwracają każdego tygodnia taką samą ilość gazet, 

- parafie, które zwracają różną ilość gazet, 

- parafie, które prawie zawsze zwracają tyle samo egzemplarzy 

gazety, ile otrzymują. 

Ogółem miesięcznie parafie zwracają średnio 1 860 egz. (około 

420 tygodniowo). Oprócz tego 200 gazet gratisowo trafia do osób  

i miejsc takich jak: szpitale, więzienia i do autorów tekstu. 

Na 187 parafii, 50 nie robi zwrotów. 

Proszę Księży Proboszczów o szybkie informowanie nas, co do ilo-

ści zwrotów. Zdarzają się wypadki, że zgłasza się zwroty z miesiąca 

grudnia w lutym. 

Mimo, iż są zwroty, to nie uległy zmianie zaległości płatnicze 
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niektórych parafii. Prosimy o jak najszybsze ich uregulowanie.  

2. 19 marca do dodatku Zamojsko-Lubaczowskiego Tygodnika 

Katolickiego „Niedziela” dołączona będzie płyta DVD z filmem  

pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944” przygo-

towanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 

Zamość oraz Telewizję Polską S.A. Oddział w Lublinie. Zaś 26 mar-

ca z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

w naszym dodatku diecezjalnym będzie film „Pod opieką Bożej  

Rodzicielki” przygotowany przez telewizję Tygodnika Katolickiego 

„Niedziela”. Numery z filmem będą w podwójnym nakładzie. 

 

Ks. Krystian Bordzań  
 

 

DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 

XXXII Światowy Dzień Młodzieży 2017 r. 

W tym roku w Niedzielę Palmową przypada kolejny Światowy 

Dzień Młodzieży. XXXII ŚDM będzie obchodzony w wymiarze 

Kościołów lokalnych, czyli w każdej diecezji. Hasłem tegorocznego 

Dnia Młodych będą słowa: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 

a święte jest Jego imię”.  Młodzież naszej diecezji spotka się na 

wspólnym świętowaniu w Zamościu. 

 

Wyprawa Otwartych Oczu 13 maja 2017 r. 

Jak co roku zostanie zorganizowana przez Ruch Światło-Życie 

akcja ewangelizacyjna – Wyprawa Otwartych Oczu. Celem 

wędrówki będzie Górecko Kościelne. Młodzież wyruszy marszem 

gwiaździstym z trzech miejscowości, aby dotrzeć na wspólną 

Eucharystię o godz. 12.00. Po posiłku będzie wspólna zabawa. 

Informacje u ks. Dariusza Babiaka. 

 

XXI Spotkanie Młodych w Lednicy 3 czerwca 2017 r. 

Głównym celem XXI Spotkania Młodych w Lednicy ma być 

przekazywanie innym motywów życia i nadziei. „Idź i kochaj” ma 

być zaproszeniem do spotykania się z ludźmi, bycia z ludźmi: z tymi 

których kochamy i z tymi, do których niekoniecznie jest nam po 

drodze. 

Wszystkie spotkania odbywające się w ciągu roku na Polach 
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Lednickich organizuje Wspólnota Lednica 2000 działająca przy 

klasztorze ojców Dominikanów w Poznaniu. Oprócz Spotkania 

Młodych są to: Lednica Dzieci, Lednica Seniora, Lednica 

Motocyklisty, letnie rekolekcje i co weekendowe spotkania w ramach 

Uniwersytetu Wiary. Księża pracujący z młodzieżą proszeni są  

o zorganizowanie wyjazdu dla swoich wspólnot. 

 

8. Exodus Młodych 4-7 lipca 2017 r. 

W dniach 4-7 lipca 2017 r. odbędzie się 8 Exodus Młodych – 

Spotkanie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Miejscem 

spotkania będzie Zwierzyniec. Natomiast hasło, które będzie 

towarzyszyć młodzieży to słowa: „Idźcie i głoście”. Jak co roku dla 

uczestników przygotowaliśmy ciekawy program: nabożeństwa, 

koncerty, warsztaty, świadectwa. Zaprosiliśmy również gości, którzy 

pomogą nam zgłębić zaproponowany temat. Prosimy Dekanalnych 

Duszpasterzy Młodzieży o zorganizowanie wyjazdu na spotkanie. 

Wszelkie informacje dotyczące Exodusu Młodych oraz formularz 

zgłoszeniowy będą dostępne na stronie internetowej: 

www.exodusmlodych.pl. 

 

Synod o młodzieży 2018 r. 

Proszę księży dziekanów o wypełnienie ankiety o sytuacji 

młodzieży w poszczególnych dekanatach i przekazanie jej do końca 

marca 2017 r. do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii 

Diecezjalnej w Zamościu. 

 

ks. Jarosław Kędra  

 

 

Niedziela Palmowa – 9 kwietnia 2017 r. – ZAMOŚĆ 

 

Dla każdej parafii z diecezji jest przygotowany plakat na 

Niedzielę Palmową. O godzinie 15.00 -  początek procesji od parafii 

pw. św. Michała Archanioła w Zamościu do parafii katedralnej. 

Temat Spotkania: ,,Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,  

a święte jest Jego imię” (Łk 1,49). Jest to ważny dzień dla naszej 

diecezji, więc nie może zabraknąć nikogo. 

Każdy Ksiądz Dziekan albo wyznaczony kapłan zgłasza ilość osób 

do końca marca 2017 r. – do ks. Tomasza Szadego (tel. 603 357 099), 
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za każdego uczestnika będzie opłata 5 zł (symbolicznie na posiłek). 

Koncert sponsoruje WDO. Autokary proszę, by wysadziły młodzież 

przy parafii św. Michała i udały się na parkingi w pobliżu Katedry 

albo koło OSiR w Zamościu. Każdy dekanat niech przygotuje flagi 

na których będzie nazwa dekanatu, Symbole ŚDM z Krakowa, 

nazwa parafii, symbole męki Chrystusa jako Pana i Króla 

Wszechświata, wizerunki obrazu Świętego Brata Alberta „Ecce 

Homo”. 

Plan procesji: W procesji na początku będzie niesiony krzyż, 

następnie wszystkie flagi, później „Pan Jezus z aktorami” (z parafii 

pw. Świętej Bożej Opatrzności z Zamościa), zespół śpiewający Ruah 

Elohim. Następnie z palmami będzie szedł Ksiądz Biskup  

z kapłanami i młodzieżą naszej diecezji. 

Po dojściu do Katedry – Msza św. o godzinie 16.00 pod 

przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka 

Prośba do księży, by zabrać ze sobą do koncelebry albę i stułę 

koloru czerwonego. 

Asysta liturgiczna – LSO z Parafii Katedralnej, Czytania: I – 

Parafia Sitaniec,  II – Parafia Górecko Kościelne, Psalm: Parafia 

Horyniec-Zdrój, Modlitwa wiernych: Parafia Krasnobród, Dary: 

Neokatechumenat   

Po Mszy św. przejście uroczyste z flagami na Halę sportową 

OSiR. Posiłek w holu wydadzą wolontariusze. 

18.00 – Koncert zespołu ,,niemaGotu” – na czele z liderem 

zespołu Jakubem Blycharzem, który jest twórca słów do Hymnu 

ŚDM – błogosławieni miłosierni. To nie przypadek, że ten zespół, bo 

akurat w swoim repertuarze mają tytuł piosenki taki, jaki jest 

temat Niedzieli Palmowej 2017. 

 

Światowe Dni Młodzieży w Panamie, 22-27.01.2019 r. 

- Ilu pojedzie Polaków do Panamy? Brazylijczyków było  

w Polsce od 10 do 12 tys. Był to Efekt ŚDM w Rio de Janeiro.  

Ks. Grzegorz Suchodolski, były odpowiedzialny za ŚDM mówi, że do 

Panamy pojedzie 3 tys. Polaków. Młodzi pracując w grupach nad 

projektem BDB 2.0 pragną, by z każdej polskiej parafii pojechała 

jedna osoba, czyli zakładają że pojedzie ponad 10 tys. młodych. 

Trzeba skupić się teraz na Synodzie Biskupów, który będzie dotyczył 

młodzieży, wiary i rozeznawania powołania. Już trzeba się modlić  

o owoce tego synodu, który jest planowany na październik 2018 r. 



KURIA DIECEZJALNA 

 

 
 

157 

Charakterystyka Panamy: 

- Panama: 1 archidiecezja, 6 diecezji, 1 wikariat, 1 prałatura. 

- Dla Polski 3 diecezje do wyboru – 2200 miejsc 

zarezerwowanych. 

- Diecezje: Calon – 1500 miejsc, Chitre – 500 miejsc, Bocas del 

Toro – 200 miejsc. 

- Do diecezji zgłoszenia odbywają się poprzez KBO ŚDM – tylko  

i wyłącznie drogą mailową. 

- Zgłoszenia dokonuje koordynator diecezjalny – kontakt   

ks. Tomasz Szady – tel. 603357099 – e-mail: szadi_11@tlen.pl. 

- Obowiązuje zasada: kto pierwszy ten lepszy. 

- Do innych diecezji można zgłaszać się indywidualnie na własną 

odpowiedzialność. Po wyborze diecezji i otrzymaniu potwierdzenia 

prosimy o informację drogą mailową. 

- Strona prowadzona przez jednego z polskich misjonarzy  

w Panamie, ks. Józefa Gwoździa SVD: www.misjapanama.pl. 

Pytania wszelkie kierować nie do ks. Józefa, ale do KBO ŚDM, 

Waga bagażu w samolocie po Panamie – 16 kg 

Bilety lotnicze – będzie podana konkretna firma, która pomoże 

organizować przeloty w dobrej cenie, rozmowy są w toku. 

Kto się wybiera do Panamy, to proszę już o sobie dać znać, będzie 

później łatwiej z organizacją. 

Ważne: do trzech diecezji podanych kontaktujemy się tylko przez 

KBO ŚDM. 

       Ks. Tomasz Szady  

 

 

mailto:szadi_11@tlen.pl
http://www.misjapanama.pl/
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PROPOZYCJE INICJATYW W 100-LECIE OBJAWIEŃ W FATIMIE  

 

1) „Wielka Pokuta w rodzinie, parafii, diecezji”. Propozy-

cja zorganizowania w dowolny piątek w Okresie Wielkiego Postu 

„Dnia Pokuty w Rodzinie” i „Dnia Pokuty w Parafii” jako wypełnie-

nie wezwania Maryi w Fatimie do pokuty.  

2) „Peregrynacja Różańca w rodzinach” - po nawiedze-

niu Krzyża. Propozycja, by w dniu zakończenia nawiedzenia Krzy-

ża św. Jana Pawła II w parafii, rozpocząć peregrynację Różańca we 

wszystkich rodzinach parafii z racji 100-lecia Objawień w Fatimie. 

W większych parafiach może wędrować kilka różańców. Propozycja 

lektur: „Różaniec uratuje ciebie i świat”, „X Krucjata” – obie wyd. 

Fundacji „Nasza Przyszłość” oraz „Wszystko o Objawieniach z Fati-

my” - wyd. „Św. Filipa”. 

3) Zakładanie nowych „Róż Żywego Różańca” oraz pro-

pagowanie i rozwój „Różańca rodziców za dzieci”. Maryja 

prosi: „Odmawiajcie codziennie Różaniec”. 

4) Wprowadzenie uroczystej formy zmiany Tajemnic  

Różańca w I niedzielę miesiąca. Propozycja nabycia przez para-

fię „Ceremoniału Żywego Różańca”. 

5) „Przesłanie z Fatimy w szkole”. Realizacja programu 

Szkolnej Armii Różańcowej, poprzez odmawianie od 13 maja jednego 

dziesiątka różańca na początku lub na końcu katechezy, w duchu 

nauki płynącej z Fatimy, by dzieci odmawiały wiele różańców. 

6) „18 Konferencja Szkolnej Armii Różańcowej” – Corocz-

na pielgrzymka członków Szkolnych Armii Różańcowych do Toma-

szowa Lubelskiego – 6 października (piątek).  

7) „II Diecezjalny Kongres Różańcowy” – sobota, 13 paź-

dziernika w Lubaczowie. 

8) „Comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę” i „Marsze 

Pokutne Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę” ulicami miast. 

Msze św. za Ojczyznę systematycznie odbywają się w każdą drugą 

niedzielę miesiąca o godz. 18.00 w Biłgoraju w kościele WNMP  

i w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz.17.00 w kościele pw. św. 

Katarzyny w Zamościu. Po Mszach św. odbywają się Marsze Pokut-

ne Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę przez te miasta. Propozycja,  

by podjąć takie inicjatywy w innych miastach rejonowych w niedzielę 

lub w 13 dzień miesiąca. 
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9) „Jerycha Różańcowe” w diecezji – nieustanna Adoracja 

Najświętszego Sakramentu przez 7 dni i nocy. Propozycja, by w 100-

lecie objawień w Fatimie odbyły się w jak największej liczbie parafii 

w diecezji. 

10) „Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi”  

w pierwsze soboty miesiąca w każdej parafii.  Adoracje Naj-

świętszego Sakramentu w duchu wynagradzającym, Litania Lore-

tańska, 15 minut rozmyślania, część Różańca – jako wypełnienie 

wołania Maryi w Fatimie. Gotowe rozmyślania w książkach: „Nabo-

żeństwo Pierwszych Sobót” oraz „Droga przez Serce” – obie wyd. 

Pallottinum „Apostolicum”. 

11) Rozwój Nabożeństw Fatimskich w parafiach w 100-

lecie Objawień z procesją! Ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu 

Maryi.  

12) Powołanie Dekanalnych Duszpasterzy Żywego  

Różańca. Prośba, by w każdym dekanacie wybrać Duszpasterza 

Żywego Różańca i zgłosić nazwisko do Moderatora Diecezjalnego do 

końca marca w celu organizowania różnych inicjatyw związanych  

z różańcem w dekanatach. 

13) Rekolekcje i Dni skupienia dla Zelatorów Żywego  

Różańca w rejonach i dekanatach oraz większe zaangażowanie 

Zelatorów w parafii. 

 

 

Propozycje udziału w inicjatywach ogólnopolskich: 

 

 2-3 czerwca 2017 r. – V Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego 

Różańca na Jasną Górę pod hasłem: „Idźmy i głośmy jak Maryja”. 

 11 czerwca 2017 r. - Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Ró-

żańcowych Dzieci na Jasną Górę. 

 27 czerwca 2017 r. – 140-lecie Objawień Matki Bożej w Gie-

trzwałdzie – propozycja pielgrzymek parafialnych i diecezjalnej. 

 7-8 września 2017 r. – I Ogólnopolski Kongres Różańcowy na 

Jasnej Górze. 

 8 września 2017 r. – Udział w obchodach 300-lecia Koronacji 

Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 

 28 – 30 września 2017 r. – Rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny 

Różańcowej w Częstochowie 
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 Comiesięczne czuwania Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę na 

Jasnej Górze. Czuwania odbywają się w każdy ostatni piątek mie-

siąca. Rozpoczynają się o godz. 21.00 Apelem w Kaplicy Matki Bożej 

a kończą o 4 rano. 

 Miesięcznik „Różaniec” – jako pismo formacyjne. 

 

Ks. Julian Brzezicki 
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Bp Mariusz Leszczyński 

 

 

BEZ HISTORII NIE MA TOŻSAMOŚCI NARODU  

HOMILIA Z OKAZJI 60-LECIA OŚRODKA ARCHIWA,  

BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE, 

KOŚCIÓŁ AKADEMICKI, KUL, 14 XI 2016 

 

Wzruszająca jest scena uzdrowienia przez Jezusa człowieka 

niewidomego, opisana przez Ewangelistę Łukasza (Łk 18,35-43). 

Miara ludzkich problemów, zmartwień i nieszczęść jest wielka. Każ-

de ludzkie ograniczenie, cierpienie i ból są inne, niepowtarzalne; są 

moje. I każdy człowiek przy swoim krzyżu po swojemu woła o pomoc 

wierząc, że ona nadejdzie. Wyznawcy Jezusa liczą zawsze na Jego 

pomoc, jak ten niewidomy z Ewangelii, który siedział przy drodze  

i żebrał. To było wszystko, co mógł dotąd uczynić. Pewnie już nieje-

den raz wołał w rozpaczy o pomoc, ale nikt nie potrafił zaradzić jego 

nieszczęściu. Teraz jednak, gdy usłyszał o Cudotwórcy z Nazaretu, 

który niedaleko od niego przechodził, uwierzył w to, co niemożliwe  

i wydobył z siebie krzyk nadziei: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się 

nade mną! Jezus się zatrzymał. Objął nieszczęśnika swym boskim 

spojrzeniem i zapytał: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. „Panie, żebym 

przejrzał”. „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Jezus nagrodził 

jego wiarę. Niewidomy odzyskał wzrok, narodził się do nowego życia. 

Ileż podobnych bolesnych wołań o zmiłowanie rozlega się woko-

ło nas. I każdy z nas przynajmniej raz w życiu tak zawołał i jeszcze 

kiedyś zawoła. Oby to nie był nigdy krzyk rozpaczy, ale zawsze  

wołanie nadziei. Nadzieja i rozpacz są bardzo blisko siebie. Aby roz-

pacz mogła przerodzić się w nadzieję, albo nadzieja nie zamieniła się 

w rozpacz, potrzebna jest wiara, czyli widzenie dalej, poza to, co 

dostrzega się oczyma; potrzebne jest sięganie głębiej, niż dyktuje 

rozum. Wiara rozumowi się nie sprzeciwia. Ona rozum dopełnia 

światłem nadziei, która ma źródło w Bogu. Wiara odkrywa Boga 

obecnego na krzyżu i otwiera drogę do życia. Nie zawsze jednak do-

kona się spektakularny cud fizycznego uzdrowienia, jak ten w przy-

padku niewidomego z Ewangelii. Ale zawsze, dzięki interwencji Bo-

ga, człowiek może zyskać nowe siły, by iść dalej przez życie i pomna-

żać wokoło siebie dobro. 



INNE 

 

 
 

164 

Trzeba wierzyć, żeby widzieć – mówi jeden z niewidomych  

w dramacie Maeterlinca Ślepcy. „Wierzymy w Boga, w Boga będące-

go początkiem i celem ludzkiego życia (…); w Boga, który (…) jest 

naszą przyszłością. W tym sensie wiara jest zawsze również nadzie-

ją, pewnością, że przed nami jest przyszłość, a nie próżnia. Wiara 

jest też miłością, gdyż miłość Boża chce się nam «udzielić».” – uczył 

papież Benedykt XVI (Homilia, Ratyzbona, „Islinger Feld”, 12 IX 

2006). Taką mądrością wiary kierowali się również inicjatorzy  

i twórcy Ośrodka Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne przy Kato-

lickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Do powstania Ośrodka „ABMK”, którego 60-lecie dziś świętu-

jemy, przyczynił się w dużej mierze ks. prof. Marian Rechowicz, 

ówczesny rektor KUL-u (1956-1964), późniejszy biskup administra-

tor apostolski „Archidiecezji w Lubaczowie” (1973-1983). To za jego 

rektoratu wykłady na Wydziale Teologicznym KUL z nauk pomocni-

czych historii, ze szczególnym uwzględnieniem archiwistyki kościel-

nej podjął, w roku akad. 1958/59, ks. dr Stanisław Librowski, kie-

rownik Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Od 15 października 

1958 r. pełnił on funkcję zastępcy kierownika Ośrodka ABMK,  

a następnie jego sekretarza oraz założyciela i naczelnego redaktora 

czasopisma pt. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. 

Jaki motyw przyświecał tym i innym wybitnym historykom  

Kościoła – twórcom Ośrodka ABMK? Odpowiedź na to pytanie daje 

nam bp M. Rechowicz. W jednym ze swoich kazań mówił: „Bez  

archiwów nie ma historii narodu, bez historii nie ma tożsamości 

narodu, nie ma przyszłości” (Kazanie z okazji 20-lecia sakry bisku-

piej bp. Wincentego Urbana, Wrocław, 7 II 1980).  

Do ks. prof. M. Rechowicza, ks. prof. S. Librowskiego i innych 

ludzi nauki, zasłużonych dla Ośrodka ABMK, można odnieść słowa 

Melchiora Cano (1509-1560), dominikanina, hiszpańskiego teologa  

i biskupa Wysp Kanaryjskich, z jego dzieła pt. O źródłach teologii. 

Brzmią one tak: „Często sobie myślałem (…), czy więcej dobra przy-

niósł ludziom ten, kto obfitość licznych rzeczy do nauk wprowadził, 

czy kto przygotował zasadę i drogę, którą te nauki łatwiej i dogod-

niej w ładzie były przekazywane. Bo nie możemy zaprzeczyć, że  

i odkrywcom rzeczy wiele jesteśmy winni, i z pewnością wiele jeste-

śmy winni tym, którzy rozumem i umiejętnością dostosowali odkryte 

rzeczy do wspólnego użytku (…). Rozum sam do tego najbardziej 

wniosku prowadzi, bym uznał, że jedni i drudzy równie dobrze są dla 
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dobrych umiejętności zasłużeni” (M. Cano, O źródłach teologii, przeł. 

J. Wojtkowski, Olsztyn 2016, s. 7).  

Za natchnionym autorem Syrachem: „Wychwalajmy mężów 

sławnych (…). Wszyscy ci (…) stali się dumą swych czasów. Niektó-

rzy spomiędzy nich zostawili po sobie imię, tak że opowiada się ich 

chwałę (…). Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w poko-

leniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi ich 

chwałę” (Syr 44,1-2.7-8.14-15).  

Niech Ośrodek „ABMK” cieszy się błogosławieństwem Boskiego 

Nauczyciela Jezusa Chrystusa i opieką Maryi – Stolicy Mądrości 

oraz życzliwością ludzi – na kolejne lata owocnej służby Bogu,  

Kościołowi i Ojczyźnie. Amen. 
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Ks. Edward Walewander 

 

BISKUP WINCENTY PIEŃKOWSKI (17861863) I JEGO CZASY 

 

I. Dziejów Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich  

w okresie zaborów nie da się ująć w jednej formule. Współczesny 

badacz musi brać pod uwagę granice terytorialne zaborów, dokonać 

doboru właściwych kryteriów w ocenie ludzi z obszaru życia naro-

dowego i kościelnego w tamtym czasie i uwzględnić fakt, że na 

płaszczyźnie diecezjalnej i parafialnej sprawami kościelnymi kiero-

wali wówczas tylko kapłani zaakceptowani przez zaborcę1.  

W bezwzględnym samodzierżawiu carskim nawet ci biskupi czy 

administratorzy diecezji, którzy uniknęli zesłania i mogli do końca 

życia przebywać w swych stolicach, z trudem zaradzali najpilniej-

szym potrzebom religijnym na podległym im terenie. Sytuację kom-

plikowało mocne przerzedzenie kadry duchowieństwa. O wzmocnie-

niu liczebnym i jakościowym  kleru w czasie zaborów nie można było 

nawet myśleć, a bez tego nie dało się wprowadzać koniecznych form 

duszpasterstwa wobec wszystkich parafian.  

Również na terenie diecezji lubelskiej w XIX stuleciu w zasa-

dzie chodziło jedynie o utrzymanie status quo w działalności Kościo-

ła. Zmiany personalne wśród duchowieństwa, podejmowane często  

w bardzo niedogodnych okresach roku, są tego ewidentnym przykła-

dem. Administracja kościelna była bowiem poddana twardym rygo-

rom władz zaborczych, które nie liczyły się z dobrem wiernych. Pola-

cy we wszystkich swych działaniach podlegali decyzjom nie przebie-

rających w środkach karierowiczów na służbie cara2. „Jako ksiądz  

                                                      
1 Z. Zieliński, Ogólnopolska działalność metropolity Sługi Bożego Arcybiskupa 

Józefa Bilczewskiego, „Studia Lubaczoviensia”, t. 1, 1983, s. 174.  Arcybiskup 

warszawski Aleksander Kakowski wspominał w swych  pamiętnikach, że w zaborze 

rosyjskim na porządku dziennym było „zsyłanie biskupów w głąb Rosji, albo wygnanie 

za granicę; nieobsadzanie stolic biskupich dziesięć, piętnaście i więcej lat z górą. [...] 

Biskupstwa obsadzano prałatami-intruzami, narzuconymi diecezjom i kapitułom [...]”. 

A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętnik, red. T. Krawczak i R. Świętek, 

Kraków  2010, s. 80-81. 
2  W Radomiu jeden z dygnitarzy carskich powiesił czterech robotników tylko za 

to, że nie spotkał się z ich strony z „należnym szacunkiem”. W Łomży pewien kacyk 

nakazał spędzonej na rynek ludności klękać przed sobą. W Krasnymstawie naczelnik 

powiatu zmusił wszystkich mężczyzn do zgolenia wąsów. Podczas częstych egzekucji 

spędzano tłumy na te bolesne widowiska. W wielu wypadkach tuż przed 
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w zaborze rosyjskim – pisał znany społecznik, ks. Wacław Bliziński  

byłem pozbawionym wielu praw obywatelskich, m.in. bez paszportu 

nie było wolno mi jechać nawet do sąsiedniej parafii z posługą du-

chowną, jak również na odpuście dorocznym w Liskowie na Matkę 

Boską Różańcową przyjmować u siebie księży bez odpowiedniej legi-

tymacji. Naturalnie omijało się te prawa w różny sposób, najczęściej 

poczęstunkiem lub łapówką daną policjantowi. […] Dopiero po 

1906/7 zelżało to prawo […]”3. 

Sytuacja Kościoła w zaborze pruskim  choć jego stosunki  

z władzą państwową kształtowały się tu inaczej  była nie mniej 

trudna. Na początku XX w. zaczęto w Poznańskiem wprowadzać  

w życie prawa wyjątkowe wobec żywiołu polskiego. Kościół miał 

tutaj tyle siły, że był zwornikiem, który stępiał ich ostrze, pomagał 

Polakom przetrwać, zachować tożsamość narodową i religijną. 

W porównaniu z Rosją i Prusami katolicka monarchia habsbur-

ska była wobec mniejszości narodowych najbardziej tolerancyjna. 

Osiągnięcia społeczeństwa polskiego w  dziedzinie autonomii, szcze-

gólnie w drugiej połowie XIX w., pozwalały episkopatowi galicyj-

skiemu podejmować w ramach zrozumiałego skądinąd lojalizmu 

takie działania duszpasterskie, które Polaków ogromnie wzmacnia-

ły. Kościół docierał do warstw ludowych, co gdzie indziej, zwłaszcza 

na terenie zaboru rosyjskiego, natrafiało na rozliczne przeszkody4. 

Inteligencja polska w zaborze austriackim żyła wówczas we 

własnym zamkniętym świecie. Podobnie jak pod zaborem pruskim,  

a w jeszcze większym stopniu pod zaborem rosyjskim, w znacznej 

mierze była religijnie indyferentna5. Wyrosła na hasłach pozytywi-

                                                                                                                    
powieszeniem traconych karano jeszcze publiczną chłostą. Ludność miejską, szlachtę 

i duchowieństwo zmuszano do składania carowi wiernopoddańczych adresów. Po 

Powstaniu Styczniowym warstwy wyższe, często z własnej inicjatywy, zaczęły składać 

carowi wyrazy „hołdu” i zapewniać go o wyrzeczeniu się wszelkich dążeń 

wolnościowych. Rząd carski próbował upodlić także emigrację. Od  1864 r. ogłaszał 

„akty łaski” w zamian za wyrażenie skruchy. Tych, którzy ulegli tej pokusie, po 

przybyciu do kraju czekały sądy i kary. Dopiero „amnestia” z 29 maja 1867 r. dała 

możność powrotu do Królestwa bez obawy dochodzeń sądowych. Lokalne władze na 

Litwie i Rusi zawężały zakres tego dobrodziejstwa carskiego. M. Kukiel, Najnowsza 

historia polityczna Polski, t. 1: 18641914, Londyn 1984, s. 15. 
3  W. Bliziński, Wspomnienia z mego życia i pracy, red. G. Waliś, Kalisz 2003, s. 81. 
4  E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła 

katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., II wyd., Lublin 1996, passim. 
5  Cz. Galek, Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego, 

Zamość 2005, s. 117133. 
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zmu, nie rozumiała wychowawczej roli, jaką odgrywał katolicyzm 

wśród szerokich mas społeczności polskiej6.  

Rozbiory Polski ukazały dobitnie, że mimo licznych i różnora-

kich trudności stwarzanych Kościołowi przez zaborców, katolicyzm 

może przetrwać w każdych warunkach, nie osłabiając w niczym swej 

więzi z narodem7. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. przez cały 

okres międzywojenny Kościół pretendował do roli zasadniczego 

czynnika państwotwórczego8. Za swe aktywne zaangażowanie  

w budowę niepodległego państwa w czasie II wojny światowej i obu 

okupacji: niemieckiej i sowieckiej, zapłacił wielką daninę, wyrażają-

cą się w ogromnych stratach osobowych, zwłaszcza w szeregach pol-

skiego duchowieństwa. 

Trudne dzieje Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod 

zaborami pozwalają lepiej zrozumieć, z jakimi przeciwnościami bo-

rykał się ks. Wincenty Pieńkowski, realizując swą misję duszpaster-

ską, a w ostatnich latach swego życia  biskupią. 

 

II. Wincenty Pieńkowski urodził się 19 lipca 1786 r. we wsi 

Słupie9 koło Modliborzyc. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Jego ro-

                                                      
6  E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła 

katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., Lublin 1996, s. 43-231. 
7  Cz. S. Bartnik, Idea polskości, Radom 2001, s. 3750. Por. także:  W. Janicki, 

Wpływ Kościoła i chrześcijaństwa na kulturę życia społecznego w Polsce, „Życie  

i Myśl” 1978, nr 10, s. 27-38.   
8  E. Walewander, Religijność w perspektywie dziejowej. Studia i szkice, Lublin 

1996, s. 17-22; tenże, Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 19181939, Lublin 

2007, s. 23-27. 
9 Księga metrykalna z lat 17381798, Archiwum Parafialne w Modliborzycach, 

bez sygn., s. 221. Pierwsza nie podpisana biografia Pieńkowskiego opublikowana po 

jego śmierci w „Tygodniku Katolickim” (z 15 stycznia 1864 r., nr 3, s. 31) podaje jako 

miejsce urodzenia Wolę Modliborską, miejscowość nie znaną ani wówczas, ani 

obecnie. Biografowie Pieńkowskiego powielali bez zastrzeżeń tę informację. Jedynie 

ks. Zygmunt Zieliński, autor biogramu w Polskim Słowniku Biograficznym, obok 

podawanego miejsca urodzenia Pieńkowskiego, Wola Modliborska, postawił znak 

zapytania. Por. Z. Zieliński, Pieńkowski Wincenty, PSB. t. XXVI, s. 130.  

Niekwestionowaną podstawą do ustalenia miejsca urodzenia jest zawsze księga 

metrykalna, jako źródło pierwsze, a tym samym podstawowe. Teczka z aktami 

osobistymi Wincentego Pieńkowskiego w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim 

jest bardzo uboga. Nie zawiera nic na temat pochodzenia, lat nauki i studiów oraz 

pracy przyszłego pasterza diecezji. Zob. Akta dotyczące śmierci śp. Wincentego 

Pieńkowskiego biskupa lubelskiego, AAL, Rep. 60 II b P 23.   

Najprawdopodobniej autorem pierwszego biogramu Pieńkowskiego był biskup 

pomocniczy lubelski Walenty Baranowski, następca Pieńkowskiego na stolicy 
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dzicami byli Józef i Agnieszka z domu Bystrzycka. Dzieciństwo spę-

dził na dworze w Słupiu10. Mając siedem lat został oddany do szkoły 

w Zamościu. Dalszą naukę kontynuował w Liceum Diecezjalnym we 

Lwowie11. Po zdaniu matury w 1805 r. wstąpił do Seminarium  

Duchownego w Lublinie. Dnia 30 lipca 1809 r. otrzymał święcenia 

kapłańskie.  

Zaraz po nich pracował krótko w charakterze wikariusza w Stę-

życy w powiecie garwolińskim u swego wuja, ks. Jowina Fryderyka 

Bystrzyckiego. Poparciu tego znanego astronoma króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego zawdzięczał swą dalszą karierę. 

Pod koniec 1809 r. został w Lublinie wikariuszem  kaznodzieją 

w kolegiacie św. Michała. Powierzono mu też obowiązki promotora 

Bractwa Trójcy Świętej przy kaplicy na Zamku Lubelskim, a zara-

zem nauczyciela religii i języka niemieckiego w szkole wojewódzkiej. 

Po sześciu latach pracy w Lublinie został w 1815 r. proboszczem 

w Kurowie w powiecie puławskim. Posługiwał tam 38 lat, aż do  

1853 r., kiedy został biskupem diecezji lubelskiej. Cieszył się uzna-

niem i zaufaniem wiernych. Do roku 1830 utrzymywał przyjaźń  

z Czartoryskimi. Był częstym gościem w Puławach i długoletnim 

spowiednikiem tej rodziny.  

W 1821 i 1826 r. brał czynny udział w organizowaniu szkolnic-

twa w województwie lubelskim. Otaczał szczególną opieką miejsco-

wą szkołę elementarną w Kurowie. Cały czas troszczył się o wysoki 

poziom nauczania. Starał się o książki i sprzęt szkolny. Na jej rzecz 

przekazał część parafialnej ziemi ornej. W tym okresie w kurowskiej 

                                                                                                                    
biskupiej lubelskiej, autor reportażu na temat jego ingresu (por. przypis 16 

niniejszego studium). Styl pisania pierwszego biogramu Pieńkowskiego oraz 

reportażu z ingresu zawiera istotne podobieństwo. Warto zaznaczyć, że Baranowski 

był także fundatorem epitafium wystawionego w Katedrze Lubelskiej w 1876 r. 

Również na epitafium podano mylnie miejsce urodzenia Pieńkowskiego, tj. Wolę 

Modliborską. 
10  W Słupiu był drewniany kościół parafialny z XVI w. pw. Wniebowzięcia 

NMP. Po wzniesieniu murowanego kościoła w Modliborzycach siedziba parafii została 

przeniesiona w 1676 r. do tej miejscowości. Por. J. Brzozowski, Kościół parafialny  

w Słupiu, cz. I, „Wieści Gminne” [Modliborzyce] 2008, nr 12, s. 15-17; tenże, Kościół 

parafialny w Słupiu, cz. II, „Wieści Gminne” [Modliborzyce] 2008, nr 13, s. 30-32;  

D. Szulc, S. Tylus, Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach. 

Architektura i problematyka urbanistyczna lokalizacji świątyni, w: Modliborzyce. 

Studia z dziejów miejscowości i gminy, red. D. Szulc, Lublin-Modliborzyce 2014-2015, 

s. 258-323. 
11 Por. M. Gajda-Toczek, Męskie gimnazja państwowe we Lwowie w latach 

17721914, „Acta Universitatis Lodziensis” 2018, t. 13, s. 349-358. 
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szkole nauczano dziewięciu przedmiotów: religii, nauki moralnej, 

języka polskiego, arytmetyki, historii Polski i Kościoła, geografii, 

nauki zdrowia, kaligrafii i śpiewu. Uczęszczały do niej dzieci chłop-

skie, mieszczańskie i szlacheckie; polskie i żydowskie. W 1837 r. 

przy szkole elementarnej założył szkołę rzemieślniczą, której celem 

była nie tylko nauka rzemiosła, ale przede wszystkim likwidacja 

analfabetyzmu wśród młodzieży. Był także jej troskliwym mecena-

sem. Zarówno szkoła elementarna, jak i rzemieślnicza posiadały 

dobrze zaopatrzoną bibliotekę. Były w niej podręczniki dla uczniów 

oraz książki metodyczne dla nauczycieli. Edukacja w Kurowie za 

czasów ks. Pieńkowskiego znajdowała duże uznanie w społeczeń-

stwie i u władz szkolnych12.  

Jako proboszcz dbał bardzo o dzieci i młodzież, zwłaszcza z ubo-

gich rodzin. Jemu zawdzięcza swą karierę edukacyjną pochodzący  

z Kurowa Szymon Koziejowski, późniejszy kapłan i administrator 

diecezji lubelskiej13. Dbał też o rozwój kultu św. Michała Archanioła, 

patrona parafii kurowskiej. Jeszcze w latach 60. XIX stulecia urzą-

dzano z Lublina pielgrzymki, najczęściej piesze, na odpust ku czci 

tego świętego14. 

Ksiądz Wincenty zasłynął nie tylko jako organizator szkolnic-

twa. W 1825 r. został sędzią pokoju powiatu kazimierskiego. Prze-

wodniczył jako marszałek na zgromadzeniu gminnym obwodu lubel-

skiego. 

W 1829 r. awansował na kanonika honorowego Katedry Lubel-

skiej. W r. 1837 został kanonikiem gremialnym, następnie prałatem 

dziekanem kapituły katedralnej lubelskiej. Funkcję w lubelskim 

konsystorzu [kurii] pełnił od 1830 r.: najpierw jako surogat [sędzia 

duchowny], potem jako oficjał generalny. 

W r. 1845  po śmierci administratora diecezji sufragana Ma-

teusza Wojakowskiego  ks. Pieńkowski został wikariuszem kapi-

tulnym, a rok później administratorem diecezji lubelskiej. Na kon-

systorzu w dniu 27 września 1853 r. papież Pius IX mianował go 

biskupem wakującej od 14 lat diecezji lubelskiej15. Sakrę biskupią 

                                                      
12 U. Bzdyra, Syn ziemi modliborskiej Wincenty Pieńkowski 1786-1863, „Wieści 

Gminne” [Modliborzyce] 2009, nr 14, s. 24. 
13 M. Bawolska,  Pochodził z Kurowa... Ks. Szymon Koziejowski, prałat, 

administrator diecezji lubelskiej w latach 1879-1883, Kurów 2014, s. 78. 
14 K. Gregorowicz, Zarys główniejszych wypadków w województwie lubelskim  

w r. 1861, wstęp i oprac. W. Śladkowski,  Lublin 1984, s. 85. 
15 „Kurier Warszawski”, 1863, nr 272, s. 1367; tamże, 1863, nr 273, s. 1375. 
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otrzymał w Petersburgu. Wkrótce po tym, 8 października 1853 r., 

odbył ingres do Katedry Lubelskiej. Kronikarz tego wydarzenia  

relacjonował: „Tu on w młodych latach zanosił modły do Boga,  

tu różne obowiązki duchowne sprawował, tutaj, jeszcze niedawno,  

z towarzyszami hierarchii katedralnej wspólnie dzielił prace; dzisiaj 

staje na ich czele, obejmuje zwierzchnictwo nad kapłanami, i prze-

wodnictwo na drodze zbawienia całej owczarni Chrystusa diecezji 

lubelskiej”16.  

W 1862 r. został delegatem apostolskim w drugiej instancji.  

Kierował diecezją w trudnych warunkach okresu międzypowstanio-

wego17. Na początku swej posługi biskupiej wydał 18 listopada  

1853 r. list pasterski, w którym zawarł cały program działalności 

pastoralnej18. Drugi list opublikował pięć lat później (17 lutego  

1858 r.)19. W tym ostatnim liście pasterskim ograniczył się głównie 

do wyłożenia nauki Kościoła o właściwym przeżywaniu przez wier-

nych Wielkiego Postu: „w czystości serca, prawości sumienia i umar-

twieniu ciała”20. 

Jako biskup unikał działalności politycznej. Wobec manifestacji 

religijno-patriotycznych 1861 r. zachował pewien dystans, choć ak-

centował swą solidarność ze sprawą narodową. Dnia 6 marca tegoż 

roku celebrował w Katedrze Lubelskiej uroczyste nabożeństwo ża-

łobne za poległych w Warszawie. Wzięło w nim udział niemal całe 

miasto. Obecna była też delegacja żydowska z miejscowym rabinem 

na czele21. Wraz z biskupem sandomierskim Józefem Juszyńskim 

                                                      
16 W.[Walenty] B.[Baranowski], Pierwszy uroczysty wstęp J. W. Wincentego 

Pieńkowskiego, biskupa diecezji lubelskiej, na stolicę biskupią w Lublinie, „Pamiętnik 

Religijno-Moralny” [odtąd: Pam. Rel.-Mor.] 1853, t. XXV, s. 506-513; toż, F. Stopniak, 

Ingres biskupa lubelskiego Wincentego Pieńkowskiego, „Wiadomości Diecezji 

Lubelskiej” 1959, nr 7, 8, 9, s. 202-205. Por. N. Żmichowska, Listy, t. II, Wrocław 

1960, s. 344 i 346.  
17 Por. E. Niebelski, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie  

i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, Lublin 2008, passim. 
18 Druk: List pasterski Wincentego Pieńkowskiego z Bożej i Stolicy Apostolskiej 

łaski biskupa lubelskiego z powodu objęcia rządów swej diecezji wydany, Warszawa 

1854; Pam. Rel.-Mor. 1854, t. XXVI, s. 401-437. 
19 List pasterski JW. Pieńkowskiego, biskupa diecezji lubelskiej, Pam. Rel.-Mor. 

1858, t. II, s. 445-456. 
20 Tamże, s. 445.  
21 R. Bender, Manifestacje religijno-patriotyczne w Lublinie w r. 1861, „Roczniki 

Humanistyczne” 1958, t. VII, z. 2, s. 304; tenże, Ludność miejska Lubelskiego w akcji 

przedpowstaniowej w latach 18611862, Lublin 1961, s. 14, 48 i 48; Ruch rewolucyjny 

1861 roku w Królestwie Polskim. Manifestacje na prowincji, red. S. Kieniewicz  
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wręczył 25 września Karolowi Lambertowi memoriał biskupów  

o sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce, podpisany przez arcybi-

skupa Antoniego Fijałkowskiego i wszystkich biskupów. Pełniący 

obowiązki namiestnika odmówił jednak przyjęcia memoriału22.  

Biskup Pieńkowski nie dopuścił do zamknięcia kościołów w Lublinie, 

mimo że wywierano na niego silny nacisk, grożąc w podrzucanych 

pismach „sądem boskim i ludzkim”23. Sprzeciwiał się nadużywaniu 

Kościoła dla celów politycznych. Namiestnikowi tłumaczył, że wrze-

nia rewolucyjne są przede wszystkim rezultatem tłumienia przez 

władze życia kościelnego w Polsce i „trzydziestoletniego” podrywania 

autorytetu duchowieństwa24. 

Jako biskup lubelski wiele uwagi poświęcał  pracy duszpaster-

skiej. Brał udział w nabożeństwach i szerzył kult Najświętszego 

Serca Jezusowego na terenie Lublina25 i w innych ośrodkach rozle-

głej diecezji lubelskiej (np. w Hrubieszowie)26. 

Ze względu na zły stan zdrowia nie mógł sam podołać licznym 

obowiązkom. Wyjednał u Stolicy Apostolskiej zgodę  na mianowanie 

ks. Walentego Baranowskiego biskupem pomocniczym lubelskim. 

Konsekrował go w Katedrze Lubelskiej 13 grudnia 1857 r. 

W bardzo trudnym okresie dla Kościoła i dla narodu działał  

z wielką rozwagą i ostrożnością. Udało mu się dokonać renowacji 

katedry lubelskiej. Urządził też rezydencję biskupią i pomieszczenia 

dla Kurii Biskupiej. 

Ostatnie miesiące życia były dla biskupa Pieńkowskiego bardzo 

bolesne. Głęboko przeżył wybuch Powstania Styczniowego. Nie do-

czekał jego końca. Jak wielu ludzi o konserwatywnych przekona-

niach wybuch powstania uważał za nieszczęście narodowe.  

                                                                                                                    
i I. Miller, Wrocław 1963, s. 76 i 84; R. Bender, Chrześcijanie w polskich ruchach  

demokratycznych XIX stulecia, Warszawa 1975, s. 217 i 224.   
22 J. Komar, Warszawskie manifestacje patriotyczne 18601861, Warszawa 

1970, s. 202. 
23 R. Bender, Chrześcijanie, s.  231. 
24 Z. Zieliński, Pieńkowski Wincenty, PSB. t. XXVI, s. 130; F. Ramotowska, Rząd 

carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 18601962, 

Wrocław 1971, s. 205. 
25 Lublin dnia 4 lipca [1858 r.], „Pamiętnik Religijno-Moralny” 1858, t. II,  

s. 331-333. 
26 Diecezja lubelska, Pam. Rel.-Mor. 1858, t. II, s. 444-447 
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Zmarł w Lublinie 21 listopada 1863 r. w wieku 87 lat, w 54. roku 

kapłaństwa, w dziesiątym roku sprawowania rządów diecezją lubel-

ską27.  

Był pasterzem gorliwej modlitwy, dobrego serca oraz pracy  

organicznej, którą prowadził z wielkim poświęceniem i oddaniem. 

Trumna ze zwłokami biskupa była przez cztery dni wystawiona  

w jego rezydencji. Tłumy wiernych oddawały szacunek swemu pa-

sterzowi. 

Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublinie przy 

ul. Lipowej, obok kaplicy pw. Wszystkich Świętych. 

 

III. Analiza listów pasterskich bpa Wincentego Pieńkowskiego  

i pełnionej przez niego misji kapłańskiej prowadzi do kilku wnio-

sków generalnych:  

Wychowanie katolickie, kształtując osobowość religijną czło-

wieka, nie wyzbywa się w niczym racjonalizmu. Nie dziwi zatem, że 

ten gorliwy pasterz diecezji lubelskiej w pedagogii katolickiej wy-

raźnie stawiał na pierwszym miejscu rozum, inteligencję i prawdę;  

Długie doświadczenie duszpasterskie dało mu poznać niemal 

wszystkie wady, które zarażały społeczeństwo, nie tylko polskie  

przyznał to w swym pierwszym liście pasterskim z 18 listopada  

1853 r.,  w którym pisał: „Są ludzie, którzy poczytując się za obroń-

ców wiary, chcieliby religię pod swój sposób widzenia podciągnąć, 

naciągają wszystko, co się z ich myślą nie zgadza, do wszystkiego się 

mieszają, gdzie [jest] porządek, ganią ustawy i zwierzchność  

duchowną”28.  

Z wypowiedzi biskupa Pieńkowskiego wynika również, że świat 

jest zbudowany na zasadzie rozumności i logosu. To Chrystus jest 

Panem wszechświata. Zwracając się do rodziców i wychowawców 

uczył, że Chrystusowy „Kościół jest jedyną szkołą dzieci waszych, nie 

zamykajcie im drogi do poznania świętych obowiązków, a przez nie  

i wy sami lepszymi się staniecie”29.  

                                                      
27 Ks. W. D., Korespondencja „Przeglądu Katolickiego”, „Przegląd Katolicki” 

1863, nr 47, s. 747. 
28 List pasterski z 1853 r., Warszawa 1854, s. 37. 
29 Również w swym drugim liście pasterskim z 17 lutego 1858 r. bp Pieńkowski 

uczył, że Kościół jest jak „czuła i oględna matka, ujarzmia silnych i wytrwałych, 

pobłaża niedołężnym i słabym” . Pam. Rel.-Mor. 1958, t. II, s. 451. 
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Emocjonalność stawiał na dalszym planie. Człowiek musi być 

wychowywany do rozumności i prawdy; oczywiście w ścisłym związ-

ku ze sferą pozaracjonalną. 

Głosił zasadę prymatu osoby ludzkiej w relacjach polityczno-

ekonomicznych. Głównym celem pracy jest personalizacja osoby,  

a przez nią całej wspólnoty ludzkiej. „Praca jest udziałem każdego 

człowieka [...], chroni od nieprawości i nędzy”30. Nauczanie takie było 

ważne zwłaszcza w połowie XIX stulecia, kiedy na ziemiach polskich 

umacniał się kapitalizm. „Dobra doczesne po wszystkie czasy były 

przedmiotem zabiegów i starań człowieka, wszakże, podobno nigdy 

tak wyłącznie nie zajmowały umysłów jak dzisiaj” 31  zauważał 

słusznie. Z jego nauczania wynika, że podstawowym celem naucza-

nia Kościoła jest dążenie do dobra wspólnego, które nie przeciwsta-

wia się dobru poszczególnych osób, ponieważ najbardziej przyczynia 

się do pełnego i gruntownego rozwoju człowieka. 

W procesie pedagogizacji narodu wielkie zadania stoją przed 

duchowieństwem. Dlatego Wincenty Pieńkowski starał się powięk-

szać przerzedzone kadry duchowieństwa. Podkreślał pracowitość 

kleru i wiernych, kładł nacisk na umacnianie więzi między nimi. 

Starał się utrzymywać dobre relacje ze swymi diecezjanami. Oni zaś 

doceniali jego gorliwość pasterską32. Do podległych sobie księży die-

cezji lubelskiej apelował: „Macie obowiązek wyższością nauki przy-

świecać, gorliwie nauczać, wiarę umacniać, religijne uczucia oży-

wiać, ciemnotę rozpraszać, a przesądy wytępiać”33. Łączył treści reli-

gijno-moralne ze społecznymi, a także gospodarczymi. 

Charakterystyka posługi pasterskiej ks. bpa Wincentego Pień-

kowskiego, któremu przyszło pracować w trudnym okresie zaboru 

rosyjskiego, prowadzi do wniosku, że wiele z bogactwa jego chary-

zmy osobistej oraz nauczania nie przedawniło się w niczym. Jest 

aktualne również w dzisiejszych czasach. Był to bowiem pastor bo-

nus. 

 

                                                      
30 List pasterski z 1853 r., tamże, s. 34. 
31 Tamże, s. 27. 
32 Diecezja lubelska, Pam. Rel.-Mor. 1858, t. II, s. 446-447. 
33 List pasterski z 1853 r., tamże, s. 8. 
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Ks. Edward Walewander 

 

MIŁOSIERDZIE CHRZEŚCIJAŃSKIE 

 

MARIAN SURDACKI, OPIEKA SPOŁECZNA W POLSCE DO KOŃCA XVIII 

WIEKU, WYD. TN KUL, LUBLIN 2015, SS. 641, INDEKS OSOBOWY  

I MIEJSCOWOŚCI, SUMMARY. 

 

Dobroczynność, zwana dziś opieką społeczną, to jedno z najcie-

kawszych zagadnień w dziejach człowieka. Miłosierdzie nie było, nie 

jest i nie może być sprawą specyficznie chrześcijańską. Występuje 

we wszystkich religiach. Dawanie jałmużny biednym znane jest  

w ogóle wszędzie na całym świecie. Miłosierdzie to cecha stała  

u ludzi. Trzeba jednak mocno podkreślić, że miłosierdzie chrześci-

jańskie (caritas christiana) wyróżniało się zawsze od praktykowane-

go gdzie indziej.  Chrześcijaństwo ma w tej dziedzinie zasługi trudne 

do przecenienia.  

Wiele się mówi i pisze o niezwykłym fenomenie, jakim było mi-

łosierdzie pierwszych chrześcijan. Bardzo ciekawe źródło pt. Dida-

che czyli nauka dwunastu apostołów, pochodzące prawdopodobnie  

z początku II w., stanowi rodzaj przepisów dla chrześcijan. Didache 

uczy: „Nie odwracaj się od biedaka, ale podziel się wszystkim z bra-

tem swoim i nie zwij niczego swą własnością. Albowiem jeśli macie 

wspólny udział w nieśmiertelności, tak ileż więcej w rzeczach zniko-

mych”1. 

Jak przebiegała realizacja zarysowanego wyżej programu miło-

sierdzia chrześcijańskiego na ziemiach polskich, jest tematem grun-

townego dzieła Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku 

profesora Mariana Surdackiego. Spotyka się ono z dużym zaintere-

sowaniem czytelników. Zagadnienie to już od wielu lat było obecne  

w badaniach tego historyka. Ich rezultatem jest wiele jego rozpraw. 

Prezentowana praca jest podsumowaniem dotychczasowych badań. 

W tym miejscu można więc sparafrazować znane słowa Henryka 

Sienkiewicza, kończące jego Trylogię; Marian Surdacki mógłby po-

wiedzieć: na tym się kończy tych szereg badań prowadzonych od 

                                                      
1 Didache czyli nauka dwunastu apostołów, tłum. J. Jankowski, Warszawa 

1923, s. 18. 
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kilku lat w niemałym trudzie ku pokrzepieniu nie tylko serc, ale  

w ogóle badań w dziedzinie opieki społecznej.  

W tym sformułowaniu nie mieści się chyba cała prawda. Z pew-

nością prezentowana książka to opus vitae prof. Surdackiego. Biorąc 

pod uwagę jego wiek oraz zapał, z całą pewnością można się spo-

dziewać, że zaskoczy on czytelników jeszcze drugą częścią swojego 

dzieła życia, która uwzględni wyniki badań w dziedzinie opieki spo-

łecznej na ziemiach polskich w XIX i XX stuleciu.  

Gromadząc materiały do swojej pracy prof. Marian Surdacki 

nawiązywał osobiste kontakty z ludźmi, którzy dzisiaj zajmują się  

w sposób czynny opieką społeczną. Fakt ten czyni jego twórczość 

naukową szczególnie cenną, bowiem dzięki temu wyrasta ona jakby 

bezpośrednio z życia. Autor ją analizuje, poddaje ocenie i ciekawie 

przedstawia. Z pewnością nie będzie przesadą stwierdzenie, że prof. 

Surdacki odszedł wprawdzie nieco od uzasadnionej, ale zawężającej 

punkt widzenia metody patrzenia na badaną rzeczywistość tylko 

przez dokument czy znane już dotychczasowe konstatacje. 

Studiując jego książkę  podobnie jak i cały dotychczasowy do-

robek dotyczący opieki społecznej  odnosi się wrażenie jakiegoś 

szczególnego zaangażowania autora w przedstawianiu badanej pro-

blematyki. Widać to bardzo wyraźnie choćby w przypadku publikacji 

o Urzędowie, jego rodzinnym mieście. Biblioteka Narodowa w War-

szawie ma w swoich zbiorach kilkanaście różnych publikacji autor-

stwa Mariana Surdackiego na temat miłosierdzia chrześcijańskiego 

w dziejach tej miejscowości. Autor wychodzi często od człowieka 

żywego, żyjącego tu i teraz, a dopiero potem skrupulatnie przedsta-

wia dokonania tych, którzy zakończyli już swą drogę życia, zostawia-

jąc po sobie cenną spuściznę, nie tylko archiwalną, ale widoczną też 

w obiektach materialnych, które świadczą do dzisiaj o sprawowanej 

tu przez stulecia opiece społecznej. Może dlatego wartość poznawcza 

jego prac jest duża. Przykładowo takim widomym znakiem niesienia 

pomocy potrzebującym w Lublinie są resztki budowli dawnego szpi-

tala Świętego Ducha, który istniał tu od XIV w. przed bramą miasta. 

Rozebrany został w 1858 r. (por. s. 95). 

Dochodzenie do prawdy w książce Mariana Surdackiego jest 

trochę odmienne niż czyni się to w odniesieniu do opracowań typowo 

historycznych. Zawierają one wiele ważkiego materiału merytorycz-

nego oraz niemało ciekawych ustaleń socjologicznych. Poruszanie się 

na pograniczu obydwóch tych dziedzin badań jest także znaczącym 
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characteristicum całej ciekawej twórczości naukowej autora. Jego 

książka Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku dobrze 

odzwierciedla i przybliża czytelnikowi niezwykłe zaangażowanie 

Kościoła w dziedzinie opieki społecznej w Polsce na tle dziejów  

Europy. 

Ze zrozumiałych względów Marian Surdacki najwięcej miejsca 

poświęca działalności opiekuńczej poszczególnych zakonów w Polsce. 

Ciekawe są obszerne rozdziały I oraz III na temat funkcjonowania 

średniowiecznych szpitali zakonnych (s. 31-76 oraz s. 117-154). Sze-

roko omawia ich działalność i problemy dnia codziennego. Jak nieła-

twa była akomodacja wielu reguł życia i powołania zakonnego do 

działalności w warunkach polskich barwnie ilustruje kardynał Jan 

Kazimierz Denhoff, poseł Jana III Sobieskiego w Rzymie, wspomi-

nany w omawianej tu pracy (por. s. 93). Wysyłając 18 marca 1685 r. 

hiszpańskich trynitarzy do Polski, dał im obszerną instrukcję, jak 

się mają tam zachować, aby pozyskać umysły krajowców dla zakonu 

i nie narazić surowej obserwancji na niebezpieczeństwo. Nie ma 

bowiem  twierdził Denhoff  kraju bardziej niefortunnego dla za-

chowania rygorów zakonnych nad ów, do którego dążyli hiszpańscy 

bracia. „Polska jak morze! Piękne ono na oko i powabne, i do żeglo-

wania zachęcające, lecz biada ludziom zakonnym, którzy mu zbyt 

dowierzają. W pół drogi ugrzęzną na mieliznach, na których kto 

wprzódy utkwił, aby przynajmniej nauczył przykładem swoim na-

stępnych, jak zaraz z początku nadać pomyślniejszy obrót sterowi”2.  

W dalszych swoich uwagach Denhoff zalecał zakładać klasztory 

tylko w wielkich miastach, bowiem wsie i małe miasteczka są bar-

dziej narażone na rozluźnienie ścisłej reguły zakonnej. Warto przy-

wołać w tym miejscu zwłaszcza rozdziały V Charytatywne zakony 

męskie od XVI do XVIII wieku (s. 183-227) i VII omawianego dzieła 

zajmujące się działalnością charytatywną zakonów żeńskich (s. 228-

253). Jak najsurowiej powinny być wzbronione wszelkie udziały  

w biesiadach w domach szlacheckich, zbędne relacje z osobami 

świeckimi, choćby były one zabarwione celem religijnym  pouczał 

Denhoff. Czy „monity” z XVII wieku kardynała i jednocześnie mło-

dego opata klasztoru cysterskiego w Mogile straciły wiele na aktu-

alności? 

                                                      
2 J. Białynia Chołodecki, Trynitarze, Lwów 1911, s. 19. 
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Recenzowana praca Mariana Surdackiego wiele miejsca po-

święca też opiece społecznej u Żydów (s. 513-541). Wnikliwie omawia 

pomoc bliźniemu w Kościele Wschodnim (s. 489-512). Pełnego opra-

cowania doczekała się w niej także opieka społeczna u protestantów: 

luteran, kalwinistów, arian i braci czeskich (s. 441-448).  

Lektura książki prowokuje z pewnością do stawiania pytań. 

Tak powinno być, ponieważ przeszłość ukazana w rozprawie jest 

znacznie bogatsza aniżeli przeanalizowane w niej fakty i problemy. 

Oprócz sukcesów misji dobroczynnej realizowanej na ziemiach Rze-

czypospolitej w pracy ujawniono też niejedną jej bolączkę.  

Warto sięgnąć po lekturę tego ciekawego dzieła, by dojść do 

trafnych odpowiedzi, zrozumieć problemy człowieka i próby ich roz-

wiązań, podejmowane w konkretnej rzeczywistości społeczno-

politycznej.    

Pod względem redakcyjnym rozprawa  uwzględniając jej zwię-

złą konstrukcję, logikę i jasność wywodu, a także warstwę językową 

 została przygotowana wzorowo. W sposób zrozumiały i jasny od-

zwierciedla i przybliża czytelnikowi całościowy obraz opieki społecz-

nej pełnionej w ciągu ośmiu wieków dziejów Rzeczypospolitej, nie 

tylko narodu polskiego, ale i wielu innych narodowości.  
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Ks. Edward Walewander 

 

KAPŁAN DZISIAJ1. 

DYSKUSJA NA TEMAT KAPŁAN W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ. 

 

 

I. Marek Ewangelista napisał, że Jezus wraz z uczniami przy-

był do Betsaidy. Ludzie od razu wykorzystali to. „Przyprowadzili Mu 

niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za 

rękę [...]. Położył na niego ręce [...]. Został uzdrowiony; wszystko wi-

dział teraz jasno i wyraźnie” (Mk 8,22-25).  

W wydarzeniu tym jest zawarty program pracy kapłana. 

Owszem, dobrze, gdy wszyscy troszczą się o potrzebujących i przy-

prowadzają ich do Jezusa. Ale czy trzeba czekać tylko na to? Pod-

stawowym obowiązkiem kapłana jest wychodzić naprzeciw człowie-

kowi. Spustoszenie, jakie obecnie się zauważa wynika z tego, że lu-

dzie w dobrej wierze przyznający się do chrześcijaństwa, w rzeczy-

wistości często pozostają poza obszarem religii; nie pozostają w sta-

nie ciągłej, kreatywnej łączności z Bogiem. Kapłan ma przywracać 

takim ludziom wiedzę, której z całą bezwzględnością pozbawia ich 

duch świata, w którym żyją.  

W istocie to Jezus sprawia, że nasze problemy potrafimy zoba-

czyć „jasno i wyraźnie”. Daje temu nieustannie wyraz. Dzieje świata 

i obecnego w nim Kościoła są tego wymownym przykładem.  

 

II. Ani świat współczesny  zresztą także każdy inny, powiedz-

my „ongisiejszy”  ani znaki obecności w nim kapłana, nie są wszę-

dzie takie same i nie mają takiego samego wymiaru. Kapłan w świe-

cie cywilizowanym, o przeroście wymogów kulturowych, będzie  

w zgoła innej sytuacji niż duszpasterz w Ameryce Łacińskiej, Afryce 

czy gdziekolwiek indziej, gdzie jest on postrzegany jako nosiciel 

wszystkich wartości, jakie przyniósł wraz ze sobą tzw. postęp. Zatem 

autorytet kapłana w sprawach dalekich od jego powołania, na przy-

kład w takich dziedzinach, jak urządzenia społeczne, oświata, zdro-

wie, będzie służył jako niezbędny punkt wyjścia do ewangelizacji. 

                                                      
1 Tekst powstał w lutym 2017 r. w odpowiedzi na inicjatywę redakcji 

czasopisma „Akcent” dotyczącą „Wizerunku kapłana w kulturze w pierwszym 

piętnastoleciu XXI wieku”. 
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Natomiast w świecie przeintelektualizowanym, o skrajnie wyostrzo-

nych apetytach konsumpcyjnych w każdej dziedzinie  nie wyłącza-

jąc kultury czy oferty cywilizacyjnej  kapłan przeważnie staje  

w pozycji petenta w sprawie Bożej, eschatologicznej. Oferuje czło-

wiekowi sparaliżowanemu konwenansami coś, czego ten często nie 

rozumie. Dlatego werbalne przepowiadanie jest tak trudne i niesku-

teczne. Kapłan musi trafić w „słabe miejsce” człowieka, w coś takie-

go, czego tamten nie rozumie, a czego pragnie. 

Tak często jest z pytaniami eschatologicznymi. Podobnie bywa  

z wytłumaczeniem sensu ekonomii zbawienia, zwłaszcza kiedy czło-

wiek nie ma w sobie poczucia winy i odpowiedzialności leżącej poza  

doczesnością. Kapłan musi rozumieć, że Wcielenie, krzyż, odkupie-

nie to dla ludzi o wysublimowanych pojęciach człowieczeństwa te-

maty trudne. Jeśli ktoś jest naprawdę chętny do rozmowy na takie 

tematy, potrzebuje jej, to skrzętnie obserwuje, czy kapłan traktuje je 

jako pensum lekcyjne, czy też mówi z pełni, jaką sam otrzymał  

i przechowuje w swoim sercu.  

Dlatego słowo, nawet jeśli znajdzie chętny odbiór, może być tyl-

ko tym samym, czym było ono w spotkaniach Heroda z Janem 

Chrzcicielem. Nie wytrzymało ono wtedy próby, choć zdawać by się 

mogło, nie była ona wcale trudna. 

Człowiek współczesny podpatruje kapłana. Wie dobrze, że jest 

on w każdym wymiarze człowiekiem, a jeśli nawet nie dostaje do 

ideału, który głosi, nie oznacza to wcale, iż jest to ideał fałszywy. 

Jako fałszywy jawi się dopiero wtedy, kiedy udaje lepszego niż na-

prawdę jest. Kiedy obłuda i fałsz zadają rzeczywiście kłam słowom.  

We wspomnieniach z łagrów, więzień, obozów niemieckich 

przewija się dość często wątek kapłana-więźnia pośród współwięź-

niów; zarówno wrogich wobec religii, obojętnych, jak i szukających 

Boga, upatrujących w Nim jedyną nadzieję. Egzamin dla kapłana 

był prosty: nieść swój krzyż razem z innymi, a kiedy trzeba, pode-

przeć słabszego. Żadne inne słabości nie niszczyły posłannictwa ka-

płana. Natomiast kapłan stawiający sam siebie na piedestale, choć-

by był nieskazitelny, nie miał w sobie na tyle siły motorycznej, by 

być zdolnym do uruchomienia bogactwa Dobrej Nowiny. W dwóch 

tomach listów pewnego kapłana z Gułagu do swej siostry można się 

doczytać treści świadczącej o jego wewnętrznym uporządkowaniu. 

Ale są tam tylko informacje o tym, co w paczce doszło, a co z niej 

skradziono. O sprawach duchowych ani jednej wzmianki. Można to 
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różnie interpretować, ale niewątpliwie jest to dowód pewnego wyob-

cowania z misji kapłańskiej. Oczywiście sąd ten jest powierzchowny, 

oparty jedynie na fragmencie korespondencji. Listy nie są jednak 

zdawkowe. Poruszają inne tematy.  

Sytuacja, w której kapłan we współczesnym świecie pełni swoją 

posługę, nie różni się zasadniczo od tej, w jakiej pełnił ją przed wie-

kami, a także w najbliższej nam przeszłości. Elementy stałe są nie-

zmienne:  

Dać się poznać człowiekowi zgodnie z jego potrzebami, tęskno-

tami i wyobrażeniami;  

Dać ofertę na miarę osobowości napotkanej, a słowa poprzeć po-

stawą i czynem. 

Nie zawsze musi to być uosobienie ideału. Ważne jest to, by  

kapłan jawił się w swej prawdziwej, niezafałszowanej postaci. By nie 

usiłował zanegować swym postępowaniem faktu, że jest takim  

samym człowiekiem jak inni. Niekiedy może o wiele więcej potrzebu-

jący wsparcia niż ten przygodnie napotkany. 

 

III.  Kiedy Jezus Chrystus zapytał uczniów: „Czy i wy chcecie 

odejść?” Wiemy dlaczego mogli chcieć: zbyt wiele wymagał. Apostoł 

Piotr rzekł: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecz-

nego” (J 6,67-68). Dzisiejszy liberalny świat, wrogi wszelkim zasa-

dom  poza tymi, które zapewniają mu złudne zresztą  bezpieczeń-

stwo  nie chce nawet o tym słyszeć. Ale trzeźwo myśląc, musimy 

przyznać, że dotąd nie wymyślono nic lepszego niż Dekalog. Zatem 

trzeba wybierać. Jak zawsze. Wiele zadań czeka na kapłana w XXI 

wieku.   
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Ks. Paweł Zawada* 

 

„URZĄD KAPELANA JAKO PRZEJAW TROSKI KOŚCIOŁA O CHORYCH  

W POLSKIM USTAWODAWSTWIE SYNODALNYM 1983-2000” 

 

 

Prawodawca kodeksowy (KPK) podaje, iż kapelanem jest  

kapłan, któremu powierza się przynajmniej częściowo stałą troskę 

pasterską o jakąś wspólnotę lub specjalny zespół wiernych, wyko-

nywaną zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego lub party-

kularnego2. 

W poniższym artykule zostanie zaprezentowane to stanowisko 

kościelne, zakres i treść jego obowiązków, uprawnienia, jakie mu 

przysługują oraz konkretne uchwały w tym względzie zawarte  

w polskich synodach diecezjalnych (uwzględniono następujące: „Aby 

byli jedno.” Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej. Dekrety  

i instrukcje, Sandomierz 1999 – SS (skrót zawarty w przypisach); 

Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002–2005). Statuty i aneksy. 

Parafia u progu nowego tysiąclecia, Opole 2005 – SO; Pierwszy Sy-

nod Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa 2000 – SWP; Pierw-

szy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, Zamość 

2001 – SZL; III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej  

z okazji Milenium jej powstania, Gniezno 2001 – SGn; Statuty I 

Synodu Diecezji Pelplińskiej, Pelplin 2001 – Spel;  

I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2000 – SB; III Synod 

Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 1999 – SŁ; Synod Archidiecezji Prze-

myskiej 1995-2000, Przemyśl 2000 – SPrz; I Synod Diecezji Ełckiej 

1997-1999, Ełk 1999 – SE; III Synod Gdański. Misja ewangelizacyj-

na Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia, t. 1, Statu-

ty, Gdańsk 2001 – SGd). Dla pełnego ukazania statusu prawnego 

kapelana w Polsce jak również z racji na liczne odniesienia w statu-

tach synodów zostaną też przedstawione państwowe akty norma-

                                                      
* Ks. mgr lic. Paweł Zawada, doktorant w Katedrze Prawa Katolickich 

Kościołów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

w Lublinie; e-mail: p_zawada@o2.pl. 
2 KPK, kan. 564. 
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tywne, regulujące możliwość posługi kapelana w szpitalu i sposoby 

jej realizacji. 

Słowo „kapelan” odnosi się do osoby kapłana zajmującego się 

specjalną grupą wiernych. I tak mogą być kapelani wojskowi, kape-

lani opiekujący się włóczęgami, emigrantami, więźniami itd.3. Poni-

żej zostanie ukazana posługa kapelana zajmującego się chorymi  

w szpitalu, czyli kapelana szpitalnego. 

Jeżeli w prawie czego innego nie zastrzeżono albo komuś nie 

przysługują, zgodnie z prawem, jakieś specjalne uprawnienia, kape-

lana mianuje ordynariusz miejsca, który też ustanawia prezentowa-

nego lub zatwierdza wybranego na to stanowisko4. Należy go mia-

nować przede wszystkim dla tych, którzy ze względu na warunki 

życia nie mogą korzystać ze zwyczajnej posługi proboszczów, a więc 

między innymi dla osób przebywających w szpitalu5. 

W wykonywaniu swojego pasterskiego zadania, kapelan powi-

nien utrzymywać należny kontakt z proboszczem6, zwłaszcza jeżeli 

do kościoła lub kaplicy uczęszczają na Msze święte niedzielne i świą-

teczne wierni, choćby celem uzgodnienia planu celebracji liturgicz-

nych czy pozaliturgicznych z miejscową parafią7. 

Jeśli z siedzibą jakiejś wspólnoty lub zespołu osób jest złączony 

kościół nieparafialny, kapelanem powinien być rektor tego kościoła, 

chyba że czego innego domaga się troska o wspólnotę lub kościół8. 

Uprawnienia kapelanów nie ograniczają się tylko do zakresu  

liturgicznego, czyli do odprawiania czynności liturgicznych lub kie-

rowania nimi9.  

Winien być on wyposażony we wszystkie uprawnienia, których 

wymaga właściwe sprawowanie troski pasterskiej. Oprócz tego, co 

przyznaje mu prawo partykularne lub specjalna delegacja, posiada 

on na mocy urzędu władzę spowiadania wiernych powierzonych jego 

pieczy, a także głoszenia im słowa Bożego, udzielania Wiatyku  

                                                      
3 R. Masarczyk, Spotkanie z pacjentem czyli duszpasterstwo chorych, Kraków 

2003, s. 37. 
4 Por. KPK, kan. 565. 
5 E. Przekop, Przewodnik duszpasterski według Kodeksu Jana Pawła II, 

Olsztyn 1989, s. 32–33. 
6 KPK, kan. 571; por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 2, 

Warszawa 1985, s. 231. 
7 Por. Przekop, s. 33. 
8 Por. KPK, kan. 570. 
9 Przekop, s. 33. 
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i namaszczenia chorych oraz sakramentu bierzmowania tym, którzy 

znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci10. 

W szpitalach posiada on ponadto władzę, którą może wykony-

wać tylko w tym miejscu, rozgrzeszania z cenzur wiążących mocą 

samego prawa, ale nie zarezerwowanych i nie zdeklarowanych  

z zachowaniem kan. 97611. Odwołując się tutaj do kan. 976 przypo-

mniano, że każdy kapłan może penitentów znajdujących się w nie-

bezpieczeństwie śmierci ważnie i godziwie rozgrzeszać z jakichkol-

wiek cenzur i grzechów12, nawet gdy jest obecny kapłan upoważnio-

ny13. 

Ponadto kapelan ma obowiązek ze szczególną troską osobiście 

odwiedzać chorych i wspierać ich z ofiarną miłością oraz pokrzepiać 

słowami wiary i wspólną modlitwą, polecać ich Panu cierpiącemu  

i uwielbionemu, a także zachęcać, aby łączyli się dobrowolnie z mę-

ką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób przysparzali dobra ludowi 

Bożemu14. 

Postuluje się coraz częściej (i w różnych miejscach Polski tak 

jest), by kapelan mieszkał na terenie szpitala, by zajmował się tylko 

pracą w szpitalu, oraz by był do dyspozycji na każde wezwanie spo-

łeczności szpitalnej15. 

Odwołanie kapelana następuje według kan. 56316. Ordynariusz 

miejsca, zgodnie z własnym osądem, może dla słusznej przyczyny 

usunąć go, chociażby był przez innych wybrany lub prezentowany17. 

Gdy kapelanem był zakonnik, tenże kan. odsyła do kan. 682 § 218.  

W tym przypadku może być on usunięty z powierzonego mu stano-

wiska według uznania kompetentnej władzy, po powiadomieniu 

przełożonego zakonnego, jak i przez przełożonego, po powiadomieniu 

nadającego, bez wymagania zgody drugiego19. 

                                                      
10 Por. KPK, kan. 566 § 1; por. L. Adamowicz, Wprowadzenie do prawa  

o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu 

Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999, s. 172. 
11 Por. KPK, kan. 566 § 2. 
12 Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 2, s. 230. 
13 Por. KPK, kan. 976. 
14 E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986, s. 274. 
15 A. Węc, Duszpasterstwo służby zdrowia, w: Duszpasterstwo wczoraj, dziś  

i jutro, cz. 3, Pierwsze kroki duszpasterza, red. A. Michalik, Tarnów 1997, s. 132. 
16 Por. KPK, kan. 572. 
17 KPK, kan. 563. 
18 Por. KPK, kan. 563. 
19 KPK, kan. 682 § 2. 
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W wielu miejscach, nawiązując do prawa kodeksowego, prezen-

tując jednak często różne rozwiązania, przedstawiają posługę kape-

lana w szpitalu i jego rolę wśród chorych dokumenty synodów pol-

skich. 

Synod sandomierski uznaje za pożądane, by każdy szpital miał 

kapelana nie obciążonego dodatkowymi obowiązkami, co pozwoliłoby 

mu codziennie poświęcać wystarczającą ilość czasu chorym i pra-

cownikom szpitala20. 

Synod opolski określając status prawny kapelanów, odsyła do 

przepisów KPK. Nominacje otrzymują od Biskupa Opolskiego. 

Synod obliguje ich, by w pełni szanowali uprawnienia miejscowych 

proboszczów i utrzymywali z nimi dobre kontakty w wykonywaniu 

swojego pasterskiego zadania oraz uzgadniali z nimi swoją 

działalność duszpasterską21. Do ich obowiązków należy także 

podawanie do wiadomości wiernym parafialnych ogłoszeń 

duszpasterskich w niedziele i święta, a także powiadamianie 

proboszczów o urządzanych w swoich kościołach i kaplicach 

nabożeństwach i obchodach religijnych. Proboszczowie zaś powinni 

zrozumieć pastoralne potrzeby grup wiernych związanych  

z kościołami i kaplicami znajdującymi się w obrębie parafii  

i uszanować kompetencje kapelanów22. 

Synod warszawsko-praski określając zakres działalności kape-

lana, odsyła do kan. 564-57223. Mianuje go biskup diecezjalny, po 

wyrażeniu zgody przez zainteresowanego kandydata, na okres pię-

ciu lat i w jego imieniu podpisuje umowę o pracę z zarządem szpita-

la. Od tej instytucji kapelan winien otrzymywać regularnie wyna-

grodzenie za swoją posługę. Jego kadencja może być dla słusznych 

powodów przedłużana (nawet wielokrotnie) lub skracana24. W wy-

konywaniu zadań pasterskich powinien przestrzegać zarządzeń ku-

rii diecezjalnej i utrzymywać stały kontakt z miejscowym probosz-

czem25. Aby umożliwić pełną opiekę duszpasterską chorym w szpita-

lu ma sprawować posługę sakramentalną, jeśli nie codziennie, to 

przynajmniej przez kilka dni w tygodniu. Do jego obowiązków nale-

                                                      
20 Por. SS 510. 
21 Por. SO 253. 
22 SO 254. 
23 Por. SWP 119. 
24 SWP 119 § 1. 
25 SWP 119 § 2. 
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ży też prowadzenie regularnego duszpasterstwa personelu medycz-

nego szpitala26. „Instrukcja o wynagrodzeniu księży katechetów  

i kapelanów”, stanowiąca aneks do dokumentów synodalnych tej 

diecezji, informuje, że proboszcz lub wikariusz, który sam spełnia 

funkcję kapelana w szpitalu, połowę pobieranego wynagrodzenia 

zatrzymuje dla siebie. Pozostała kwota jest dzielona na równe części 

między duszpasterzy aktualnie pracujących w parafii i rezydentów, 

o ile tacy są na parafii27. Jeśli jednak w jego wspomnianej posłudze 

uczestniczą inni duszpasterze, do wspólnej kasy wpłacana jest całość 

wynagrodzenia otrzymanego z tego tytułu. Kwotę tę dzieli się na 

równe części między duszpasterzy aktualnie pracujących w parafii28. 

Zaś gdy kapłan nie jest ani proboszczem ani wikariuszem i pełni 

wspominaną posługę, zatrzymuje pełne wynagrodzenie dla siebie29. 

Synod zamojsko-lubaczowski podaje, że kapelana mianuje  

biskup diecezjalny. W zakresie statusu prawnego kapelana synod 

odsyła do KPK (kan. 564-572). Ponadto dodaje, że kapelan powinien 

w pełni szanować uprawnienia miejscowego proboszcza i utrzymy-

wać z nim należyty kontakt w wykonywaniu swojego pasterskiego 

zadania. Obowiązkiem kapelana jest podawanie do wiadomości 

wiernych parafialnych ogłoszeń duszpasterskich w niedziele i świę-

ta, a także powiadamianie proboszcza o urządzaniu w swoim koście-

le lub kaplicy ważniejszych nabożeństw i obchodów religijnych30.  

W jego głównej kompetencji leży opieka religijna nad chorymi. Do 

jego zadań należy sprawowanie Najświętszej Ofiary, posługa sa-

kramentalna, a także indywidualne rozmowy oraz udostępnianie 

chorym Pisma świętego, książek i czasopism religijnych31.  

Synod gnieźnieński wskazuje, iż kapelan powinien być zwolnio-

ny z obowiązków parafialnych, jeżeli wymaga tego charakter pełnio-

nej przezeń posługi (np. w szpitalach)32. Jako obowiązek kapelana 

uważa także tenże synod podawanie wiernym do wiadomości komu-

nikatów diecezjalnych oraz ważniejszych ogłoszeń przekazanych 

przez miejscową parafię, jak również, na równi z innymi księżmi 

diecezjalnymi, uczestniczenie w życiu archidiecezji i dekanatu oraz 

                                                      
26 SWP 119 § 3. 
27 Instrukcja o wynagrodzeniu księży katechetów i kapelanów, w: SWP, s. 204. 
28 Tamże, s. 204. 
29 Tamże, s. 205. 
30 SZL 15. 
31 SZL 72. 
32 Por. SGn 59. 
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utrzymywanie należnego kontaktu z proboszczem miejsca33. Zwraca 

się też uwagę na potrzebę należytego przygotowania kapelana do 

jego posługi oraz umożliwienia mu oddania się jej w sposób wyłącz-

ny34. Przypomina się też, iż do jego zadań należy nie tylko duszpa-

sterstwo chorych, ale i duszpasterstwo personelu medycznego35. 

Synod nakazuje także kapłanowi, który został mianowany przez 

arcybiskupa kapelanem, podpisanie umowy z zarządem szpitala  

o warunkach spełniania swej funkcji36. 

Statuty Synodu Diecezji Pelplińskiej określają, iż kapelana 

mianuje biskup diecezjalny37. Formułując jego sytuację prawną, 

odwołują się do kan. 564-572 KPK38. Ułatwieniem w wykonywaniu 

posługi kapelana mianowanego ma być specjalistyczne przygotowa-

nie duszpasterskie39. Powinien on w pełni szanować kompetencje 

miejscowego proboszcza i utrzymywać z nim należny kontakt40. Do 

jego obowiązków należy również podawanie do wiadomości wiernym 

parafialnych ogłoszeń duszpasterskich w niedziele i święta, a także 

powiadamianie proboszczów o urządzaniu w swoich kościołach na-

bożeństw i uroczystości religijnych41. Jest on także zobligowany do 

troski nie tylko o grupy wiernych, którym posługuje w szpitalu, ale  

i o należyty wygląd kościoła, gdzie sprawuje kult religijny42. Synod 

przypomina, że w duszpasterstwie szpitalnym należy prowadzić 

księgę chorych, w której odnotowuje się sakramenty udzielane  

chorym, aby móc wystawić odpowiednie pismo osobom pochodzącym 

z innej parafii43. 

Synod białostocki stwierdza, iż w celu zapewnienia stałej posłu-

gi duszpasterskiej, w szpitalach powinni być zatrudnieni kapelani. 

Warunki tej posługi mają być określone w umowie o pracę zawiera-

nej przez kapelana z dyrektorem szpitala44. Synod akcentuje też 

potrzebę utrzymywania należnego kontaktu kapelana z diecezjal-

                                                      
33 Por. SGn 60. 
34 Por. SGn 175. 
35 Por. SGn 175. 
36 Por. SGn 233. 
37 Por. SPel 57 § 1. 
38 Por. SPel 57 § 2. 
39 Por. SPel 57 § 3. 
40 Por. SPel 57 § 4. 
41 SPel 57 § 5. 
42 Por. SPel 57 § 6. 
43 SPel 224. 
44 SB 690. 
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nym duszpasterzem chorych45, w spełnianiu zleconych mu zadań 

duszpasterskich z proboszczem parafii, na terenie której działa46, 

oraz współpracy z lekarzami i innymi pracownikami służby zdro-

wia47. Kandydatów na to stanowisko przedstawia proboszcz parafii, 

natomiast mianuje ich biskup diecezjalny48. W związku ze spełnia-

niem posługi duszpasterskiej kapelan powinien szanować przepisy 

wewnętrzne instytucji, na terenie których pełni swoje obowiązki49. 

Jeśli z siedzibą danej instytucji wymagającej kapelana jest złączony 

kościół, kapelanem winien być rektor, chyba że troska o kościół wy-

maga innych rozwiązań50. Prawodawca synodalny nakazuje kapela-

nowi szpitalnemu jak najczęstsze odprawianie Mszy świętej dla cho-

rych, szczególnie w niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesią-

ca. Również zachęca do odprawiania dla chorych w dogodnych dla 

nich godzinach nabożeństw okresowych, a szczególnie nabożeństwa 

drogi krzyżowej, różańcowego i majowego oraz nabożeństwa na 

Światowy Dzień Chorego (11 II) i modlitw w intencji chorych51. 

Synod łódzki przedstawiając obowiązki kapelana szpitalnego, 

odsyła do kan. 564-566 KPK oraz do stosownych przepisów prawa 

państwowego52. Załączona do dokumentów synodalnych „Instrukcja 

o wynagrodzeniu księży katechetów i kapelanów” nakazuje kapela-

nowi szpitala, który jest proboszczem lub wikariuszem, zatrzymać 

dla siebie połowę pobieranego wynagrodzenia. Pozostałą zaś kwotę 

należy podzielić na równe części między duszpasterzy aktualnie 

pracujących w parafii53. Jeżeli w jego posłudze uczestniczą inni 

duszpasterze, do wspólnej kasy wpłacana jest całość wynagrodzenia 

otrzymanego z tego tytułu. Wtedy kwotę tę dzieli się na równe części 

między duszpasterzy aktualnie pracujących w parafii54. Kapłan, nie 

będący proboszczem ani wikariuszem, a pełniący posługę kapelana, 

zatrzymuje dla siebie pełne wynagrodzenie55. 

                                                      
45 Por. SB 685. 
46 SB 78. 
47 Por. SB 693. 
48 Por. SB 79. 
49 SB 81. 
50 SB 82. 
51 Por. SB 692. 
52 SŁ 56. 
53 Instrukcja o wynagrodzeniu księży katechetów i kapelanów, w: SŁ, s. 116. 
54 Tamże, s. 116–117. 
55 Tamże, s. 117. 
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Synod przemyski podaje, iż do zakładów lecznictwa biskup die-

cezjalny kieruje kapelanów celem zabezpieczenia duchowych potrzeb 

ludzi chorych56. Zakres obowiązków oraz uprawnień uzgadnia kape-

lan z dyrekcją szpitala, w formie pisemnej, której kopię należy prze-

słać do Kurii Metropolitalnej57. Synod uznaje potrzebną autonomię 

kapelana w ramach dekanatu, zalecając mu braterską współpracę  

z innymi kapłanami pod kierunkiem dziekana58. Powierza mu się 

troskę duszpasterską wobec przebywających w zakładzie lecznictwa, 

w zakresie sprawowania sakramentu pokuty i Eucharystii, głosze-

nia słowa Bożego, udzielania namaszczenia chorych oraz bierzmo-

wania tym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci59.  

W przypadkach koniecznych kapelani udzielają chrztu w formie 

prostej, wystawiając zaświadczenie właściwemu proboszczowi, który 

dopełni obrzędy sakramentu i dokona spisania aktu. Kapelan zaś, 

dla porządku, fakt chrztu odnotowuje w specjalnej księdze, która nie 

posiada jednak waloru księgi ochrzczonych w rozumieniu kan. 877 § 

l KPK60. Na mocy sprawowanego urzędu kapelan szpitala posiada 

władzę rozgrzeszania z cenzur wiążących mocą samego prawa, ale 

nie zarezerwowanych i nie zadeklarowanych, z zachowaniem kan. 

976 KPK61. Do zadań kapelana szpitala należy ponadto prowadzenie 

rozmów duszpasterskich z chorymi pozostającymi pod jego opieką,  

w celu służenia pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu choroby  

i cierpienia oraz przygotowania do owocnego korzystania z sakra-

mentów62. W zakresie troski kapelana szpitala pozostają, obok cho-

rych, także lekarze oraz personel medyczny, w pracy z którymi nale-

ży poszukiwać nowych form duszpasterskiego kontaktu63. Do jego 

obowiązków należy ponadto promocja stowarzyszeń katolickich dzia-

łających w środowisku służby zdrowia oraz formacja do apostolstwa 

w tym środowisku64. Powinien on również współpracować z powsta-

jącymi na terenie archidiecezji ośrodkami opieki paliatywnej i ho-

                                                      
56 Por. SPrz 111 § 1. 
57 SPrz 111 § 2. 
58 SPrz 111 § 3. 
59 SPrz 112 § 1. 
60 SPrz 112 § 2. 
61 SPrz 112 § 3. 
62 SPrz 112 § 4. 
63 SPrz 113 § 1. 
64 SPrz 114 § 1. 
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spicyjnej65. Statuty nakazują mu prowadzenie dokumentacji chorych 

zaopatrzonych sakramentami świętymi, która pozwoli na rzetelne 

wystawianie zaświadczeń dla celów pogrzebu katolickiego66. Posługa 

kapelana wymaga ponadto prowadzenia księgi ofiar w kaplicy szpi-

talnej oraz sposobu wydatkowania zebranych kwot67. Synod zaleca 

też prowadzenie przez kapelana kroniki posługi duszpasterskiej68. 

Według synodu ełckiego kapelan ma wykonywać swoją posługę 

zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego i statutami tegoż 

synodu69. Zadaniem kapelana jest przede wszystkim posługa dusz-

pasterska chorym i służbie zdrowia oraz prowadzenie dokładnego 

wykazu chorych, którzy zostali zaopatrzeni sakramentami. Ilekroć 

zaś w niebezpieczeństwie śmierci zostanie udzielony chrzest, bierz-

mowanie lub pobłogosławione małżeństwo, kapelan zobowiązany 

jest powiadomić proboszcza parafii chorego celem dopełnienia czyn-

ności przewidzianych przez prawo kanoniczne70. Nadto posiada wła-

dzę rozgrzeszania z cenzur wiążących mocą samego prawa, nie zare-

zerwowanych i nie zdeklarowanych71. 

Synod gdański określa posługę kapelana wobec chorych prze-

bywających w szpitalach jako specjalną formę duszpasterstwa, do 

której to wyznacza go biskup diecezjalny72. Polega ona na ukazywa-

niu osobom chorym sensu cierpienia jako misji zbawczej, do której 

powołany jest człowiek73. Jego sytuację prawną określają przepisy 

zawarte w kan. 564-572 KPK74. Natomiast zasady działania w szpi-

talu reguluje umowa o pracę zawarta z dyrekcją szpitala75. Ma on 

jednak obowiązek stosować w swoich działaniach pastoralnych nie 

tylko przepisy prawa, ale również ustalenia prawne wydane przez 

biskupa diecezjalnego w formie regulaminów, umów czy innych za-

rządzeń76. Czas urlopu uzgadnia kapelan z dyrekcją szpitala. Za-

stępcę na czas jego urlopu wyznacza proboszcz miejsca, na którego 

                                                      
65 SPrz 114 § 2. 
66 Por. SPrz 115 § 1. 
67 SPrz 115 § 2. 
68 Por. SPrz 115 § 4. 
69 Por. SE 402. 
70 SE 403. 
71 SE 405. 
72 Por. SGd 878. 
73 SGd 879. 
74 SGd 79. 
75 SGd 879. 
76 SGd 81. 
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terenie znajduje się szpital w porozumieniu z dyrekcją szpitala77. 

Kapelan organizuje w szpitalu posługę duszpasterską, w ramach 

której znajduje się sprawowanie Mszy świętej, spowiedzi i sakra-

mentu chorych. Jest odpowiedzialny za indywidualny kontakt z pa-

cjentem i w miarę możliwości z jego rodziną oraz personelem me-

dycznym. Prowadzi także księgę posług sakramentalnych78. Obo-

wiązkiem jego jest też podawanie do wiadomości wiernym parafial-

nych ogłoszeń duszpasterskich w niedziele i święta, a także powia-

damianie proboszczów o organizowanych w swoich kościołach nabo-

żeństwach i uroczystościach religijnych79. Synod zaleca organizowa-

nie dni skupienia oraz systematycznych spotkań ogólnodiecezjal-

nych dla wszystkich kapelanów szpitali w celu wymiany doświad-

czeń oraz integracji działań kapelanów na terenie archidiecezji80. 

II Polski Synod Plenarny zauważa, że posługa wśród chorych 

rozwinęła się dzięki zwiększeniu możliwości pracy kapelanów  

w szpitalach81.  

Stała bliskość kapelana w ciągu całego przebiegu choroby ma 

szczególne znaczenie. Kapelan szpitalny ma się więc starać tworzyć 

klimat zaufania poprzez ciągłe kontakty z chorymi, przede wszyst-

kim w środowisku katolików słabo praktykujących lub obojętnych. 

Papieska Rada „Cor Unum” w jednym ze swych dokumentów 

stwierdza, że nie jest czymś zbytecznym nalegać, aby przynajmniej 

szpitale katolickie i katolicki personel medyczny zostawili należytą 

przestrzeń dla kapelana, zarówno jeśli chodzi o jego udział w decy-

zjach zespołu medycznego, jak i jego kontakt z chorymi82. 

Istotna zmiana dokonała się dzięki instrukcji Ministra Zdrowia 

i Opieki Społecznej rządu polskiego z 9 września 1981 r. w sprawie 

zapewnienia posług religijnych chorym przebywającym w szpitalach, 

sanatoriach i domach pomocy społecznej resortu zdrowia i opieki 

społecznej. Kapelani zostali w niej zaliczeni do pracowników służby 

                                                      
77 SGd 879. 
78 SGd 880. 
79 SGd 80. 
80 SGd 881. 
81 Por. Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, w: II Polski Synod 

Plenarny (1991-1999), Poznań 2001, nr 69. 
82 Papieska Rada „Cor Unum”, Questioni etiche relative ai malati gravi e ai 

morienti. Niektóre kwestie odnoszące się do ciężko chorych i umierających 

(27.07.1981), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, red.  

K. Szczygieł, Tarnów 1998, s. 447. 
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zdrowia w rozumieniu prawa pracy83. Brak jednak w tym dokumen-

cie państwowym sformułowania o wolności praktyk religijnych  

u chorych84. Jedynie zobowiązuje on bowiem dyrekcje tychże placó-

wek do umożliwienia chorym, którzy sobie tego życzą, zaspokojenia 

potrzeb religijnych85.  

Przełomowym momentem regulacji prawnej duszpasterstwa 

chorych były uchwalone 17 maja 1989 r. ustawy o gwarancjach wol-

ności sumienia i wyznania oraz o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej86. Zgodnie z pierwszą  

z wymienionych ustaw Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą 

udzielać posług religijnych osobom przebywającym w zakładach 

służby zdrowia i opieki społecznej87. Druga zaś ustawa gwarantuje 

dzieciom i młodzieży przebywającej w sanatoriach, prewentoriach  

i szpitalach prawo wykonywania praktyk religijnych, korzystania  

z posług religijnych i katechizacji oraz możliwość udziału we Mszy 

świętej w niedziele i święta oraz w rekolekcjach88. Osobom przeby-

wającym w zakładach opieki zdrowotnej oraz zamkniętych zakła-

dach opieki społecznej zapewnia prawo wykonywania praktyk reli-

gijnych i korzystania z posług religijnych89. W celu realizacji tych 

uprawnień kierownicy właściwych zakładów państwowych mają 

zatrudnić kapelanów skierowanych przez biskupa diecezjalnego90. 

Konkordat polski z dnia 28 lipca 1993 r. w art. 17 stanowi  

w tym przedmiocie zasady będące potwierdzeniem norm bardziej 

szczegółowych wpisanych w art. wymienianych wyżej ustaw i in-

strukcji91. Rzeczpospolita Polska zapewnia warunki do wykonywa-

nia praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych osobom 

                                                      
83 Por. B. Ratajczak, Duszpasterstwo chorych, w: Prawo wyznaniowe, red.  

H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 334. 
84 Ratajczak, s. 339. 
85 Por. Masarczyk, s. 38. 
86 Ratajczak, s. 339. 
87 Por. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jt. Dz. U. 2005, nr 231, poz. 1965; Ratajczak, s. 339. 
88 Por. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, jt. Dz. U. 1989, nr 29, poz. 154 z późn. zm; 

por. Ratajczak, s. 339. 
89 Por. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku; por. Ratajczak, s. 339-340. 
90 Por. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku; por. Ratajczak, s. 340. 
91 Por. J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999,  

s. 154. 
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przebywającym w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej92. Stolica 

Apostolska zobowiązuje biskupa diecezjalnego do skierowania do 

wspomnianych zakładów kapelanów93. Biskup diecezjalny, jako 

zwierzchnik Kościoła katolickiego w danej diecezji, ma troszczyć się, 

aby uprawnienia religijne osób przebywających w zakładach za-

mkniętych mogły być realizowane w warunkach stworzonych i reali-

zowanych przez państwo94. Gwarancje stałego pełnienia tych posług 

mają opierać się na trwałej podstawie, jaką jest umowa zawarta z 

odpowiednią instytucją. Państwo gwarantuje warunki realizacji 

prawa do praktykowania religii w instytucjach i w takim zakresie,  

w jakim mu one podlegają, a Kościół katolicki z natury rzeczy ogra-

nicza się do posług względem swoich wyznawców95. Zarządy zakła-

dów zobowiązane są z kolei do zawarcia z kapelanem stosownej 

umowy. Chodzi tu o umowę o pracę, polegającą na świadczeniu po-

sługi duszpasterskiej osobom znajdującym się w konkretnym zakła-

dzie. Konkordat nie mówi o tym, czy umowa ma dotyczyć także wy-

nagrodzenia. Jeżeli duchowny jest zatrudniony na podstawie umowy 

etatowo, to uprawniony jest do wynagrodzenia zgodnie z obowiązu-

jącym prawem pracy. Sprawy związane z wynagradzaniem kapela-

nów w tego typu zakładach konkordat pozostawia do ustalenia  

w drodze stanowienia aktów normatywnych niższego rzędu: ustawy, 

rozporządzenia, lub porozumienia między Rządem i Konferencją 

Episkopatu Polski96. J. Krukowski na podstawie ustaw z 1989 r.  

i konkordatu wnioskuje, że kierownicy innego typu zakładów niż 

penitencjarne zawierają umowy z kapelanami w sprawie wykony-

wania pracy za wynagrodzeniem97. 

Wysokość wynagrodzenia, które otrzymuje kapelan z budżetu 

zakładu leczniczego, określa zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 8 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, natomiast 

wymagania kwalifikacyjne, jakim powinien odpowiadać kapelan, 

reguluje rozporządzenie wspomnianego ministra z dnia 22 marca 

                                                      
92 Por. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, Dz. U. 

1998, nr 51, poz. 318. 
93 Por. tamże. 
94 Por. W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską  

i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994, s. 97. 
95 Tamże. 
96 Krukowski, s. 156. 
97 Por. tamże, s. 157. 
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1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników w po-

szczególnych rodzajach pracy w publicznych zakładach opieki zdro-

wotnej98. Zgodnie z tymi przepisami zobowiązany jest on posiadać 

tytuł magistra teologii lub ukończone wyższe seminarium duchow-

ne. Musi także otrzymać skierowanie od biskupa diecezjalnego, któ-

re jest konieczne do jego zatrudnienia w zakładzie leczniczym99. 

Dokument Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdro-

wia, którym jest Karta Pracowników Służby Zdrowia, stwierdza, iż 

troska duszpasterska o chorych jest istotnym i specyficznym zada-

niem, chociaż nie wyłącznym, pracownika duszpasterstwa służby 

zdrowia100. Opieka nad chorymi wpisuje się w szerokie ramy dusz-

pasterstwa służby zdrowia, zmierzającego do zaniesienia słowa  

i łaski Chrystusa tym, którzy cierpią i opiekują się nimi101. Stąd na 

kapelanie jako pracowniku służby zdrowia i jej duszpasterzu ciąży 

zadanie i obowiązek szczególnej troski o chorych, której treść i za-

kres zawarte w dokumentach synodalnych zostały przedstawione  

w powyższym artykule. 

                                                      
98 Por. Ratajczak, s. 341. 
99 Tamże. 
100 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników 

Służby Zdrowia, Watykan 1995, pkt. 108. 
101 Por. tamże 110. 



INNE 

 

 
 

195 

Ks. Jan Semeniuk  

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  

KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW 

ZAMOŚĆ, 15 MARCA 2017 R. 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś 

przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. 

Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, wielbimy Cię 

i rozważamy Twoją miłość, którą nas ukochałeś, dziękując za 

wszystkie dobrodziejstwa w 25-tym roku od powołania naszej 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Klękamy dziś do adoracji, mając przed oczyma Twój krzyż. 

Krzyż, który był znakiem skrajnego poniżenia, a stał się znakiem 

wywyższenia i zbawienia. Skrajne uniżenie przyjęte w śmierci 

krzyżowej przyniosło Ci wywyższenie ponad wszystko. 

Panie Jezu, jak piękne jest Twoje Serce, w którym płonie Boska 

miłość. Twoja miłość łączy Cię z Ojcem w Duchu Świętym. Twoje 

Serce zsyła na nas promienie łask. Bądź uwielbiony, umiłowany 

Synu Ojca, przez którego i w którym stał się dla nas widzialny Bóg 

bogaty w miłosierdzie. Niech nasza modlitwa wznosi się ku Tobie  

w duchu uwielbienia i wynagrodzenia. 

„Jeśli kto chce pójść za Mną [...] niech weźmie krzyż swój i niech 

mnie naśladuje” (Mt 16,24). W życiu każdego chrześcijanina krzyż 

jest niewątpliwie obecny i nie można zmartwychwstać ze śmierci 

grzechu, nie umierając na krzyżu własnego życia. Kalwaria nie jest 

ostatnim aktem życia Jezusa, ale jego streszczeniem. Życie Jezusa, 

jako akt posłuszeństwa Ojcu z miłości do Niego i do ludzi, jest 

Ofiarą, która rozpoczyna się od „Oto idę” (Hbr 10,5-7), a kończy na 

Golgocie. Nasze życie jest pielgrzymowaniem do niebieskiego 

Jeruzalem (por. Hbr 11,10). 

Żyjemy jednak w czasach, kiedy to pielgrzymowanie jest 

wyjątkowo trudne. Co więcej, wydaje się, że życie – duchowe  

i cielesne – toczy się zupełnie odrębnie, jest oderwane od siebie. 

Człowiek chce przestrzegać przykazań, ale jednocześnie chce 

dokonywać wyborów, które sam uważa za słuszne. Chce być 

katolikiem, ale na własnych zasadach. Za bardzo pokochał łatwe 

życie – bez bólu, cierpienia, bez Krzyża. Paradoksalnie, im bardziej 

chce od tego cierpienia uciec - tym tego cierpienia w świecie jest 
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więcej. Może więc tu jest klucz? W odnalezieniu na nowo sensu 

cierpienia, bez którego nie pojmiemy tajemnicy Krzyża i Miłości? 

Może potrzeba dziś jeszcze raz popatrzeć na Krzyż i odnaleźć  

w Nim to doskonałe skrzyżowanie tego co ludzkie z tym co Boskie? 

To trudne zadanie, bo dzisiejszy świat promuje zupełnie inne 

wartości, a cierpienie jest „tematem tabu”. Dziś liczą się przede 

wszystkim: dobrze płatna praca, eksponowane stanowisko, sława, 

powodzenie w miłości, przyjemność, ale nie świętość. W obecnym 

świecie nie ceni się ludzi świętych, ale ludzi sukcesu. Ludzie sądzą, 

że ich szczęście zależy od większej produkcji, posiadania władzy  

i zaspokojenia swoich popędów. Papież Jan Paweł II w encyklice 

„Solicitudo rei socialis” nr 28 mówi, że zwykłe nagromadzenie dóbr, 

wraz ze wszystkimi osiągnięciami techniki, nie wystarczą 

człowiekowi do szczęścia i nie poprowadzą do wolności. Dobra 

materialne nie są w stanie zaspokoić najgłębszych pragnień 

człowieka, a poświęcenie swojego życia wyłącznie do ich pomnażania 

powoduje coraz głębsze poczucie niezadowolenia. Bowiem posiadanie 

samo z siebie nie realizuje ludzkiego „być”. Dlatego kult posiadania 

automatycznie uderza w powołanie człowieka. Dziś ascezie 

wypowiedziano otwartą walkę, ponieważ jawi się ona dla wielu tylko 

i wyłącznie jako ograniczenie, a nawet poczytywana jest za zamach 

na ludzką wolność. Jednocześnie obserwujemy dramatyczne skutki 

jej odrzucenia, chociażby w postaci katastrofalnego niekiedy 

rozdźwięku pomiędzy wyznawaną ustami wiarą a świadectwem 

życia. Stąd bierze się wielki dysonans pomiędzy wiarą a codziennym 

życiem. 

Ponieważ człowiek ciągle ucieka. Ucieka od niewygodnych py-

tań, ucieka od bólu, ucieka od cierpienia. Nie chce Krzyża. Boi się go. 

A Jezus powiedział wyraźnie: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśla-

duje" (Mk 8,34). 

Nie ma życia bez Krzyża. Nie ma miłości bez Krzyża. 

„Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie 

uniesiecie” (Jan Paweł II). 

Miłosierny Panie, wyśmiany na krzyżu Królu Izraela, 

wyszydzony Synu Boży, obecny wśród nas w Najświętszym 

Sakramencie, bądź uwielbiony! Z pomocą Twej łaski – stojąc  

w duchu u stóp krzyża – wyznajemy, że jesteś jedynym Synem Ojca 

Przedwiecznego, który stał się człowiekiem i oddał życie dla naszego 
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zbawienia. Jesteś Królem naszych serc, Królem wszechświata, 

Panem nieba i ziemi, choć na Golgocie ukryłeś swą godność  

i majestat. Ludziom przechodzącym obok Twojego krzyża, drwiącym 

arcykapłanom i uczonym w Piśmie zdawało się, że przegrałeś, że na 

krzyżu poniosłeś druzgocącą klęskę, że wraz z Twoją śmiercią 

skończyło się także Twoje dzieło. Patrzyli na Ciebie jak zwycięzcy, 

nie widząc największego zwycięstwa na krzyżu – zwycięstwa miłości. 

Jezu, Ty nie dałeś się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężyłeś. 

Otoczony ludzką nieżyczliwością i wrogością, fałszywie oskarżony  

i okrutnie bity, wyszydzony i odrzucony, opuszczony nawet przez 

najbliższych – nie złorzeczyłeś, nie przeklinałeś, nie skarżyłeś się, 

nie szukałeś odwetu, nie urągałeś oprawcom. Miłowałeś. Odniosłeś 

zwycięstwo nie tylko nad nieprzyjaciółmi, ale także nad ludzką 

słabością. 

Panie Jezu, Ty z krzyża kanonizowałeś Łotra i przebaczyłeś 

złym ludziom – Okaż nam swoje miłosierdzie. 

Prosimy Cię o moc nadprzyrodzoną dla Ojca świętego wspartego 

na krzyżu apostolskim – Okaż nam swoje miłosierdzie. 

Prosimy Cię o łaski dla biskupów, kapłanów, sióstr i braci 

zakonnych i wszystkich wiernych, abyśmy trwali przy Twoim 

krzyżu, z którego pochodzi Moc Wielkanocna – Okaż nam swoje 

miłosierdzie. 

Prosimy Cię, niech Twój pokój zapanuje na świecie, aby wszyscy 

ludzie dostrzegli Twoją zbawczą obecność – Okaż nam swoje 

miłosierdzie. 

Prosimy Cię za zmarłych, aby przeszli do życia wiecznego  

i obcowali z Tobą na wieki – Okaż nam swoje miłosierdzie. 

„Trwajcie mocni w wierze” – te słowa pozostawił św. Jan Paweł 

II, gdy w 12 czerwca 1999 roku odwiedził naszą diecezję. Ta postawa 

jest ściśle związana z czuwaniem. Męstwo w wierze jest konieczne, 

ponieważ nasze życie toczy się pośród ucisku. Apostoł mówi  

o „cierpieniu obecnej chwili” (Rz 8,18). Paweł i Barnaba zachęcają 

uczniów do wytrwania w wierze, „bo przez wiele ucisków trzeba nam 

wejść do królestwa Bożego". Te uciski mogą nas zniechęcić. Chodzi  

o to, żeby się nie dać, żeby wytrwać. Potrzebna jest siła ducha, która 

pozwoli uczniowi Chrystusa zachować nienaruszoną wiarę, ufność 

Bogu wśród ucisków, jakich dostarcza obecna chwila. Uciskami 

mogą być wszelkiego rodzaju pokusy, smutki, samotność, choroba, 

cierpienia. „Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony". Dla zachowania 
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nienaruszonej wiary potrzebna jest męska siła i odwaga. W życiu 

autentycznie ewangelicznym nie ma miejsca na tchórzostwo  

i chwiejność. Pisze Apostoł do Tymoteusz: „Nie dał nam Bóg Ducha 

bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia... Nie wstydź się 

zatem świadectwa Pana naszego... lecz weź udział w trudach  

i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga”  

(2 Tym,7-8). Chwiejność i gnuśność są niegodne chrześcijańskiego 

życia, kapłańskiego życia. Skąd mamy czerpać tę moc ducha? 

„Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi 

swego powołania, aby mocą udoskonalił każde pragnienie dobra  

i doprowadził do końca dzieło wiary (2 Tes 1,11); „Bądźcie mocni  

w Panu siłą Jego potęgi” (Ef 6,10). Nasza siła jest darem Bożym i to 

nieodłącznym od daru dziecięctwa Bożego. Jest ona tym większa, im 

pełniej się żyje swoim powołaniem. Wszystko możemy w Tym, który 

nas umacnia (por. Flp 4,13). 
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Bp Jan Śrutwa 

 

DAR OD ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA WIELKIEGO 

 

 W Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, 

dnia 25 marca 1992 roku, powołana została do życia Diecezja 

Zamojsko-Lubaczowska. Stało się to mocą decyzji ówczesnego 

papieża Jana Pawła II. Myśl o powołaniu do życia naszej diecezji 

narodziła się zatem w sercu Człowieka, którego już za czasów Jego 

ziemskiego życia traktowaliśmy na co dzień jako doskonałego 

wykonawcę Bożych planów zbawienia, tak w naszej Ojczyźnie, jak  

i na całym świecie. Nową diecezję przyjęliśmy więc jako dar św. 

Jana Pawła Wielkiego, złożony w nasze niegodne ręce. 

 

1. Perspektywa historyczna 

Niedawne obchody 1050-lecia Chrztu Polski rzuciły snop 

nowego światła m.in. na ciągle jeszcze świeży fakt zaistnienia 

naszej diecezji. Oto książę polski z rodu Piastów zaprosił w 966 

roku na nasze ziemie Zbawiciela ludzkości, Jezusa Chrystusa, 

razem z Jego Najświętszą Matką. Kronikarze tamtej epoki 

odnotowali, że już po upływie dwu lat od owego wiekopomnego 

chrztu „Polonia coepit habere episcopum – Polska otrzymała 

pierwszego biskupa”. Historycy są niemal zgodni, że był nim 

misjonarz Jordan, który swoją siedzibę miał w Poznaniu. Tak 

zaczęła się budowa organizacji kościelnej na ziemiach polskich, 

która miała odtąd rozwijać się wraz z upływem czasu – aż po nasze 

dni. 

Przełomowy w tym dziejowym procesie okazał się Rok 

Tysięczny, kiedy to w Gnieźnie, przy relikwiach świętego 

męczennika Wojciecha, doszło do spotkania syna księcia Mieszka, 

którym był Bolesław Chrobry, z cesarzem Ottonem III oraz 

przedstawicielami papieża Sylwestra II. Rezultatem tego zjazdu 

było ustanowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz podległych mu 

biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Metropolia 

Gnieźnieńska była zatem pierwszą prowincją kościelną na naszych 

ziemiach, która powstała jeszcze u schyłku X wieku. 

Druga taka prowincja – znana powszechnie jako Metropolia 

Lwowska – powstała w wieku XIV. Weszły w jej skład takie m.in., 
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powołane wtedy do życia, biskupstwa jak Chełm i Przemyśl. Na 

terenach obu tych diecezji katolickich rozciągały się, aż do 

rozbiorów Polski, nasze strony rodzinne, położone między Bugiem  

i Sanem.  

W Polsce odrodzonej Stolica Apostolska ustanowiła pięć 

metropolii, które od 1925 roku grupowały 21 diecezji. Ponieważ  

w wyniku II wojny światowej zwycięskie mocarstwa przesunęły 

terytorium Polski bardzo znacznie ze wschodu na zachód, 

zachodziła potrzeba kolejnego uregulowania takiego stanu rzeczy  

z punktu widzenia duszpasterskiej troski Kościoła. Stało się to 

realne dopiero po upadku imperium sowieckiego w Europie Środ-

kowo-Wschodniej oraz formalnym uznaniu przez zjednoczone 

Niemcy swojej granicy z Polską. Bulla Ojca Świętego Jana Pawła II 

„Totus Tuus Poloniae populus – Cały Twój naród polski”, z 25 

marca 1992 roku, powiększyła do ośmiu liczbę katolickich 

metropolii w Polsce, które objęły 39 diecezji. Pośród 13 całkiem 

nowych biskupstw, ustanowionych przed dwudziestu pięciu laty, 

znalazła się także Diecezja Zamojsko-Lubaczowska. W jej skład 

weszło 10 dekanatów z południowo-wschodnich terenów 

dotychczasowej Diecezji Lubelskiej oraz cztery dekanaty tworzące 

ówczesną Administraturę Apostolską w Lubaczowie.  

Należy koniecznie pamiętać o tym, że organizacja kościelna  

w Polsce oraz jej wszelkie przeobrażenia od X wieku aż po chwilę 

obecną, pozostawały zawsze w ścisłym związku z misyjnym 

mandatem Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, skierowanym do 

Apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19). Kościół 

został wtedy posłany przez Zbawiciela do wszystkich narodów  

celem głoszenia im Ewangelii. Jego ziemska organizacja, także na 

ziemiach polskich, służyła i dalej służy naszej pełniejszej ewange-

lizacji – stosownie do warunków i wymogów każdej epoki oraz 

wszelkich okoliczności.  

Powstanie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wpisuje się zatem 

w taki właśnie kontekst biblijny, teologiczny i historyczny, 

znajdując w nim swoje głębokie uzasadnienie. Zawsze chodzi 

przecież o to, żeby Chrystus był obecny na każdym skrawku naszej 

ziemi ojczystej i w sercach wszystkich jej mieszkańców. 

Doświadczenie historyczne poucza nas przy tym, że bez Chrystusa  
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i Jego nauki nie ma rozwiązania dla żadnego z naszych istotnych 

problemów życiowych, natomiast z Nim możemy osiągnąć wszystko. 

 

2. Refleksje o minionym ćwierćwieczu 

W drugiej części tego wspomnieniowego artykułu przechodzę 

już do spraw bardziej osobistych. Ojciec Święty nikogo nie zmusza 

do przyjęcia urzędu biskupa diecezjalnego.  W imieniu więc św. 

Jana Pawła II kluczowe pytanie, czy zgadzam się przyjąć papieską 

nominację do Zamościa, postawił mi w Warszawie dnia 11 marca 

1992 roku Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. Arcybiskup Józef  

Kowalczyk. Po wymianie zdań, podczas której rzuciłem i taką uwa-

gę, że jest to sprawa wyjątkowo poważna, wyraziłem zgodę i podpi-

sałem stosowne dokumenty. Na zakończenie Nuncjusz powiedział 

do mnie: „Musi ksiądz biskup pięknie urządzić tę diecezje, a przede 

wszystkim Zamość, który mi przypomina miasta Italii”. 

Oficjalne ogłoszenie wszystkich papieskich decyzji nastąpiło  

24 marca 1992 roku w Gnieźnie u grobu św. Wojciecha. W grupie 

kilkunastu innych biskupów złożyłem tam wyznanie wiary i sto-

sowną przysięgę. Dnia następnego, czyli na Zwiastowanie NMP,  

25 marca, już w Warszawie, brałem udział – wraz z arcybiskupami 

Jerzym Strobą i Józefem Życińskim – w konferencji dla dziennika-

rzy, która dotyczyła najświeższych decyzji Ojca Świętego  

w odniesieniu do Kościoła w Polsce. Tego samego dnia dotarłem do 

Zamościa i o godz. 18.00 wobec przedstawicieli duchowieństwa  

i wiernych zgromadzonych w Katedrze, przejąłem obowiązki 

pierwszego Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego. 

Fakt ustanowienia naszej diecezji został przyjęty pozytywnie 

zarówno wśród duchowieństwa, jak i w kręgach katolickiego 

laikatu. Tym niemniej pewna osoba wyznała niebawem przede 

mną, że milej by jej było oglądać na moim miejscu innego biskupa. 

Ze spokojem odpowiedziałem na to, że wszystkie decyzje, związane 

z powstaniem tej diecezji oraz jej obsadą personalną, podjął 

osobiście nasz wielki papież Jan Paweł II.  

Natomiast zupełnie niedawno temu postawiono mi pytanie, co 

dało mieszkańcom Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej ustanowienie 

naszej diecezji razem z faktem usytuowania Kurii Diecezjalnej  

w Zamościu. W odpowiedzi nawiązałem od razu do Wizyty 

Apostolskiej Jana Pawła Wielkiego w 1999 roku właśnie w tym 

mieście. Zaznaczyłem, że odbierał On nieustające zaproszenia 
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także z innych ówczesnych miast wojewódzkich, takich jak chociaż-

by Chełm, Biała Podlaska czy Tarnobrzeg. Tymczasem św. Jan Pa-

weł II odwiedził modlitewnie Lubaczów, Sandomierz i Zamość, 

ponieważ jako zwierzchnik Kościoła katolickiego, miał na uwadze 

przede wszystkim miejscowości będące siedzibami biskupimi, do 

grona których przed dwudziestu pięciu laty dołączył także Zamość. 

Mój inteligentny rozmówca od razu podsumował taką wypo-

wiedź stwierdzeniem, że dla samej tylko owej Wizyty Apostolskiej  

z 1999 roku warto było ustanowić tę nową diecezję i uczynić „Pad-

wę Północy” siedzibą biskupią. Potem już jeden przez drugiego 

przywoływaliśmy sobie te fakty i wydarzenia, które pozostawały  

w związku przyczynowym z powołaniem do życia tej diecezji. Gdy 

więc wskazałem dla przykładu na odzyskany dla kultu katolickiego 

kościół Ojców Franciszkanów, mój rozmówca natychmiast wspo-

mniał o wspaniale odnowionej Katedrze Zamojskiej. Mówiłem jesz-

cze o powrocie w te strony zarówno Franciszkanów Konwentual-

nych jak i Sióstr Klarysek. Padło wypowiedziane z zapałem 

uzupełnienie, że dla kina „Stylowy” oraz dla Liceum Sztuk  

Plastycznych odejście ze świątyni było bardzo szczęśliwe, ponieważ 

wreszcie znalazły się dla nich lokale godne tak szacownych 

instytucji. Wspomniałem następnie o powołaniu do życia na przy-

kład Katolickiego Radia Zamość czy też „Niedzieli Zamojsko-

Lubaczowskiej”. Mój rozmówca dodał ze swojej strony, że osobiste 

poświecenie szpitala „papieskiego” przez św. Jana Pawła Wielkiego 

ciągle dodaje skrzydeł pracownikom tej instytucji zdrowia 

publicznego i lokuje ją od lat w czołówce tego rodzaju placówek  

w naszej Ojczyźnie. 

Na koniec tej pogodnej rozmowy słuchałem słów uznania dla 

moich następców w osobach Ks. Arcybiskupa Wacława Depo i Ks. 

Biskupa Mariana Rojka. Mój interlokutor obiecał, że odtąd w całej 

naszej diecezji będzie już samodzielnie wyszukiwał takich znaków 

pamięci jak nowe parafie, wzniesione krzyże, kaplice i kościoły, 

ukoronowane Obrazy cudowne, poświęcone budynki i pomniki oraz 

miejsca zbiorowych modlitw. 

 

Zakończenie  

Kiedy starsza o pięć lat moja siostra Regina Szaruga (+2012) 

dowiedziała się w 1992 roku o wyznaczeniu mnie przez Ojca Święte-

go do budowania zrębów tej nowej diecezji, z matczynym zatroska-
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niem zapytała, czy nie byłoby lepiej, gdybym takie samo zadanie 

podjął nie w Zamościu, lecz gdzieś w innym rejonie Polski. Myślała 

wtedy niewątpliwie o mądrości ludowej, która głosi, że nikt nie jest 

prorokiem we własnej ojczyźnie. Ale w roku 2011, kiedy przyjechała 

z odwiedzinami do biłgorajskiego Domu Księży Seniorów, w pewnej 

chwili powiedziała mi tylko tyle: „Jakżeż ładnie wywiązałeś się, mój 

kochany braciszku, z tego papieskiego skierowania na kilkanaście 

lat do Zamościa”. 

 

Biłgoraj, 4 marca 2017 r. 



INNE 

 

 
 

204 

 

Ks. Franciszek Greniuk 

 

Z DZIEJÓW PIERWSZEGO DZIESIĘCIOLECIA  

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

 

O przewidywanej reorganizacji administracyjnej Kościoła kato-

lickiego w Polsce, przy końcu lat osiemdziesiątych  ubiegłego wieku, 

pisano i mówiono wiele. Chodziło o konieczność zmodyfikowania 

granic poszczególnych diecezji, mając na uwadze racje historyczne,  

a także i głównie racje pastoralne. Chodziło zwłaszcza o łatwiejszy 

dostęp wiernych do centralnych władz diecezjalnych, a dla samych 

pasterzy o możliwość bliższego kontaktu z wiernymi. Episkopat Pol-

ski podjął więc na szczeblu ogólnopolskim odpowiednie prace przy-

gotowawcze, dotyczące proponowanych granic przewidywanych me-

tropolii i diecezji, ich nazw i siedzib. W zakresie zaś poszczególnych, 

istniejących wówczas diecezji, miejscowe zespoły, powołane przez 

odnośnych biskupów, prowadziły prace w oparciu o ustalenia ogól-

nopolskie. 

U podstaw decyzji organizacyjnych i personalnych znajdowała 

się ówczesna posoborowa myśl eklezjologiczna, wyrażona, m.in. 

przez Kongregację Nauki Wiary w „Liście do Biskupów Kościoła 

katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia” 

z 28 maja 1992 r. Przypomniano w nim racje teologiczne leżące  

u podstaw rozumienia Kościoła powszechnego i Kościołów partyku-

larnych, które  stanowią konkretne i często różnorodne formy obec-

ności jedynego Kościoła Chrystusowego: „Kościół  nie może być  

rozumiany jako suma Kościołów lokalnych, ani jako federacja Ko-

ściołów partykularnych. Kościół nie jest wynikiem ich komunii, ale 

w swoim istotnym misterium jest rzeczywistością ontologicznie  

i czasowo uprzednią w stosunku do każdego pojedynczego Kościoła 

partykularnego” (nr 9). Wymieniona Kongregacja podkreśliła we 

współczesnej eklezjologii dowartościowanie aspektu eucharystycz-

nego, a także konieczność kładzenia mocniejszych akcentów na hie-

rarchiczny wymiar struktur kościelnego życia. 

W ramach prac Episkopatu Polski odnośnie do naszej diecezji 

ustalono jej nazwę i siedzibę w Zamościu. Weszła ona w skład Me-

tropolii Przemyskiej. Określono także przynależność dekanatów 

wydzielonych z Diecezji Lubelskiej oraz Archidiecezji w Lubaczowie. 
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Zatwierdzenie propozycji nowej organizacji Kościoła w Polsce 

przez Stolicę Apostolską znalazło wyraz w bulli „Totus Tuus Polo-

niae populus”, ogłoszonej w Warszawie 25 III 1992 r. Biskupem die-

cezjalnym nowej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej został  bp prof. dr 

hab. Jan Śrutwa, dotychczasowy Biskup  Pomocniczy Diecezji Lu-

belskiej. W związku z tym  w liście do papieża Jana Pawła II z dnia 

6 IV 1992 r. pisał:  „Z głębokiej potrzeby serca, pragnę choćby po 

części spłacić dług wdzięczności wobec Waszej Świątobliwości,  

Papieża-Polaka, za powołanie do życia – po 400 latach starań i ocze-

kiwań – diecezji ze stolicą w Zamościu. Chciałbym równocześnie 

podziękować za okazane mi ogromne zaufanie, które znalazło wyraz 

w wyznaczeniu mojej skromnej osoby do pełnienia posługi biskupiej 

w tej nowej diecezji”1. 

Szczególnie pozytywnym atutem dla nowego biskupa  było to, że 

był on w Lubelskim Seminarium Duchownym  profesorem historii 

Kościoła i wychowawcą kilkunastu roczników młodszych księży,  

w tym także z Archidiecezji w Lubaczowie. W swoim pierwszym 

liście do kapłanów diecezjalnych na ten temat pisał 2 XII 1992 r. 

następująco: „Dobrze wiem, że serdeczny list od swego Biskupa na-

leży się wszystkim księżom Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej już od 

dawna. Piszę go dopiero dziś i jestem przekonany, że ta zwłoka  

w czasie nie przyniosła szkody Sprawie, której wspólnie służymy. Na 

luksus takiej zwłoki mogłem sobie nawet jakoś świadomie pozwolić. 

Byłem np. w tym dogodnym położeniu, że (…)  znałem po imieniu  

i nazwisku przynajmniej 90% Was, moich Kapłanów, a i Wy, w ta-

kim samym chyba procencie – wiedzieliście wzajemnie, kogo Papież 

tutaj posyła”2. 

Jeszcze w tym samym dniu, w którym ogłoszono bullę w War-

szawie, nowo powołany Biskup, wieczorem w Zamościu objął kano-

nicznie diecezję i odprawił z tej okazji pierwszą Mszę św. w kolegia-

cie, noszącej odtąd tytuł katedry. Uroczysty ingres do katedry,  

z udziałem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, Metropolity Prze-

myskiego, abpa Józefa Michalika i kilkunastu innych biskupów, 

odbył w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 19 kwietnia  

1992 r. Wymownym momentem historycznym i społecznym był 

udział w ingresie ostatniego ordynata zamojskiego Jana Zamoyskie-

go i jego syna Marcina z żoną i dwojgiem dzieci. 

                                                      
1 ZID 1:1992 s. 64. 
2 ZID 1:1992 s. 69. 
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Mieszkanie Biskupowi w zabytkowej infułatce zapewnił  

ks. dziekan mgr Kazimierz Jacek Żórawski. Od 7 października  

1992 r. biskup zamieszkał w plebanii parafii pw. MB Królowej Pol-

ski, a w końcu, od 1997 r., w Domu Diecezjalnym, do czasu rezygna-

cji w 2006 r., gdy przeniósł się  Domu Księży Seniorów w Biłgoraju. 

Ksiądz dziekan udostępnił także tymczasowo dla kancelarii diece-

zjalnej jeden pokój w swoich salach parafialnych. Do własnych już 

pomieszczeń, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 31, obecnie ul. Hetma-

na Jana Zamoyskiego 1, Kuria przeniosła  się w listopadzie 1992 r., 

po zakończeniu koniecznych prac adaptacyjnych w budynku przewi-

dzianym uprzednio na parafialny dom katechetyczny. 

Po ustaleniach i podjętych decyzjach personalnych oraz admini-

stracyjnych w okresie od początków diecezji, w swoim „Słowie  

pasterskim” z dnia 6 września 1992 r. Pasterz mógł powiedzieć: 

„Możemy pokornie stwierdzić, że początkom naszej Diecezji towa-

rzyszy błogosławieństwo Boże. Proces scalania się w jedno jej dwu 

części składowych – lubelskiej i lwowskiej – przebiega nadzwyczaj 

spokojnie. Wobec decyzji Ojca Świętego stanęło na poziomie całe 

duchowieństwo i wszyscy wierni świeccy”3. 

Odnośnie zaś do terytorium i duchowieństwa pisał: „Diecezja 

nasza rozciąga się głównie na terenie województwa zamojskiego, 

chociaż nie obejmuje go w całości, gdyż jego część północno-

zachodnia należy do Archidiecezji Lubelskiej. Do naszej Diecezji 

należy natomiast spora część województwa przemyskiego, z takimi 

ośrodkami jak Lubaczów, Narol i Cieszanów. Diecezja Zamojsko-

Lubaczowska obejmuje ponadto pewne fragmenty województw: 

chełmskiego, tarnobrzeskiego i rzeszowskiego. Pracę duszpasterską 

(…) prowadzi 285 kapłanów. Jeśli do tej liczby dodamy tych naszych 

księży, którzy aktualnie pracują na Wschodzie lub w różnych diece-

zjach Polski, to okaże się, że posiadamy w naszym Kościele diece-

zjalnym 320 duchownych”4. 

Na mocy postanowień wymienionej bulli, księża pracujący na 

terenie nowej diecezji przynależeli do niej  z mocy prawa. Do czasu 

nowej organizacji struktur diecezjalnych księża zachowywali do-

tychczas posiadane stanowiska i funkcje oraz uprawnienia, z  tym że 

przysługiwało im także prawo wolnego wyboru co do możliwości 

                                                      
3 ZID 1:1992 s. 67. 
4 ZID 1:1992 s. 65. 
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przejścia do innych diecezji. Z prawa tego skorzystało kilku kapła-

nów. 

Takież samo prawo wyboru przynależności przysługiwało rów-

nież księżom pracującym w innych diecezjach. Przynależność do 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zgłosiło w tym czasie 22 kapłanów, 

głównie z Diecezji Lubelskiej. 

W Wyższym Seminarium Duchownym, funkcjonującym we wła-

snych budynkach przy ul. S. Orzechowskiego 10 w Lublinie, oraz 

korzystającym z gościnności dla części alumnów w lubelskim WSD, 

diecezja posiadała 110 kandydatów do kapłaństwa. 

W ramach organizacji obsady personalnej Biskup już w dniu  

26 marca 1992 r., powołał na kanclerza kurii i wikariusza general-

nego ks. dra hab. Franciszka Greniuka, prof. KUL, z którym pełnił 

razem funkcję wychowawcy w Lubelskim Seminarium Duchownym  

i który także był profesorem i wychowawcą dla większości ducho-

wieństwa nowej diecezji. Wikariuszem generalnym został też  

ks. prałat mgr lic. Zygmunt Zuchowski, dotychczasowy Administra-

tor Apostolski Archidiecezji w Lubaczowie. 

Na mocy postanowień bulli diecezja uzyskała prawo własności 

na swoim terenie do wszystkich nieruchomości, łącznie z Wyższym 

Seminarium Duchownym Archidiecezji w Lubaczowie mieszczącym 

się w Lublinie przy ul. S. Orzechowskiego 10. Wyjątek stanowił tzw. 

„nowy budynek” przy ul. Mickiewicza 85 w Lubaczowie, który nadal 

użytkowała Archidiecezja Lwowska Obrządku Łacińskiego. 

Z wyposażenia materialnego diecezja uzyskała od Archidiecezji 

Lubelskiej jedynie auto osobowe używane dotychczas przez bpa Jana 

Śrutwę, samochód ciężarowy i – z czasem – dotację finansową  na 

budowę Domu Diecezjalnego w Zamościu oraz Domu Księży Senio-

rów w Biłgoraju. Z zasobów finansowych i z wyposażenia biurowego 

kancelarii kurii Archidiecezji w Lubaczowie nie otrzymano niczego. 

W pierwszych miesiącach po powstaniu diecezji ustanowiono 

organizację kurii – w tym Radę Duszpasterską, Wydział Duszpa-

sterski, Wydział Nauki Chrześcijańskiej, Komisję Liturgiczną, Ko-

misję Artystyczno-Budowlaną, Wydział Spraw Zakonnych, Wydział 

Gospodarczo-Administracyjny, Caritas Diecezjalną, Referat Socjal-

ny, Kolegium Redakcyjne „Zamojskiego Informatora Diecezjalnego”, 

Archiwum, Bibliotekę i Sąd Biskupi5. 

                                                      
5 Por. ZID 1:1992 s. 81-83. 
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Ogłoszono szereg dekretów natury strukturalnej i dyscyplinar-

nej. Do ważniejszych należą: „Dekret reorganizacji sieci dekanalnej 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej” z dnia 10 VI 1992 r.6; „Dekret 

ustanowienia Rady Kapłańskiej Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej”  

z dnia 1 IX 1992 r.7; „Dekret ustanowienia Kolegium Konsultorów”  

z dnia 1 IX 1992 r.8. 

Poza głównym zadaniem prowadzenia pracy duszpasterskiej 

diecezja stanęła wobec kolejnych problemów i wymagań. Jedną  

z głównych potrzeb była sprawa budowy nowego, własnego Domu 

Diecezjalnego, jako rezydencji Biskupa (-ów), pracowników kurii, 

sióstr zakonnych, Archiwum, Biblioteki i Muzeum Diecezjalnego. 

Przewidziano także salę konferencyjną. Konkretne poczynania pod-

jęto w latach 1993-1994. Po opracowaniu programu i koncepcji tegoż 

Domu zwrócono się o odpowiednie pozwolenia do władz miasta.  

O przygotowanie planów poproszono mgra inż. arch. Romana Or-

lewskiego z Rzeszowa. Do prac wykonawczych przystąpiono na wio-

snę 1995 r. Zakończono je w 1997 r. Ze strony Kurii pracami kiero-

wał początkowo ks. Stefan Wójtowicz, ekonom diecezji, z kolei ks. 

Franciszek Greniuk, Kanclerz Kurii. Nadzór budowlany sprawował 

inż. J. Stręciwilk z Zamościa. Prace budowlane wykonywały dwie 

ekipy budowlane: jedna z parafii Suchowola, druga z parafii Udry-

cze. Funduszem były własne dochody z dobrowolnego opodatkowa-

nia i ofiar duchowieństwa, niewielka dotacja ze strony Miasta Za-

mość i Archidiecezji Lubelskiej, głównie zaś pożyczki gratisowe za-

ciągane u niektórych księży, które zostały spłacone po zakończeniu 

budowy. 

W Domu Diecezjalnym zainstalowano cztery witraże wykonane 

przez firmę Z. Jaworskiego z Wrocławia. W tym dwa witraże  

w kaplicy biskupiej: Chrystusa Pantokratora oraz św. Jana Chrzci-

ciela – patrona Biskupa Diecezjalnego oraz dwa witraże w orato-

rium od strony plebanii: św. Tomasza – patrona Miasta Zamościa   

i św. Wojciecha BM – z racji obchodzonego wtedy roku tegoż świętego9. 

Do nowego Domu Diecezjalnego przeniósł się z plebanii parafii 

pw. MB Królowej Polski Ksiądz Biskup oraz Kanclerz Kurii.  

Zamieszkały także trzy siostry ze Zgromadzenia Imienia Jezus, 

                                                      
6 ZID 1:1992 s. 73-76. 
7 Tamże s. 71. 
8 Tamże s. 72. 
9 Por. ZID 7:1998 s. 125-126. 
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sprawujące opiekę nad mieszkaniem Biskupa. Jedna z nich prowa-

dziła także sklep i kasę kurialną. 

W życiu religijno-duszpasterskim wydarzeniami szczególnie 

wielkiej wagi były: koronacja obrazu w sanktuarium Matki Bożej 

Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim (17 lipca 1994 r.) z udziałem 

Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka10; pere-

grynacja po całej diecezji figury Matki Boskiej Fatimskiej (od 20 do 

27 stycznia 1996 r.); koronacja obrazu Matki Bożej Odwachowskiej  

czczonej w katedrze w Zamościu (9 września 2000 r.), która odbyła 

się na Rynku Wielkim, z udziałem kard. Józefa Glempa, Prymasa 

Polski. Ważnym momentem była także koronacja obrazu Matki Bo-

żej czczonej w parafii Nabróż (13 lipca 2002 r.). 

Kalendarz liturgiczny Diecezji wzbogacił się o pierwszych bło-

gosławionych, związanych z racji pochodzenia z diecezją. Są nimi:  

bł. Maria Bernardyna Jabłońska, współzałożycielka Zgromadzenia 

Sióstr Albertynek, pochodząca z Pizun, beatyfikowana przez Jana 

Pawła II w Zakopanem 6 czerwca 1997 r. (w kalendarzu liturgicz-

nym mająca wspomnienie dowolne 22 września), bł. Stanisław Sta-

rowieyski z Łaszczowa, działacz katolicki, męczennik Dachau oraz 

bł. ks. Zygmunt Pisarski, proboszcz parafii Gdeszyn, którzy zostali 

beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II w Warszawie w dniu  

13 czerwca 1999 r. w ramach beatyfikacji 108 męczenników polskich 

z okresu II wojny światowej (mający wspomnienie dowolne wspólne 

z tymi męczennikami 12 czerwca). 

Szczególnym ubogaceniem życia diecezjalnego było powołanie 

10 czerwca 1998 r. przez papieża Jana Pawła II ks. dra Mariusza 

Leszczyńskiego, będącego wówczas proboszczem parafii Tarnoszyn, 

na Biskupa Pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Jego 

konsekracja odbyła się 4 lipca tegoż roku. Głównym konsekratorem 

był Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk, przy udziale 

Biskupa Jana Śrutwy i Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity 

Przemyskiego11.  

Nowy Biskup Pomocniczy, mianowany wikariuszem general-

nym i proboszczem parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu, miesz-

kał w niej do czasu zwolnienia z obowiązków parafialnych i przenie-

sienia się do Domu Diecezjalnego przy ul. J. Zamoyskiego 1. Jako 

pochodzący z terenu Archidiecezji w Lubaczowie i po święceniach 

                                                      
10 Por. ZID 3:1994 s. 205-271. 
11 Por. ZID 7:1998 s. 110-114. 
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pracujący w tamtejszej kurii oraz w duszpasterstwie, wnosił ze sobą 

przydatną znajomość dziejów, tradycji i duchowości oraz mentalno-

ści tamtej części diecezji. Po przerwie, z racji przygotowań do wizyty 

Papieża w diecezji, bp Mariusz Leszczyński przejął od 4 październi-

ka 2000 r., funkcję głównego promotora drugiej części I Synodu Die-

cezjalnego, który zapowiedziany został w „Wielkopostnym liście pa-

sterskim” z 25 lutego 1996 r.12.  Promotorem części pierwszej Syno-

du był Kanclerz, ks. Fanciszek Greniuk. Pierwszy Synod Diecezji 

zakończył prace na mocy Dekretu synodalnego Biskupa Zamojsko-

Lubaczowskiego z 25 marca 2001 r., w dziewiątą rocznicę powstania 

diecezji. Statuty oraz dokumenty zaczęły obowiązywać od dnia  

3 maja 2001 r.13. 

Można być przekonanym, że z chwilą przyjęcia uchwał  syno-

dalnych nastąpiło w pewnym sensie ostateczne ujednolicenie orga-

nizacji i życia obu części diecezji. 

W międzyczasie wielkim zadaniem było przygotowanie i zorga-

nizowanie wizyty Papieża Jana Pawła II, która miała miejsce  

w Zamościu 12 czerwca 1999 r. Upomniał się o nią nawet sam Ojciec 

Święty podczas wizyty Episkopatu Polski w Watykanie w styczniu 

1998 r., gdy w czasie przedstawiania Mu projektu Jego pobytu  

w Polsce przez kard. Józefa Glempa, zapytał: „A Zamość”? 

W programie ogólnopolskim Episkopatu wyznaczono termin  

i czas trwania tejże wizyty. Do diecezji natomiast, w porozumieniu  

z władzami miasta, które nadało  Papieżowi już wcześniej, tj. 26 

kwietnia 1999 r. tytuł Honorowego Obywatela, należał wybór miej-

sca spotkania z Papieżem wiernych nie tylko z naszej i sąsiednich 

diecezji polskich, ale także z pobliskiej Ukrainy. Wybrano plac przed 

kościołem parafii pw. MB Królowej Polski w Zamościu, gwarantują-

cy odpowiednią przestrzeń, łatwość dostępu i opuszczenia przez 

wiernych miejsca spotkania z Ojcem Świętym. Ołtarz papieski wy-

budowano w oparciu o kościół pw. MB Królowej Polski. Projektantką 

ołtarza była arch. Maria Gmyz z Zamościa. Odbyły się wizje lokalne 

związane z projektem i stanem przygotowań ze strony kościelno-

państwowej, z udziałem bpa Jana Chrapka, kooperatora wizyty pa-

pieskiej w Polsce. 

                                                      
12 Por. ZID 5:1996 s. 42-45. 
13 Por. Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001. Wyd. Kuria 

Diecezjalna, Zamość 2001. 
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W programie w punkcie głównym przewidziano na godz. 17.00 

Liturgię Słowa Bożego z udziałem Ojca Świętego, połączoną z po-

święceniem rożnych przedmiotów kultu, w tym dzwonów i kamienia 

węgielnego pod planowany w przyszłości Dom Księży Seniorów.  

Na godz. zaś 14.00 przewidziano Mszę św. odprawianą przez kard. 

Miloslava Vlka, Prymasa Czech. Dokładny przebieg wizyty opraco-

wał szczegółowo bp . M. Leszczyński14. Dokumentacja fotograficzna 

wizyty  w wykonaniu fotografa papieskiego Arturo Mari, udostęp-

niona została na łamach urzędowego organu diecezjalnego15. 

Wrażenia z wizyty warto uzupełnić przypomnieniem, że odbyła 

się ona przy pięknej słonecznej pogodzie wiosennej, jej zakończeniu 

jednak towarzyszyła gwałtowna ulewa. 

Na pokrycie kosztów związanych z wizytą przewidziano głównie 

zebranie w parafiach od poszczególnych wiernych diecezji po 2 złote. 

Otrzymano także pomoc finansową ze strony różnych sponsorów. 

Zgromadzone środki finansowe (wśród nich również z rozprowadze-

nia materiałów dekoracyjnych) pozwoliły na pokrycie w całości po-

niesionych wydatków. 

Od początków diecezji, zarówno Pasterz jak i duchowieństwo, 

odczuwali potrzebę zapewnienia dla księży przechodzących na eme-

ryturę odpowiedniego domu. Przy wyborze lokalizacji rozważano 

możliwość wybudowania go w Krasnobrodzie w Sitańcu lub w Zamo-

ściu – na działce w centrum miasta, należącej do Ojców Redempto-

rystów albo koło Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II. Wybór 

każdej z  tych lokalizacji okazał się niemożliwy. Wobec tego skorzy-

stano z propozycji ks. Jana Maksima, proboszcza parafii pw. św. 

Marii Magdaleny w Biłgoraju, by dom ten wybudować na posesji 

jego parafii. Podczas sesji kurialnej 9 grudnia 2000 r. lokalizacja ta 

została zatwierdzona. Komisja Artystyczno-Budowalna opracowała 

program budowy tego domu i zdecydowała zlecić wykonanie planu 

architektonicznego i technicznego arch. Marii Gmyz. Przewidziano 

dom w kształcie czworoboku z wirydarzem wewnętrznym, jednopię-

trowy z podpiwniczeniem, kryty czerwoną blacho-dachówką . Zapla-

nowano 15 mieszkań dla emerytów, tyleż garaży, kaplicę z witraża-

mi: Papieża Jana Pawła II z Prymasem Stefanem Wyszyńskim  

w geście homagium – fundacji Kapituły Katedralnej w Zamościu; 

                                                      
14 Por. „Ojciec Święty Jan Paweł II w Zamościu 12 czerwca 1999 roku. 

Sprawozdanie z przygotowań i przebiegu wizyty”; ZID 8:1999 s. 234-250. 
15 Por. ZID 8:1999 s. 255-313. 
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abpa bł. Jakuba Strzemię – fundacji Kapituły Konkatedralnej  

w Lubaczowie, oraz krzyż w oknie prezbiterium (na wykonawcę wi-

traży wybrano firmę Z. Jaworskiego z Wrocławia), kuchnię, trzy 

mieszkania dla personelu i dźwig osobowy. 

Zasady finansowania budowy domu zatwierdziły Rada Ekono-

miczna na posiedzeniu 14 marca 2001 r. i Rada Kapłańska 17 marca 

2001 r. Poza funduszami własnymi Kurii przewidziano opodatkowa-

nie się parafii w wysokości 1 zł od jednego wiernego, a kapłanów  

w wysokości pełnego wynagrodzenia w miesiącu maju tegoż roku,  

z płatnością do końca bieżącego sezonu budowlanego, czyli do końca 

października. Podobnie jak przy budowie Domu Diecezjalnego  

w Zamościu, korzystano z pożyczek od niektórych księży probosz-

czów, a także z ich dobrowolnych ofiar. Kierowanie całością prac 

powierzono ks. Franciszkowi Greniukowi, Kanclerzowi Kurii, któ-

remu Pasterz Diecezji zlecił ich prowadzenie możliwie jak najszyb-

ciej, nawet gdyby zaszła konieczność korzystania z kredytów ban-

kowych. W rzeczywistości okazało się jednak, że takiej konieczności 

nie było. 

Po otrzymaniu kompletnego projektu technicznego i wymaga-

nych uzgodnień branżowych, zezwolenie na budowę otrzymano  

11 maja 2001 r. Po rezygnacji z prowadzenia prac przez  uprzednio 

uzgodnioną firmę Siembidy z Frampola, zlecono je firmie „POLBUD” 

M. Larwiński – Z. Sass z Biłgoraja, pod nadzorem inż. M. Olszyń-

skiego. Do prac ziemnych przystąpiono już 6 czerwca. 

Z racji wystarczającego zaawansowania prac budowlanych moż-

liwe było uroczyste  wmurowanie kamienia węgielnego, poświęcone-

go podczas wizyty Papieża w Zamościu, którego dokonał  5 września 

2001 r. Pasterz Diecezji z udziałem Księży Dziekanów zgromadzo-

nych na kolejnym zebraniu Dekanatu Biłgoraj Południe. Akt erek-

cyjny Domu Księży Seniorów w Biłgoraju i kamień węgielny z napi-

sem: „Joannes Paulus II benedixit 12 VI 1999”, wmurowano przy 

głównych drzwiach wejściowych budynku16. 

W sezonie budowlanym 2001 r. z racji mroźnej pogody, 8 grud-

nia prace zakończono przed zalewaniem stropów nad piętrem. Pod-

jęto je już z początkiem lutego 2002 r. Z racji przejścia w czerwcu 

2002 r. na emeryturę diecezjalną Kanclerza ks. Franciszka Greniu-

                                                      
16 Por. ZID 10:2001 s. 270-271. 
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ka, kierowanie pracami do ich zakończenia przejął nowy Kanclerz 

Kurii, ks. Adam Firosz. 

W konkursie wojewódzkim na najlepsze realizacje w sezonie 

bieżącym projektów architektonicznych w kategorii budynki miesz-

kalne, Dom Księży Seniorów w Biłgoraju otrzymał 4 listopada 2003 r., 

podczas uroczystej gali w Filharmonii w Lublinie, wyróżnienie  

w postaci „Kryształowej Cegły”. 

Dokumentacja fotograficzna przebiegu budowy w wykonaniu 

autora tych słów, jest w jego posiadaniu. 

Całościowy obraz dziejów diecezji na przestrzeni pierwszego jej 

dziesięciolecia, nie tylko w wymiarze organizacyjnym, ilustrują dane 

statystyczne za lata 1992-2001. Wynika z nich że w tym okresie  

w diecezji liczącej 489.900 mieszkańców we Mszy św. w niedzielę,  

21 października 2001 r. uczestniczyło 201.248 wiernych, tj. 42,73%, 

Komunię św. przyjęło 76.687 wiernych, tj. 38,11%. 

W całym zaś dziesięcioleciu 1992-2002 ochrzczono 63.950 osób; 

bierzmowano 83.132 osoby; I Komunię św. przyjęło 85.961 osób; 

zawarto 29.673 małżeństwa, wyświęcono 140 kapłanów; zmarło 37 

duchownych17. 

Obchodzony obecnie jubileusz 25-lecia Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej jest dla autora tej wypowiedzi okazją do wyrażenia 

wdzięczności wobec Opatrzności Bożej za łaskę bycia przy tym dziele 

Bożym i ubogacenia wyniesionego z tego swoiście „wymuszonego” 

uczestnictwa. To „wymuszenie” miało miejsce w dzień po powołaniu 

diecezji. Nowo mianowany Biskup Jan Śrutwa, gdy pojawiłem się  

u niego w sprawach organizacyjnych Lubelskiego Domu Księży  

Seniorów, zaproponował mi przynależność do Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej oraz objęcie urzędu Kanclerza Kurii i wikariusza 

generalnego. Gdy mocno opierałem się przyjęciu tych propozycji, 

powiedział: „Idź do kaplicy, klęknij, pomódl się, abyś się skruszył”. 

Widać tego rodzaju „wymuszenie” okazało się skuteczne. Owocowało 

ono przez najbliższe dziesięć lat mojej pracy w nowej i bliskiej memu 

sercu diecezji. 

 

                                                      
17 Por. ZID 11:2002 s. 109-110. 
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Ks. Roman Marszalec  

 

WSPOMNIENIA MŁODOŚCI, LAT KAPŁAŃSKICH  

I POWSTANIA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  

KSIĘDZA ROMANA MARSZALCA – SENIORA Z KRASNOBRODU 

 

Dekretem Biskupa Lubelskiego Bolesława Pylaka z dnia 27 ma-

ja 1982 r. zostałem zwolniony ze stanowiska administratora parafii 

Majdan Sopocki i mianowany administratorem parafii pw. Nawie-

dzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie z prawami  

i obowiązkami proboszcza. Dnia 18 lipca 1982 roku na Mszy św.  

o godz. 12.00 wobec Dziekana Dekanatu Zamość Nowe Miasto, ks. 

Andrzeja Jabłońskiego, licznie zgromadzonych księży, tutejszych 

parafian i moich rodziców przejąłem obowiązki proboszcza powie-

rzonej mi parafii. 6 września 1982 r. zostałem mianowany Wicedzie-

kanem Dekanatu Zamość Nowe Miasto. Powyższe nominacje były 

dla mnie wielkim zaskoczeniem. Z bojaźnią i pokorą przyjąłem oby-

dwie.  

2 lipca 1939 r. moja matka, będąc w stanie błogosławionym, 

przybyła do Krasnobrodu i na kolanach adorowała obraz Matki  

Bożej Krasnobrodzkiej, polecając jej opiece poczęte dziecko. Sądzę, 

że w tym czasie pomiędzy obiema matkami, ziemską i niebieską, 

zapadła niepisana umowa: „Przyjdzie czas, że to dziecko oddasz mi 

na służbę”.  

Lata wczesnego dzieciństwa beztrosko spędzałem w rodzinnych 

Tyszowcach. Każdego roku na odpust Matki Boskiej Jagodnej  

z Hrubieszowa przez Tyszowce do Krasnobrodu przechodziła piesza 

pielgrzymka. Miejscem noclegu dla strudzonych pielgrzymów były 

Tyszowce. Kilkanaście osób korzystało z gościnności moich rodziców. 

Wśród pielgrzymów byli także i moi rówieśnicy. Wczesnym rankiem 

następował wymarsz do Krasnobrodu. Prosiłem rodziców o zgodę 

aby włączyć się do pielgrzymiej grupy i zobaczyć Krasnobród. Zaw-

sze następowała odmowa: „Jeszcze jesteś za mały”.  

Dziecięce pragnienia zrealizowała moja babcia Apolonia Jur-

kiewicz. Był rok 1950. Wynajętą przez nią furmanką z kilkoma in-

nymi  osobami udaliśmy się do Krasnobrodu na odpust Matki Bożej 

Jagodnej. Nocleg odbywał się na furmance przed klasztorem. Naj-

prawdopodobniej było to w miejscu obecnego parku, a może na pla-
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cu, gdzie dziś stoją bloki mieszkalne. Mury kościoła i klasztoru  

w moich oczach stanowiły wielką fortecę. Mnóstwo furmanek, koni  

i ludzi – nigdy tyle nie widziałem. Wzdłuż klasztoru dziesiątki  

żebraków szepczących pacierze w zamian za otrzymywane wiktuały 

– najczęściej były to pieczone pierogi.  

Dziesięcioletniemu wówczas chłopcu ani się nie śniło, że kiedyś 

będzie gospodarzem tych wspaniałych obiektów i przez wiele lat 

będzie przemawiał do ciągle gromadzących się tysięcy pielgrzymów. 

Wspomniane przeżycia zapadły głęboko w moją pamięć, są ciągle 

żywe i takie pozostaną do końca moich dni – proszę wybaczyć, że do 

nich powracam.  

Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczałem w rodzinnych 

Tyszowcach. W tym okresie najdalej wyjeżdżałem na wycieczki 

szkolne nad morze – gdzie zgubiłem się w Jelitkowie, do Zakopanego 

i Lublina na wystawę rolniczą. W pamięci pozostały: potęga morza  

i, zdawało się, niebotyczne góry.  

Rok 1958 – matura, a po niej wakacje podczas których zostałem 

cudownie ocalony: Podczas prac remontowych w kościele parafial-

nym, w których uczestniczyłem, runęły rusztowania. Zginęło  

10 osób, a około 30 trafiło do szpitala.  

Od października rozpocząłem studia w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Lublinie. Przez sześć lat poznałem niemal wszyst-

kich kapłanów w diecezji i parafie, do których jeździliśmy na kwestę 

tzw. tacę na rzecz uczelni, a jesienią po ziemniaki i zboże do parafii 

położonych w pobliżu Lublina.  

W tym okresie nigdy nie byłem w Krasnobrodzie. Nastąpiło to 

dopiero 4 lipca 1965 r. w dniu koronacji obrazu Matki Boskiej Kra-

snobrodzkiej. Jako wikariusz parafii Kanie koło Rejowca z grupą 

młodzieży na motorach udaliśmy się na tę uroczystość, w której 

udział wzięło podobno sto tysięcy wiernych. Kolejna moja piel-

grzymka do Krasnobrodu, to rok 1973. Byłem wtedy młodym pro-

boszczem tworzącej się parafii w Rzeczycy Księżej koło Kraśnika. 

Wraz z kilkoma uczniami udaliśmy się na diecezjalny zjazd matu-

rzystów (taki odbywał się każdego roku). Na ulicy nieznani ludzie 

legitymowali młodzież – była to próba zastraszania, najprawdopo-

dobniej przez urzędników tzw. Służby Bezpieczeństwa. 

Rok 1979 – kolejna pielgrzymka do Krasnobrodu z grupą para-

fian z Majdanu Sopockiego. 
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Dziś wspominam lata młodzieńcze i pierwsze lata mojego ka-

płaństwa. Szczerze stwierdzam, że wówczas nigdy nie pomyślałem  

o tym, co stało się z woli Biskupa Lubelskiego w roku 1982. Ten 

wstęp niech posłuży do przywołania przeżyć z nowej rzeczywistości, 

która nastąpiła 25 marca 1992 r.  

 

Nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce 

 

Na dzień 25 marca 1992 r. na godzinę 12.00 Biskup Lubelski 

Bolesław Pylak zwołał do Lublina nadzwyczajną konferencję dla 

księży dziekanów i wicedziekanów. Na tejże konferencji (jak się oka-

zało pożegnalnej) odczytał fragment bulli Ojca Świętego Jana Pawła 

II o powstaniu 13 nowych diecezji w Polsce, w tym Diecezji Zamoj-

sko-Lubaczowskiej. 

Ojciec Święty kierował się troską uświęcenia Ludu Bożego 

przez to, że pasterze będą bliżej wiernych, co ułatwi korzystanie  

z ich posługi. Diecezja Zamojsko-Lubaczowska powstała z części 

wydzielonego terytorium Diecezji Lubelskiej i Administratury Apo-

stolskiej w Lubaczowie (cząstka dawnej Archidiecezji Lwowskiej). 

Stolicą diecezji został Zamość, a katedrą kolegiata zamojska, konka-

tedrą zaś kościół pw. bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie. Biskupem 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej został ks. prof. dr hab. Jan Śru-

twa. Nowo mianowany biskup w dniu ogłoszenia bulli, 25 marca 

1992 r. o godzinie 18.00 protokolarnie objął zarząd diecezją w obec-

ności licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych.  

Uroczysty ingres biskupa Jana Śrutwy odbył się 19 kwietnia 

1992 r. w pierwszy dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,  

o godz. 12.00 w obecności Nuncjusza Apostolskiego abpa Józefa  

Kowalczyka.  

Do organizowania powyższych uroczystości został powołany 

komitet, w skład którego wszedł także proboszcz parafii w Krasno-

brodzie, ks. Roman Marszalec. Ponieważ kuchnia na plebanii  

w Krasnobrodzie słynęła z dobrych posiłków, przygotowywanych 

przez siostry ze Zgromadzenia Najświętszego Imienia Jezus, a miej-

scowy proboszcz gustował w ich jakości, dlatego ks. Biskup zlecił, 

aby zespół krasnobrodzki przygotował posiłek dla księży i zaproszo-

nych gości. Wiktuały w większości przygotowano w Krasnobrodzie, 

w części w Zamościu, a w pośpiechu spożywano je w salach przy 

katedrze.  
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W związku z powstaniem nowej Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej miałem mieszane uczucia. Dla mnie był to smutny 

rozwód z Diecezją Lubelską. Były także i pozytywy. Smutek powo-

dowała utrata seminarium, które przez sześć lat było moim domem  

i miejscem formacji duchowo-intelektualnej. Piękna katedra z cu-

downym obrazem Matki Bożej Płaczącej, w której otrzymałem świę-

cenia, też powoli stawała się obca. Kuria Diecezjalna i jej wydziały – 

już nie takie same. Wprawdzie po podziale diecezji zachodziłem do 

w/w instytucji, ale coraz bardziej czułem się w nich obco. Następo-

wało powolne wygaszanie przyjaźni z kolegami, brak  konferencji 

dziekańskich i wspólnych rekolekcji kapłańskich. Osłabły też wspól-

ne więzi kolegów z roku studiów i święceń kapłańskich. Rekompen-

sowaliśmy je corocznymi spotkaniami w rocznicę święceń.  

Na pożegnalnej konferencji dziekańskiej bp Bolesław Pylak za-

pewniał, że księża, którzy mają wkład finansowy w budowę domu 

dla księży emerytów, a znaleźli się na terenie nowopowstałej Diece-

zji Zamojsko-Lubaczowskiej, będą mieli pełne prawo do zamieszka-

nia w nim – jeśli zajdzie taka konieczność.  

Mijały miesiące i lata. Pan Bóg błogosławił młodej diecezji. Do-

konywało się w niej bardzo wiele pozytywnych dzieł. Patronowała 

nam nadal Pani Roztocza, zwana Matką Bożą Krasnobrodzką, a jej 

Sanktuarium, jak dawniej, stało się głównym miejscem kultu ma-

ryjnego w nowej diecezji. „Lublin” był zmuszony do restaurowania 

zapomnianego kultu MB Kębelskiej w Wąwolnicy.  

Pierwszym biskupem nowej diecezji został syn Ziemi Zamojsko-

Tomaszowskiej, prof. dr hab. Jan Śrutwa. Dla mnie to osobista  

radość, bo studiowałem z nim na jednym roku: wspólne wykłady, 

egzaminy, spacery i święcenia kapłańskie. Katedrą biskupią została 

historyczna kolegiata, w której podziemiach znajdują się doczesne 

szczątki rodu Zamoyskich. Budynek kurii diecezjalnej – to dzieło 

księdza Janusza Romańczuka, budowniczego kościoła pw. MB Kró-

lowej Polski w Zamościu. Ksiądz Janusz przy kościele wybudował 

spore centrum katechetyczne, nie wiedząc, że Duch Święty skiero-

wał jego wysiłek na inne tory. Nauka religii weszła do szkół, a no-

wopowstały budynek został adoptowany dla potrzeb Kurii i Sądu 

Biskupiego. W niedługim czasie diecezja miała już swoje semina-

rium duchowne z siedzibą w Lublinie. Kolejne dzieła biskupa Jana 

to odzyskanie kościoła Ojców Franciszkanów w Zamościu, sprowa-
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dzenie do diecezji Sióstr Klarysek (Sitaniec), Mniszek Kamedułek 

(Tyszowce) i budowa Domu Księży Seniorów w Biłgoraju.  

Personalny skład diecezji to księża cząstki Diecezji Lubelskiej  

i dawnej Archidiecezji w Lubaczowie. Przybyli więc nowi księża,  

a wśród nich pierwszy biskup pomocniczy, ks. dr Mariusz Leszczyń-

ski. Do momentu stabilizacji składu personalnego Biskup Lubelski  

i Zamojsko-Lubaczowski umożliwili wolność wyboru przynależności 

do konkretnej diecezji. Na ogół, z małymi wyjątkami, księża pozosta-

li w miejscach, w których zastał ich podział. Lublin – środowisko 

uniwersyteckie. W związku z tym Archidiecezja Lubelska zachowała 

księży posiadających stopnie naukowe. A Zamość? – Jeden kapłan  

z tytułem doktora – emeryt, kapelan u sióstr Franciszkanek Misjo-

narek Maryi w Zamościu. „Ewangeliczne ziarno gorczycy rośnie jed-

nak i przeobraża się w duże drzewo”. I na tym polu następują pozy-

tywne zmiany. Biskup Diecezjalny, były rektor KUL – z tytułem 

profesora, kanclerz kurii – dr hab. prof. KUL. Wiadomo, że chodzi tu 

o ks. prof. Franciszka Greniuka – syna Ziemi Zamojskiej, pochodzą-

cego z Ornatowic w parafii Grabowiec. Ks. Kanclerz, kierowany do-

brem Kościoła i duchem patriotyzmu lokalnego, bez reszty zaanga-

żował się w pracę na rzecz diecezji. Wszystkim wiadomo, że był ar-

chitektem Kurii Diecezjalnej wraz z jej wydziałami, budowniczym 

Domu Diecezjalnego, w którym mieści się Muzeum Diecezjalne, Kato-

lickie Radio Zamość, mieszkania dla księży biskupów i pracowników 

kurii, a wreszcie budowniczym Domu Księży Seniorów w Biłgoraju.  

Księże Profesorze! Jesteś dla nas wzorem umiłowania i poświę-

cenia się dla dobra Kościoła – przyjmij nasze uznanie.  

Z Lublina do Zamościa wraz z biskupem Janem przybył ks. mgr 

lic. Czesław Grzyb – pracownik Kurii Diecezjalnej na wielu odcin-

kach, ks. dr Adam Firosz, który został rektorem Seminarium Du-

chownego i ks. dr Eugeniusz Derdziuk jako ojciec duchowny diece-

zjalnej uczelni. Przynależność do diecezji zgłosiło kilkunastu pra-

cowników naukowych KUL, a wśród nich ks. prof. Janusz Nagórny, 

ks. prof. Sławomir Nowosad i inni. Ksiądz Biskup zadbał o kadrę 

naukową dla potrzeb nowopowstałej diecezji i skierował na studia 

specjalistyczne na KUL i uczelnie w krajach zachodniej Europy kil-

kunastu kapłanów. 

Duży wkład w funkcjonowanie diecezji wnieśli kapłani dotych-

czasowej Administratury Apostolskiej w Lubaczowie. Wikariuszem 

generalnym i dyrektorem duszpasterstwa został ks. mgr lic. Zyg-
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munt Zuchowski, oficjałem Sądu Biskupiego ks. mgr. lic. Stanisław 

Bachor, ekonomem diecezjalnym ks. Stefan Wójtowicz. Po kilku 

latach funkcjonowania diecezji Ojciec Święty Jan Paweł II na bisku-

pa pomocniczego powołał księdza dr. Mariusza Leszczyńskiego po-

chodzącego z Horyńca. Ksiądz bp Mariusz, zaangażowany w posługę 

pasterską, pracę naukową i archiwisty, jest przyjacielem wszystkich 

kapłanów.  

To są moje przemyślenia, które powstały w starej już głowie  

syna Ziemi Zamojskiej, długoletniego duszpasterza parafii krasno-

brodzkiej. Przemyślenia zacząłem od przywołania momentu przyby-

cia do Krasnobrodu w łonie mojej matki. Chcę już tutaj pozostać na 

stałe. Mój obecny następca, ks. dr Eugeniusz Derdziuk na miejsco-

wym cmentarzu grzebalnym wybudował dla kapłanów grobowiec. 

Sądzę, że w nim zakończę lata mego życia i posługi kapłańskiej.  
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Ks. Andrzej Puzon 

 

NA SREBRNY JUBILEUSZ DIECEZJI 

 

W życiu codziennym różni ludzie, instytucje, organizacje obcho-

dzą mniejsze czy większe jubileusze. Miniony rok był dla naszego 

narodu wspaniałym Jubileuszem 1050. Rocznicy  Chrztu Polski. 

Można postawić pytanie: Po co są jubileusze? Jubileusze są po to, 

aby zatrzymać się w biegu. Spojrzeć na przebytą drogę, dokonać 

bilansu. Jubileusze są wydarzeniem wspólnotowym, wyrazem ser-

decznych związków, które łączą ludzi. Trudno sobie wyobrazić jubi-

leusze bez ludzi. Jubileusze są manifestacją ludzkiej wdzięczności. 

Świętujący Jubileusz podczas obchodów akcentują to, co jest dobre, 

pożyteczne, godne wydobycia i pokazania. Ale zacznijmy od początku 

diecezji. 

Poproszono mnie, abym coś napisał na 25-lecie naszej diecezji. 

Mając świadomość, iż zapewne będą pisać też inni, ukierunkuję mo-

je wspomnienia na sprawę pomocy Kościołowi na Wschodzie, na 

posługę kapelana wojskowego i dzieło „Caritas”. 

Gdy zbliżał się rok 1992, od jakiegoś już czasu dochodziły do nas 

informacje o planowanej rekonstrukcji podziału diecezji w Polsce. 

Różnymi kanałami dochodziliśmy, w jakim to będzie zarysie geogra-

ficzno-administracyjnym. Pamiętam, jak ze śp. Ks. Dziekanem 

Edwardem Kłopotkiem pojechaliśmy do Lublina, by tam uczestni-

czyć w konferencji nadzwyczajnej: podziału Diecezji Lubelskiej.  

Atmosfera była pełna różnych domysłów. Ks. Kłopotek mówił:  

„Ks. Andrzeju, na pewno Biskup Pylak nie będzie Biskupem Diece-

zjalnym naszej diecezji, zabierzmy portrety bpa Pylaka i wymienimy 

je na portrety nowego. Może będzie bp Śrutwa albo bp Hemperek”. 

Nazbieraliśmy pięć portretów i, ku zdziwieniu innych dziekanów, 

ogłosiliśmy licytację.  

Na konferencji zauważyliśmy, że nie ma Biskupa Śrutwy. Ogło-

szono nam, że jest w Warszawie, na specjalnej konferencji prasowej. 

Byliśmy przekonani, że nową diecezję utworzą z dawnej części Die-

cezji Lubelskiej i, zgodnie z tym co się mówiło, spodziewaliśmy się 

włączenia częściowo Diecezji Siedleckiej. To miałoby pełne uzasad-

nienie, wszak była kiedyś Diecezja Chełmska, a do Lubelskiej nale-

żała też część Podlasia. Sądziliśmy więc, że będzie Diecezja Chełm-
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sko-Zamojska. Okazało się, że ogłoszono inny podział, zgodnie z któ-

rym przyłączono do nas dawne struktury Archidiecezji Lwowskiej. 

Wprawdzie spotykaliśmy się z tamtymi księżmi na festiwalach  

w Lubaczowie, byliśmy tam, kiedy Jan Paweł II nawiedził tamtą 

diecezję, ale nie były to spotkania o większym znaczeniu. Z wielką 

radością za to przyjęliśmy fakt, iż Ojciec Święty zamianował pierw-

szym biskupem nowej diecezji o nazwie: Zamojsko-Lubaczowska, 

Biskupa Jana Śrutwę. Ksiądz Biskup znał nas dokładnie jako  

Biskup Pomocniczy Lubelski, był Rektorem KUL i wykładowcą  

w Seminarium Duchownym. Cieszyliśmy się, że tak bardzo wy-

kształcony i bliski nam człowiek będzie zarządcą naszej diecezji. 

Pamiętam, jak Ks. Dziekan Jacek Żurawski zapraszał nas na godz. 

18.00 do zamojskiej kolegiaty (teraz już katedry), aby powitać  

Biskupa Jana Śrutwę jako Biskupa Diecezjalnego. 

Opłaciło się nam więc wziąć pięć portretów księdza biskupa  

Pylaka, bo dostaliśmy od kilku duchownych portrety księdza bisku-

pa Śrutwy. 

Trzeba tu podkreślić, że Biskup Jan miał wspaniały zmysł do-

boru swoich współpracowników. Kanclerzem i Wikariuszem Gene-

ralnym został mianowany nasz profesor teologii moralnej, ks. Fran-

ciszek Greniuk. Rektorem WSD został ks. dr Adam Firosz, skarbni-

kiem ks. Andrzej Jabłoński, a Dyrektorem „Caritas” ks. Stefan Wój-

towicz.  

Siedziba Kurii znalazła się w pomieszczeniach parafii katedral-

nej. Patrząc na te wszystkie pomieszczenia, chciało się zanucić kolę-

dę: „Ach ubogi żłobie” – ale trzeba stwierdzić, że zarówno Biskup 

Jan, jak i pracownicy Kurii umieli zapalić w nas nadzieję, że mamy 

stworzyć wspólny dom i trzeba, aby ten dom miał duszę. I tak się 

stało. 

Wkrótce Biskup Diecezjalny dokonał nowego podziału diecezji 

na dekanaty i raz po raz zwoływał konferencje Księży Dziekanów. 

Wśród uzasadnień nowego podziału administracyjnego diecezji pol-

skich było i to, że biskup ma być bliżej ludu. Podziwialiśmy Biskupa 

Jana w tej jego wielkiej pielgrzymce po parafiach naszej diecezji  

i pełnieniu różnych posług.  

Ingres Biskupa Jana do Katedry w Zamościu wyznaczono na 

Wielkanoc. Choć dzień ten sam w sobie jest radosny, to aura była 

raczej smutna, posępna, trochę deszczowa i zimna. Ludzie świeccy  

i księża dopisali. Ja, za zgodą Biskupa Jana, udałem się do Włodzi-
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mierza Wołyńskiego na godz. 14.00, aby tam odprawić Rezurekcję. 

Właśnie wtedy, we współpracy z  Merem miasta Włodzimierz Wo-

łyński, udało się odzyskać dla użytku wiernych kościół, który przez 

50 lat był nieczynny. Była to sala koncertowa „Lira”, w której mie-

ściły się restauracja, kawiarnia, a nawet dom publiczny. Moja obec-

ność tam była wyrazem otwarcia się Księdza Biskupa na Wschód. 

Później Biskup Jan był w Łucku na ingresie Biskupa Marcjana Tro-

fimiaka, odwiedzał też kapłanów naszej diecezji pracujących na 

Ukrainie. Dzięki życzliwości i zgodzie Biskupa Jana przyjmowali-

śmy w naszej diecezji bardzo liczne grupy dzieci i młodzieży z Łucka, 

Kamieńca Podolskiego i Lwowa na koloniach letnich.  

Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był w Zamościu, za zgodą  

Biskupa Jana, przyjęliśmy dwa i pół tysiąca osób ze Wschodu. Przy-

byli oni przez przejście graniczne Zosin-Uściług. Każdy z podróżnych 

otrzymał paczkę śniadaniową, a w drodze powrotnej w Teptiukowie, 

na terenie parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, podjęliśmy 

ich uroczystą kolacją. Ten duch służby i gościnności Biskupa Jana 

udzielał się nam wszystkim. Ksiądz Biskup ofiarował też obraz 

Matki Bożej Częstochowskiej do budującego się kościoła w Nowowo-

łyńsku na Ukrainie. 

Pamiętam, bardzo to sobie ceniliśmy, kiedy przed wizytacją ka-

noniczną Biskup Jan zapraszał nas zawsze na obiad i uzgadnialiśmy 

cały program. Jakie to było ujmujące i przykładne, kiedy Biskup 

Jan, jadąc z posługą do dekanatu, wstępował do dziekana, zabiera-

jąc go do auta, a podczas drogi wypytywał o dekanat.  

Innym wymiarem bliskości Biskupa z ludem był udział w uro-

czystościach wojskowych 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie. 

Po takich uroczystościach Wojsko zapraszało Biskupa Jana na ogni-

sko. Przy tej okazji rozmawiał on dosłownie ze wszystkimi. Pamię-

tam, jak nas, oficerów i żołnierzy służby czynnej (swoją drogą byli to 

żołnierze pochodzący z okolic Zakopanego, Nowego Sącza, Tarnowa 

– bardzo religijni i grający na różnych instrumentach), Pasterz Die-

cezji zawstydził. Kiedy przyszło nam śpiewać żołnierskie i patrio-

tyczne piosenki, my oficerowie znaliśmy po dwie, trzy zwrotki,  

a Ksiądz Biskup – dziesięć, a nawet piętnaście zwrotek. Dowódca 

Jednostki Wojskowej na następne spotkanie zarządził naukę 

wszystkich zwrotek tych pieśni i piosenek. Ja miałem zająć się or-

ganizacją. Obecność Księdza Biskupa na wielu uroczystościach woj-

skowych sprawiła, że kiedy Jednostka Wojskowa w Hrubieszowie 



INNE 

 

 
 

223 

była zagrożona likwidacją, próbowaliśmy temu zapobiec podpierając 

się autorytetem Biskupa Jana, między innymi nadając mu tytuł 

Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszów. Dziś Wojsko w Hrubie-

szowie jest najsilniejszą jednostką Wojska Polskiego na Lubelsz-

czyźnie. Tu były i są do dziś najwspanialsze przysięgi wojskowe  

z udziałem Biskupów Polowych Wojska Polskiego i Biskupa Jana. 

To właśnie wojsko witało w Krasnobrodzie Jego Eminencję Józefa 

Kardynała Glempa – Prymasa Polski, a także w Hrubieszowie – 

Jego Eminencję Stanisława Kardynała Nagyego, Arcybiskupa Sta-

nisława Wielgusa, Arcybiskupa Bolesława Pylaka, czy Arcybiskupa 

Piotra Malczuka z Kijowa oraz innych Księży Biskupów. Uczestni-

czyliśmy w wielu spotkaniach z Janem Pawłem II: w Polsce (również 

w Zamościu), jak i w Rzymie w 2000 r. 

Któż zliczy uroczystości Armii Krajowej, w których uczestniczył 

również Biskup Jan Śrutwa. Jako historyk z wykształcenia rozpalał 

w nas miłość do Ojczyzny, rozwijał i zakładał nowe agendy życia 

diecezjalnego, wskazując na ten ważny wymiar pracy pastoralnej. 

Po ks. Stefanie Wójtowiczu na czele diecezjalnej „Caritas” sta-

nął ks. dr Franciszek Nieckarz – młody, utalentowany i wykształco-

ny kapłan. Czasami zaglądałem do siedziby „Caritas”, aby wpłacić 

różne należności, ale nigdy mi nie przyszło do głowy, że kiedyś mnie 

zostanie powierzona funkcja dyrektora tego Dzieła. Stało się tak, 

kiedy ks. Franciszka Nieckarza biskup mianował Rektorem WSD. 

Nominację otrzymałem w Krasnobrodzie na diecezjalnym spotkaniu 

kapłańskim. Ktoś z kapłanów poinformował mnie, że Biskup Śrutwa 

pilnie mnie potrzebuje. Sądząc, że może chodzi o zmiany personalne 

w dekanacie, przybiegłem do Księdza Biskupa, który zakomuniko-

wał mi, że mam objąć funkcję Dyrektora „Caritas” naszej diecezji. 

Jeszcze nie zdążyłem powiedzieć: tak czy nie, a Biskup do mnie: 

„Matce Bożej Krasnobrodzkiej polecam Twoje nowe zadanie. Poma-

gasz Polakom na Ukrainie, przyjmujesz młodzież na kolonie letnie, 

pomagasz też ludziom w Hrubieszowie, jest stacja „Caritas” w Hru-

bieszowie, więc masz doświadczenie”.  

Był to trudny okres w naszej Ojczyźnie. Bieda, bieda, bieda… 

Kiedy pojechałem na pierwsze spotkanie jako Dyrektor „Caritas” 

zorientowałem się w pewnych możliwościach niesienia pomocy lud-

ności. Okazało się, iż nasz region był najbiedniejszym w Unii Euro-

pejskiej w tym czasie. Małe zakłady poupadały, a dużych nie było. 

Upadłość PGR-ów, przemysłu spożywczego, przetwórczego. Ludzie 
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przychodzili po pomoc, aby móc przeżyć. Wykorzystywałem wszelkie 

możliwości, aby sprowadzić żywność, odzież, obuwie, środki czysto-

ści, leki. Dużo pomogły w przechowaniu darów żywnościowych „Ca-

ritas” Diecezji Rzeszowskiej, Sandomierskiej i Lubelskiej. Paczki 

żywnościowe były rozdawane na święta Bożego Narodzenia i Wiel-

kanoc. Ludzie stali w kolejce od północy, aby coś otrzymać. Musiały 

być zaświadczenia od proboszczów parafii. To były setki ludzi. Wiel-

ką pracę wykonywali pracownicy „Caritas” z Zamościa, Hrubieszowa 

i Lubaczowa. Pomagaliśmy biednym dzieciom, fundując im obiady  

w szkołach, czy też poprzez letni i zimowy wypoczynek na wakacjach 

i feriach.  Ileż wykupiliśmy recept dla ludzi biednych. Nie zapomnę, 

jak pojechaliśmy do jednego z dawnych PGR-ów, gdzie na 200 za-

mieszkałych tylko 6 osób pracowało. Zawieźliśmy całą przyczepę 

darów. Ludzie rozpłakali się: „Myśmy myśleli, że i Pan Bóg o nas 

zapomniał”. Trzeba było wielkiego hartu ducha, aby ludziom pomóc  

i jednocześnie zmieścić się w regułach prawnych, ponieważ często 

nas kontrolowano. Jakże mile wspominam zakładanie Szkolnych 

Kół Caritas. Zawsze wiozłem na takie wydarzenia jakieś dary.  

Starałem się zawsze pamiętać, że „Caritas” to nie jest instytucja 

tylko do gromadzenia pieniędzy, ale przede wszystkim do pomocy 

biednym i potrzebującym. Kiedy jeździłem na spotkania Dyrektorów 

„Caritas Polska”, to naczelne władze w Warszawie monitowały: 

„Dajcie temu Ukraińcowi z Zamościa” (bo tak mnie nazywano, choć 

Ukraińcem nie jestem) jakieś dary, bo on mocno gębę drze!!! Do dziś 

spotykają mnie w Zamościu ludzie i ciągle wspominają, a nawet 

chwalą za takie intensywne zaangażowanie w pomoc najuboższym.  

Jakież to były wspaniałe wizyty Biskupa Pomocniczego Mariu-

sza Leszczyńskiego ze mną w szpitalach naszej diecezji na Dzień 

Dziecka! Zawsze dzwoniłem do szpitali, by zapytać, co najlepiej ku-

pić dzieciom na oddziałach. Były słodycze, lalki, samochodziki, prze-

ścieradła, filmy, magnetowid. Biskup Mariusz wspaniale przema-

wiał, grał na organkach. Wręczaliśmy dzieciom dary. Pamiętam 

taką sytuację: w Domu Pomocy w Tyszowcach przebywała matka  

z kilkorgiem dziećmi. W pewnym momencie dziecko 5-6 letnie zwra-

ca się do Biskupa Mariusza z prośbą, czy może się pochylić. Co ty 

chcesz? – zapytał Ksiądz Biskup. Ja chcę ucałować Księdza Biskupa 

i podziękować za dary. Wszyscy mieliśmy łzy w oczach.  

Ileż to darów z „Caritas” i parafii wiozłem z Wojskiem i swoim 

samochodem do ludzi dotkniętych skutkami powodzi z okolic San-
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domierza, Opola Lubelskiego, Zagłoby, Limanowej, czy w okolice 

Wrocławia i Opola! Dziś, aż sam się dziwię, że dałem radę z małą 

gromadką ludzi tego wszystkiego dokonać. Jakie były prężne Stacje 

Opieki „Caritas”! Jakie zaangażowanie! Szkoda, że jakoś to nie jest 

do końca dostrzeżone i dowartościowane. Jak tu nie wspomnieć  

o założonym „Oknie życia” u Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi 

w Zamościu, gdzie uratowano dwoje dzieci. Może i to warto rozre-

klamować!? Pamiętam budowę Domu Księży Seniorów w Biłgoraju. 

Biskup Jan zawezwał mnie i polecił zapłacić za wszystkie okna  

i drzwi. 

Przedziwna rzecz: jak w Krasnobrodzie zostałem wyniesiony do 

godności Dyrektora „Caritas”, tak również w Krasnobrodzie, po 

ośmiu latach mojej posługi, odwołał mnie Biskup Wacław Depo. Dziś 

chcę podziękować Dyrektorowi „Caritas Polska” za wyróżnienie 

mnie figurą św. Siostry Faustyny.  

Gdzieś w połowie roku 2006 dowiedzieliśmy się, że Biskup Jan 

Śrutwa złożył rezygnację z urzędu Biskupa Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej. Żal nam było, bo jego impuls do pracy był wspaniały. 

Po Biskupie Janie przejął rządy w diecezji Biskup Wacław Depo,  

a obecnie Pasterzem naszego Kościoła lokalnego jest Biskup Marian 

Rojek. Każdy z nowych rządów coś ze sobą niesie: swoje środowisko, 

swoją tradycję Kościoła, swoje doświadczenie. Nie mnie oceniać: 

lepiej czy gorzej. 

Zakończę refleksją Księdza Prymasa Wyszyńskiego z książki 

„Idzie nowych ludzi plemię”: „Świat oczekuje innych, lepszych ludzi, 

lepszych od nas i zapowiadają nowych ludzi. Doprawdy! Z jakim 

utęsknieniem stworzenie oczekuje innych ludzi. Oczekuje nie tyle 

zmiany ustrojów, ile odmiany ludzkich serc. Aby ludzie byli lepsi, 

aby mieli oblicze Boże, twarze ludzkie, aby byli podobni do ludzi 

Bożych, aby odbiło się na nich światło Oblicza Pańskiego. Tego ocze-

kuje całe stworzenie. Czeka z tęsknotą na … człowieka(…)”. 
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Ks. Henryk Krukowski  

 

TAMTE DNI 

 

Od pewnego czasu mówiło się, że w Polsce nastąpi przebudowa 

struktur kościelnych, że powstaną nowe diecezje, że nastąpi podział 

dużych jednostek. Zamiar z pewnością słuszny, ponieważ przez lata 

rządzący komuniści nie dopuszczali do uregulowania spraw teryto-

rialnych Kościoła w Polsce, co więcej niektóre diecezje przez długi 

czas były pozbawione biskupów. Po wojnie zmieniły się granice pań-

stwa, ze wschodnich diecezji pozostały tylko skrawki dekanatów  

i parafii, natomiast na zachodzie przybyły całe diecezje z dość dużym 

– rozległym terytorium. Taki stan rzeczy wymagał zmiany i dosto-

sowania do tego, aby posługa duszpasterska mogła być pełniona 

sprawnie i bez przeszkód. 

Już w roku 1991 pojawiły się pogłoski, że Diecezja Lubelska zo-

stanie podzielona i być może zostanie z niej utworzona nowa jed-

nostka. Nigdy nie należałem do grona „dobrze poinformowanych”, 

ale pełniąc od kilku lat posługę proboszcza w Horodle, jak większość 

kapłanów, zastanawiałem się jak to będzie, i czy pozostaniemy dalej 

przy Lublinie, czy też znajdziemy się w nowej sytuacji. Zdecydowa-

łem się pojechać do Kurii Diecezjalnej, gdzie kanclerzem był mój 

kolega z roku, ks. dr Franciszek Przytuła  i zapytałem go, czy już 

wiadomo jak będą przebiegały nowe granice i kto może zostać bisku-

pem. Ks. Franciszek pokazał mi mapę Województwa Lubelskiego  

z wykreśloną linią graniczną. Na mapie wyrysowano dwie wersje. 

Na jednej granica nowej diecezji zaczynała się w okolicach Terespo-

la, obejmowała część Diecezji Siedleckiej z Włodawą, Chełmem  

i Zamościem. Druga wersja to granice obecnej Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej. Ks. Kanclerz nie wiedział jeszcze, która wersja zo-

stanie przyjęta, sugerował, że raczej ta pierwsza z siedzibą biskupa 

w Chełmie. Wszystko wskazywało na to, że zostanie odtworzona 

dawna Diecezja Chełmska, co wydawało się logiczne, ponieważ sku-

piałaby ludność o jednolitej kulturze i obyczajach, co więcej, wokół 

Bazyliki – byłej katedry unickiej znajduje się wiele budynków,  

w których mogłyby się pomieścić wszystkie urzędy diecezjalne. Gdy 

sprawa przybierała coraz bardziej konkretny kształt, kapłani  wyra-

żali wątpliwości, czy naprawdę trzeba podzielić Diecezję Lubelską, 
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która w stosunku do innych wcale nie była taka wielka, a tzw. ścia-

na wschodnia już wtedy gwałtownie się wyludniała. Niektórzy ka-

płani pochodzący z części Diecezji Lubelskiej, ci którzy mieli pozo-

stać na terenie nowej jednostki, starali się zmienić parafie tak, aby 

pozostać bliżej swych rodzinnych stron. Na szczęście pozwolono  

w późniejszym czasie na dokonanie wyboru. Były też obawy, czy uda 

się bezproblemowo połączyć części różnych diecezji, czasem o innych 

obyczajach, a nawet kulturze. 

25 marca 1992 roku ogłoszono tekst buli Jana Pawła II pt.  

„Totus Tuus Poloniae Populus”, która dokładnie określiła kierunek 

reorganizacji struktur kościelnych w Polsce. Na mocy tego doku-

mentu powołano nową Diecezję Zamojsko-Lubaczowską, w skład 

której w zdecydowanej większości weszły dekanaty i parafie z lubel-

skiej części, oraz dołączono pozostałość dawnej Archidiecezji Lwow-

skiej, czyli Lubaczów z kilkoma dekanatami.  

W przypadku narodzin dziecka powstaje pewne zaniepokojenie, 

nowe obowiązki i spory wysiłek rodziców. Podobnie było w sytuacji 

narodzenia się nowej diecezji. Przecież tu wszystko trzeba zacząć od 

początku. Ojciec św. Jan Paweł II zdecydował, że katedrą zostanie 

piękna Kolegiata zamojska, ale ona także musi czekać na gruntowny 

remont i adaptację. Potrzebny będzie budynek Kurii Diecezjalnej, 

która tymczasowo działała w jednej z sal przy Katedrze. W przyszło-

ści trzeba pomyśleć o Domu Diecezjalnym, domu dla księży emery-

tów, domu rekolekcyjnym i rozbudowie Seminarium. Zadawaliśmy 

sobie pytanie: czy damy radę? Parafie wchodzące w skład nowej 

jednostki to w większości tereny wiejskie i niezbyt zamożne. Prze-

mysł w okolicy prawie upadł. Z Lublina niewiele dostaliśmy.  

Natomiast z radością przyjęliśmy wiadomość, że Biskupem Die-

cezjalnym został wszystkim dobrze znany i ceniony bp prof. dr hab. 

Jan Śrutwa, pochodzący z tego terenu i dobrze znający większość 

kapłanów. Uroczystość inauguracji diecezji i ingres nowego biskupa 

wyznaczono na 19 kwietnia 1992 r. w samą Wielkanoc. Zmieniliśmy 

w parafii porządek świątecznych nabożeństw tak, aby wziąć udział 

w tym historycznym wydarzeniu. Wraz ze wspomagającym nas 

duszpastersko w parafii dyrektorem Biblioteki KUL, ks. Tadeuszem 

Stolzem, udaliśmy się do Zamościa, aby z innymi kapłanami powitać 

niemalże cały Episkopat Polski na czele z Nuncjuszem i oczywiście 

nowego Pasterza. Dziwna wtedy była pogoda, na przemian świecące 

słońce i zachmurzenie oraz dość chłodno. Wracając do Horodła za-
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stanawialiśmy się, czy to dobry znak dla tego „dziecka”, które się 

narodziło, a dziś otrzymało jakby chrzest. 

Biskup Jan powierzył wszystkie sprawy Świętej Bożej Rodzi-

cielce Maryi, Matce Odkupiciela.  Pod jego okiem nowo narodzone 

dziecię rosło i rozwijało się. Starannie dobrał sobie współpracowni-

ków z obydwu diecezji – osoby które już się sprawdziły. Na urząd 

kanclerza powołał ks. prof. Franciszka Greniuka, wszystkim znane-

go, cenionego i pełnego energii, który włożył wiele wysiłku, aby roz-

poczęte dzieło dojrzewało i owocowało. Wikariuszem generalnym 

został ks. inf. Zygmunt Zuchowski z części lubaczowskiej. Obaj ci 

kapłani tworzyli jakby trzon nowej diecezji. Do nich dołączali inni, 

tworząc prawdziwą Kurię i Sąd Biskupi. Dość szybko uformowały 

się wszystkie referaty obejmujące potrzeby diecezjalnego duszpa-

sterstwa. W roku 1998 Ojciec św. Jan Paweł II wzmocnił młody or-

ganizm, mianując biskupem pomocniczym  kapłana z tej diecezji,  

ks. dra Mariusza Leszczyńskiego. 

Bardzo ważną sprawą jest troska o nowe powołania do stanu 

kapłańskiego i kształcenie nowych kapłanów dla diecezji. W spadku 

po Archidiecezji w Lubaczowie otrzymaliśmy w Lublinie zabudowa-

nia niewielkiego Seminarium. Ks. Biskup pierwszym rektorem mia-

nował ks. dra Adama Firosza, wicerektorem został ks. dr Janusz 

Lekan, a ekonomem ks. Jerzy Kusy. Klerycy pochodzący z terenów 

nowej diecezji, a kształcący się dotychczas w Seminarium Lubel-

skim, mieli możliwość wyboru: przynależność do Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej lub pozostanie w Lubelskiej.   

Młoda Diecezja, niemalże jeszcze dziecko, musiała szybko stać 

się dorosłą i silną, bo otrzymała wielkie  zadanie a jednocześnie dar 

– przygotowanie się na wizytę Ojca św. Jana Pawła II w Zamościu, 

dnia 12 czerwca 1999 r. Było to niewątpliwie najważniejsze wyda-

rzenie w jej historii. Za polską piosenkarką można tylko krótko  

powiedzieć: „To były piękne dni”. Wizyta papieska dała potężny  

zastrzyk energii i niewątpliwie przyczyniła się do wzmocnienia wia-

ry, a także do uświadomienia sobie w pełni, że jesteśmy Diecezją 

Zamojsko-Lubaczowską i na nas spoczywa odpowiedzialność za jej 

wzrost.  

Dziś, gdy świętujemy jej srebrny jubileusz, z przymrużeniem 

oka patrzymy na początkowe animozje między częścią lubelską  

a lubaczowską, bo dotyczyły one spraw błahych, jak choćby odma-

wianie różańca. W lubelskiej części po uczynieniu znaku krzyża 
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przechodzi się od razu do odmawiania i rozważania tajemnic, a do-

piero na koniec tzw. „dodatek”, natomiast w lubaczowskich stronach 

odwrotnie. Roztropność i wyczucie kapłanów z jednej i drugiej części 

sprawiły, że bez większych problemów dało się wszystko pogodzić  

i scalić. Wiadomo, że nie wygasły sympatie do rodzinnych stron, do 

seminarium, które nas kształtowało i do biskupów, którzy nas wy-

święcili. Dobrze, że nadal przy różnych okazjach spotykają się  

kapłani naszej Diecezji z „lubelskimi”. W 1996 roku uczestniczyłem 

w rekolekcjach z okazji 25-lecia naszego kapłaństwa w Domu Reko-

lekcyjnym na Podwalu w Lublinie. Wraz z arcybiskupem Bolesła-

wem Pylakiem odprawialiśmy dziękczynną Mszę św., a potem każdy 

z nas miał możliwość porozmawiania z nim. W pewnej chwili zapytał 

mnie: Gdzie pracujesz? Odpowiedziałem: Tam gdzie Ks. Arcybiskup 

mnie posłał, czyli w Horodle. Parafii jeszcze nie zmieniłem, ale 

zmieniłem diecezję. Pytał dalej: Jak się w tej diecezji czujesz? Żarto-

bliwie skwitowałem: Jak u teściowej. Bo dla mnie Archidiecezja,  

z której pochodzę jest matką, a Diecezja Zamojsko-Lubaczowska 

teściową, ale teściową dobrą i niech tak pozostanie. 

 

 

 
 

 



 

 



 

 

SSppiiss  ttrreeśśccii  

 

STOLICA APOSTOLSKA 

 
Orędzie Papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju 2017 r. ................... 5 
Orędzie Papieża Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego 

Przekazu ........................................................................................................ 13 
Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2017 r. . 17 
Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego .......................... 22 
Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2017 .............................................. 25 
List Ojca Świętego Franciszka do młodzieży z okazji prezentacji dokumentu 

przygotowawczego XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu 
Biskupów ....................................................................................................... 30 

Dekrety Penitencjarni Apostolskiej dla Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
na Rok św. Brata Alberta............................................................................... 32 

 

EPISKOPAT  POLSKI 

 
Przesłanie Przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski  

ds. Dialogu z Judaizmem ............................................................................... 39 
List Komisji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia 

Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2017 r. ................. 43 
Komunikat abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji 

Episkopatu Polski ws. modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii w dniu  
3 marca 2017 r. ............................................................................................. 48 

Józef Augustyn SJ, Rozważania „Za Jezusem na Drodze Krzyżowej” ................ 49 
Komunikat z 375. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski ............ 66 
Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy  

świętej transmitowanej przez telewizję ....................................................... 69 
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania ............................................................ 84 

 



 

 

 
 

232 

BISKUP  DIECEZJALNY 

 
Dekret nadania tytułu Niepokalanego Serca Maryi kaplicy w Domu 

Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi na terenie  
parafii pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju ...................................................... 96 

Sprawy personalne ........................................................................................... 96 
Słowo do wszystkich uczestników Orszaku Trzech Króli 2017 r. w Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej .............................................................................. 97 
Słowo Biskupa Diecezjalnego na Jubileusz 25-lecia Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej i rozpoczęcie peregrynacji Krzyża Wielkopiątkowego  
św. Jana Pawła II ........................................................................................... 97 

Homilia podczas Mszy św. rozpoczynającej Jubileusz 25-lecia powstania 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ............................................................... 105 

Homilia podczas Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania i peregrynacją Krzyża św. Jana Pawła II .............................. 114 

Homilia podczas Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania i peregrynacją Krzyża św. Jana Pawła II .............................. 118 

Homilia podczas Mszy św. Jubileuszowej 25-lecia powstania Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej .................... 122 

 

KURIA  DIECEZJALNA 

 
Dane statystyczne z parafii za rok 2016 ......................................................... 129 
Dane statystyczne diecezji za rok 2016 .......................................................... 133 
Komunikaty z Konferencji Księży Dziekanów ................................................. 134 

Kanclerz i Rzecznik Diecezji .................................................................... 134 
Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego ............................................ 137 
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego ........................................................ 139 
Sprawy ekonomiczne ............................................................................. 146 
Wyższe Seminarium Duchowne ............................................................. 146 
Caritas .................................................................................................... 148 
Katolickie Radio Zamość ........................................................................ 150 
„NIEDZIELA” Edycja Zamojsko-Lubaczowska ......................................... 153 
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży ................................................. 154 
Propozycje inicjatyw w 100-lecie Objawień w Fatimie .......................... 158 



 

 

 
 

233 

INNE 

Bp Mariusz Leszczyński  
Bez historii nie ma tożsamości narodu.  

Homilia z okazji 60-lecia Ośrodka Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 
kościół akademicki, KUL, 14 XI 2016 ........................................................... 163 

 
Ks. Edward Walewander  

Biskup Wincenty Pieńkowski (17861863) i jego czasy .................................. 166 
 
Ks. Edward Walewander  
Miłosierdzie chrześcijańskie.  

Marian Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku,  
Wyd. TN KUL, Lublin 2015, ss. 641, indeks osobowy  i miejscowości, 
summary. .................................................................................................... 175 

 
Ks. Edward Walewander  
Kapłan dzisiaj. Dyskusja na temat kapłan w kulturze współczesnej. .............. 179 
 
Ks. Paweł Zawada  
„Urząd kapelana jako przejaw troski Kościoła o chorych  w polskim 

ustawodawstwie synodalnym 1983-2000” ................................................. 182 
 
Ks. Jan Semeniuk  
Adoracja Najświętszego Sakramentu ............................................................. 195 
 
 
Jubileusz 25-lecia powstania Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
 
Bp Jan Śrutwa  
Dar od Świętego Jana Pawła Wielkiego .......................................................... 199 
 
Ks. Franciszek Greniuk  
Z dziejów pierwszego dziesięciolecia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ........ 204 
 
Ks. Roman Marszalec  
Wspomnienia młodości, lat kapłańskich i powstania Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej księdza Romana Marszalca – seniora z Krasnobrodu ......... 214 
 



 

 

 
 

234 

Ks. Andrzej Puzon  
Na Srebrny Jubileusz Diecezji ......................................................................... 220 
 
Ks. Henryk Krukowski  
Tamte dni ....................................................................................................... 226 

 


