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STOLICA APOSTOLSKA
ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA 54. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA
POBUDZENI DUCHEM ŚWIĘTYM NA MISJĘ
Drodzy bracia i siostry!
W minionych latach mogliśmy zastanowić się nad dwoma
aspektami odnoszącymi się do powołania chrześcijańskiego: nad
wezwaniem do „wyjścia ze swoich ograniczeń”, aby usłyszeć głos
Pana i znaczenia wspólnoty kościelnej, jako uprzywilejowanego
miejsca, w którym Boże powołanie się rodzi, umacnia i wyraża.
Obecnie, z okazji 54. Światowego Dnia Modlitw o Powołania
chcę poruszyć wymiar misyjny powołania chrześcijańskiego.
Człowiek, którego pociągnął głos Boga i poszedł za Jezusem, wkrótce
odkrywa w swoim wnętrzu nieodpartą chęć niesienia Dobrej Nowiny
braciom, poprzez ewangelizację i posługę miłości. Wszyscy
chrześcijanie są ustanowieni misjonarzami Ewangelii! Uczeń
bowiem, nie otrzymuje daru Bożej miłości dla prywatnego
pocieszenia. Nie jest wezwany do niesienia siebie samego ani też do
troski o interesy jakiejś firmy. Dotknęło go i przemieniło po prostu
poczucie radości z powodu bycia kochanym przez Boga i nie może
zatrzymać tego doświadczenia tylko dla siebie: „Radość Ewangelii,
wypełniająca życie wspólnoty uczniów, jest radością misyjną”
(Adhort. ap. Evangelii gaudium, 21).
Zatem działalność misyjna nie jest czymś, co może być
dodatkiem do życia chrześcijańskiego, jakby była jakąś ozdobą, lecz
przeciwnie, znajduje się w samym sercu wiary: relacja z Panem
pociąga za sobą bycie posłanymi w świat, jako prorocy Jego Słowa
i świadkowie Jego miłości.
Chociaż nawet doświadczamy w sobie wielu słabości i możemy
czasami czuć się zniechęceni, musimy wznieść głowę ku Bogu, nie
pozwalając, by nas przygniotło poczucie nieadekwatności lub
popadanie w pesymizm, czyniący nas biernymi obserwatorami życia
znużonego i rutynowego. Nie ma miejsca na lęk: to sam Bóg
przychodzi, aby oczyścić nasze „nieczyste wargi”, czyniąc nas
zdolnymi do misji: „Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech.
I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam
poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»!” (Iz 6,7-8).
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Każdy uczeń-misjonarz słyszy w swoim sercu ten Boży głos
wzywający go do „przejścia” wśród ludzi, jak Jezus, „dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich” (por. Dz 10,38). Miałem już okazję, by
przypomnieć, że na mocy chrztu „każdy chrześcijanin jest
«Cristoforo», to znaczy tym, kto niesie Chrystusa” (Katecheza, 30
stycznia 2016). Jest to szczególnie ważne dla osób powołanych do
życia w szczególnej konsekracji, a także dla kapłanów, którzy
wspaniałomyślnie odpowiedzieli: „Oto ja, poślij mnie!”. Są oni
powołani, aby z nowym zapałem misyjnym opuścić święte mury
świątyni i umożliwić czułości Boga niezwykle obfite wylewanie się
na rzecz ludzi (por. Homilia podczas Mszy św. Krzyżma, 24 marca
2016). Kościół potrzebuje takich kapłanów: ufnych i pogodnych, bo
odkryli prawdziwy skarb, pragnących żarliwie wyjść, aby z radością
dali go poznać wszystkim! (por. Mt 13,44).
Oczywiście, jest wiele pytań, które rodzą się, gdy mówimy
o misji chrześcijańskiej: co to znaczy być misjonarzem Ewangelii?
Kto daje nam siłę i odwagę głoszenia? Jaka jest ewangeliczna logika,
którą inspiruje się misja? Na te pytania możemy odpowiedzieć
rozważając trzy sceny ewangeliczne: początek misji Jezusa
w synagodze w Nazarecie (por. Łk 4,16-30); droga jaką przemierza
On jako Zmartwychwstały obok uczniów z Emaus (por. Łk 24,13-35);
i wreszcie przypowieść o ziarnie (por. Mk 4,26-27).
Jezus jest namaszczony przez Ducha i posłany. Bycie
uczniem – misjonarzem oznacza aktywne uczestnictwo w misji
Chrystusa, którą sam Jezus opisuje w synagodze w Nazarecie:
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19). Jest to także nasza
misja: bycie namaszczonymi przez Ducha i wyjście do braci, aby
głosić Słowo, stając się dla nich narzędziem zbawienia.
Jezus dołącza do naszej drogi. W obliczu pytań
wypływających z serca człowieka i wyzwań, które wynikają
z rzeczywistości możemy mieć poczucie zagubienia i dostrzegać brak
energii i nadziei. Istnieje niebezpieczeństwo, że misja chrześcijańska
będzie się jawiła jako czysta utopia niemożliwa do realizacji, lub tak
czy owak rzeczywistość przekraczająca nasze siły. Ale jeśli będziemy
kontemplować Jezusa zmartwychwstałego, idącego obok uczniów
z Emaus (por. Łk 24,13-15), to nasze zaufanie może ożyć na nowo.
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W tej scenie Ewangelii mamy prawdziwą „liturgię drogi”, która
poprzedza liturgię Słowa i Chleba łamanego i mówi nam, że
w każdym naszym kroku Jezus jest obok nas! Dwaj uczniowie,
zranieni skandalem krzyża powracają do domu przemierzając drogę
porażki: niosą w sercu zawiedzioną nadzieję i niespełnione
marzenia. Ich smutek zajął miejsce radości Ewangelii. Co czyni
Jezus? Nie osądza ich, przemierza z nimi ich drogę i zamiast
wznosić mur, zdobywa na nowo ich serca. Powoli przemienia ich
zniechęcenie, sprawia, że ich serca pałają i otwiera im oczy, głosząc
Słowo i łamiąc Chleb. Podobnie, chrześcijanin nie niesie sam trudu
misji, ale doświadcza także w trudach i nieporozumieniach „że Jezus
kroczy z nim, rozmawia z nim, oddycha z nim, pracuje z nim.
Dostrzega Jezusa żywego towarzyszącego mu pośród całego
zaangażowania misyjnego” (Adhort. ap. Evangelii gaudium, 266).
Jezus sprawia, że ziarno kiełkuje. Wreszcie ważne jest
nauczenie się z Ewangelii stylu przepowiadania. Nierzadko może się
bowiem zdarzyć, nawet przy najlepszych intencjach, uleganie
pewnej manii władzy, prozelityzmowi lub nietolerancyjnemu
fanatyzmowi. Natomiast Ewangelia wzywa nas do odrzucenia
bałwochwalstwa sukcesu i władzy, nadmiernej troski o struktury
i pewnego niepokoju, odpowiadającego bardziej duchowi podboju niż
duchowi służby. Ziarno Królestwa, chociaż jest małe, niewidoczne
i czasem mało znaczące, wzrasta po cichu, dzięki nieustannemu
działaniu Boga: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy
nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak” (Mk 4,26-27). To jest
nasza pierwsza pewność: Bóg przewyższa nasze oczekiwania
i zaskakuje nas swoją szczodrością, sprawiając kiełkowanie owoców
naszej pracy wykraczające poza oceny ludzkiej skuteczności.
Z tą ewangeliczną ufnością otwieramy się na milczące działanie
Ducha Świętego, które jest podstawą misji. Nigdy nie może być
duszpasterstwa powołaniowego ani też misji chrześcijańskiej bez
modlitwy nieustannej i kontemplacyjnej. Aby to uczynić należy
posilać życie chrześcijańskie przez słuchanie Słowa Bożego, a przede
wszystkim dbać o osobistą relację z Panem w adoracji
eucharystycznej, będącej uprzywilejowanym „miejscem” spotkania
z Bogiem.
Pragnę gorąco zachęcić do tej wewnętrznej przyjaźni z Panem,
przede wszystkim dlatego, aby wypraszać od Boga nowe powołania
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do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Lud Boży potrzebuje
prowadzenia przez pasterzy poświęcających swoje życie w służbie
Ewangelii. Dlatego proszę wspólnoty parafialne, stowarzyszenia
i wiele grup modlitewnych obecnych w Kościele: wbrew pokusie
zniechęcenia stale módlcie się do Pana, aby posłał robotników na
żniwo swoje i dał nam kapłanów rozmiłowanych w Ewangelii,
zdolnych do stawania się bliskimi wobec braci i bycia w ten sposób
żywym znakiem miłości miłosiernej Boga.
Drodzy bracia i siostry, także i dziś możemy odnaleźć zapał
przepowiadania i proponować zwłaszcza ludziom młodym
naśladowanie Chrystusa. W obliczu rozpowszechnionego poczucia
wiary znużonej lub sprowadzonej do zwykłych „obowiązków, jakie
trzeba spełnić”, nasi młodzi mają pragnienie odkrywania
nieustannie aktualnej fascynacji postacią Jezusa, by Jego słowa
i gesty stawiały im pytania i wyzwania, a wreszcie także dzięki
Niemu, mają marzenia o życiu w pełni ludzkim, radosnym, gdyż
może spalać się w miłości.
Najświętsza Maryja Panna, Matka naszego Zbawiciela, miała
odwagę, by przyjąć to marzenie Boga, składając swoją młodość i swój
entuzjazm w Jego rękach. Niech Jej wstawiennictwo wyjedna nam
tę samą otwartość serca, gotowość wypowiedzenia naszego „Oto
jestem” na wezwanie Pana, i radość wyruszenia w drogę (por. Łk
1,39), tak jak Ona, aby głosić Go całemu światu.
Watykan, 27 listopada 2016 r.
Pierwsza niedziela Adwentu
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DEKRETY PENITENCJARNI APOSTOLSKIEJ
DLA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. N. 1127/16/I
Umiłowany Ojcze Święty,
Marian Rojek, Biskup Zamojsko-Lubaczowski, z wielką pobożnością ducha zawiadamia: Na mocy Listu Apostolskiego „Totus Tuus”
Świętego Jana Pawła II o nowym podziale administracyjnym Kościoła
w Polsce z dnia 25 marca 1992 r., została ustanowiona Diecezja Zamojsko-Lubaczowska z kościołem Katedralnym w Zamościu, dotychczasową Kolegiatą pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego
i Św. Tomasza Apostoła oraz Kościołem Konkatedralnym w Lubaczowie pod wezwaniem Bł. Jakuba Strzemię.
Dlatego też od dnia 25 marca 2017 r., od Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, aż do dnia 25 marca 2018 r. będą miały miejsce
liczne uroczystości i wydarzenia o charakterze duchowym, które
przyczynią się do godnego uczczenia Srebrnego Jubileuszu Diecezji.
Aby zatem wiernym, którzy będą uczestniczyć we wspomnianych wydarzeniach, otworzyć obficiej skarbiec łaski Bożej, czcigodny
Biskup Marian Rojek prosi usilnie o dar JUBILEUSZOWEGO ODPUSTU
ZUPEŁNEGO.
11 lutego 2017 r.
Penitencjaria Apostolska, z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, ustanawia dla Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Rok Jubileuszowy wraz z ODPUSTEM ZUPEŁNYM pod zwykłymi warunkami
(Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa
w duchu intencji Ojca Świętego). Wierni, którzy w imię miłości miłosiernej prawdziwie podejmują pokutę i nawrócenie, mogą zyskać
Odpust dla siebie, jak też ofiarować go za dusze czyśćcowe, jeśli
pielgrzymując do Katedry lub Konkatedry, będą tam uczestniczyć
w Eucharystii, w innych pobożnych ćwiczeniach, albo przynajmniej
przez pewien czas zaniosą do Boga modlitwy za Polskę – o jej wier243
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ność chrześcijańskiemu powołaniu, o dar powołań kapłańskich
i zakonnych oraz o ocalenie całej rodziny ludzkiej. Niech w tych
prośbach i dziękczynieniach przedstawianych Bogu znajdzie się Modlitwa Pańska, Wyznanie Wiary i wezwanie Najświętszej Maryi
Panny, Matki Odkupiciela – głównej Patronki Diecezji.
Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie
są w stanie opuścić domu, mogą również dostąpić ŁASKI ODPUSTU
ZUPEŁNEGO, gdy odrzucą przywiązanie do wszelkich grzechów
i wzbudzą odpowiednią intencję, a uprzednio spełnili wspomniane
trzy warunki (Spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii świętej,
modlitwa według intencji Ojca Świętego – przyp. tłumacza). Niech
w modlitwie przed domowym wizerunkiem Maryi – Niebieskiej
Patronki łączą się duchowo w jubileuszowych celebracjach i ofiarują
Miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje modlitwy, cierpienia i uciążliwości życia.
Aby zaś dostęp do świętej łaski, udzielanej przez władzę Kościoła, jeszcze bardziej służył miłości pasterskiej, Penitencjaria usilnie
prosi, aby Kanonik Penitencjarz, wszyscy Członkowie Kapituły oraz
Kapłani związani z Katedrą i Konkatedrą ofiarnie i wielkodusznie
posługiwali w sakramencie Pokuty i Pojednania, a także spieszyli
z Komunią świętą do chorych.
To co zostało postanowione obowiązuje przez cały Rok Jubileuszu Diecezjalnego. Wbrew wszelkim innym zarządzeniom.
Mauro Kard. Piacenza
Penitencjariusz Wielki
Ks. Krzysztof Nykiel
Regens
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PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. N. 1128/16/I
Dekret
Penitencjaria Apostolska mocą nadzwyczajnej władzy udzielonej przez Ojca Świętego Franciszka, upoważnia Jego Ekscelencję
Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka, aby w czasie
Srebrnego Jubileuszu Diecezji, w dniach wybranych ze względu na
pożytek wiernych, po sprawowanej w Kościele Katedralnym i Konkatedralnym uroczystej Eucharystii udzielił Biskupom, Kanonikom
i Prezbiterom, Diakonom, Braciom i Siostrom Zakonnym i wszystkim obecnym Wiernym, którzy prawdziwie podejmują pokutę i poruszeni są miłością miłosierną, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PAPIESKIEGO WRAZ
Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa według intencji Ojca
Świętego).
Wierni, którzy pobożnie przyjmą BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE, także jeśli z uzasadnionych przyczyn, nie będą fizycznie obecni
na uroczystych celebracjach liturgicznych, a duchowo złączą się
z nimi za pośrednictwem przekazu radiowego lub telewizyjnego,
również mogą uzyskać ODPUST ZUPEŁNY (po spełnieniu wymaganych
prawem warunków)
Wbrew wszelkim przeciwnym zarządzeniom.
Rzym, Penitencjaria Apostolska, 11 lutego 2017 r.
Mauro Kard. Piacenza
Penitencjariusz Wielki
Ks. Krzysztof Nykiel
Regens
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EPISKOPAT POLSKI
STATUT
KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH
ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.

5.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich
w Polsce, zwana dalej „Konferencją”, została powołana do
istnienia przez Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego
w dniu 15 kwietnia 1958 r. i zatwierdzona Dekretem Świętej
Kongregacji dla Zakonów z dnia 30 listopada 1963 r. (NO
Prot. AG 2345/63).
Na mocy dekretu erekcyjnego wydanego przez Stolicę Apostolską Konferencja jest kościelną osobą prawną kolegialną
na prawie papieskim, która podlega Stolicy Apostolskiej poprzez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, która zatwierdza niniejszy Statut (kan. 709).
Konferencja posiada zdolność działania zgodnie z Kodeksem
prawa kanonicznego (kan. 115; 110, 708, 709) oraz dyrektywami Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
(43, 47), dekretu Perfectae caritatis (23), adhortacji Vita consecrata, dokumentu Mutuae relationes (21, 61) i (50–53)
i przepisami niniejszego Statutu.
Konferencja jest tożsama z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonnych Męskich, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
29, poz. 154, z późn. zm.).
Konferencja jest personalną jednostką organizacyjną Kościoła katolickiego, posiadającą osobowość prawną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działa w oparciu o przepisy
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Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne
przepisy prawa kościelnego i publicznego, obowiązujące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 2
Skład
1. W skład Konferencji, na mocy prawa, wchodzą wszyscy przełożeni wyżsi oraz przełożeni prawnie z nimi zrównani (por.
kan. 620 KPK) instytutów zakonnych męskich, i stowarzyszeń życia apostolskiego, działających na podstawie prawa
papieskiego lub diecezjalnego, które posiadają swoje struktury prowincjalne (kan 621) i uzyskały osobowość prawną na
terenie Rzeczpospolitej Polski.
2. Jeśli przełożony generalny danego instytutu ma stałą siedzibę w Polsce, na mocy prawa jest on członkiem Konferencji.
3. Na podstawie pisemnego mandatu swoich przełożonych wyższych w obradach Konferencji uczestniczą stali delegaci tych
wspólnot życia konsekrowanego, które działają na terenie
Rzeczpospolitej Polski, a których wyżsi przełożeni mają siedzibę poza terytorium Polski.
Art. 3
Siedziba i obszar działania
Siedziba Konferencji znajduje się w Warszawie, a obszarem
jej działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 4
Cele i formy działania
a. koordynacja zamierzeń mających na celu rozwój życia zakonnego w Polsce oraz wspieranie wzajemnej pomocy
i współpracy między instytutami zakonnymi;
b. stała współpraca z Konferencją Episkopatu Polski i jej organami statutowymi oraz wspieranie współdziałania przełożonych instytutów zakonnych z biskupami diecezjalnymi dla
wspólnej pracy na rzecz Kościoła katolickiego;
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c.

d.
e.
f.
g.
h.

podejmowanie wspólnych inicjatyw apostolskich, edukacyjnych i charytatywnych oraz umacnianie więzów solidarności
i komunii między instytutami zakonnymi przy poszanowaniu autonomii, specyficznych celów i charyzmatu każdego
instytutu zakonnego;
promowanie w społeczeństwie wiedzy na temat życia konsekrowanego przez rozwój mediów instytutów zakonnych
i działalność krajowego ośrodka informacyjnego;
troska o integralny rozwój osób konsekrowanych, a w szczególności przygotowanie specjalistów służących wspólnym
dziełom Konferencji;
stała współpraca z innymi konferencjami wyższych przełożonych zakonnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
współpraca z konferencjami zakonnymi z innych krajów oraz
uczestnictwo w pracach Unii Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych Europy (UCESM);
prowadzenie działalności gospodarczej, zapewniającej pozyskiwanie środków na działalność Konferencji i celów statutowych.
Rozdział II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KONFERENCJI
1. PRZEPISY OGÓLNE
Art. 5
Organy Konferencji

1.
2.

3.

Organem reprezentującym Konferencję jako osobę prawną
jest przewodniczący Konferencji.
Przewodniczący Konferencji jest równocześnie przewodniczącym Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonnych, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Organami Konferencji uprawnionymi do prowadzenia spraw
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są:

4.

5.

6.

a. Zebranie Plenarne
b. Konsulta
c. Komisja Rewizyjna
d. Sekretariat Generalny
e. Komisje
f. Delegaci KWPZM w diecezjach
Przy podejmowaniu uchwał stosuje się właściwe przepisy
Kodeksu prawa kanonicznego (kan. 119.2) oraz niniejszego
statutu.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Konferencji jego funkcję do końca kadencji spełnia wiceprzewodniczący Konferencji.
Jeśli wygaśnie mandat członka Konsulty, wówczas Konsulta
mianuje na jego miejsce innego przełożonego wyższego do
końca trwania kadencji.
2. ZEBRANIE PLENARNE
Art. 6
Skład

1. Zebranie Plenarne jest najwyższym organem Konferencji.
2. Zebranie Plenarne składa się z wyższych przełożonych
i z przełożonych prawnie z nimi zrównanych lub odpowiednio z ich delegatów, o których mowa w art. 2.
3. Każdy członek Konferencji powinien uważać uczestnictwo
w Zebraniu Plenarnym za swój przywilej i obowiązek.
W razie niemożności przybycia mianuje na piśmie swojego
delegata z prawem głosu czynnego.
Art. 7
Funkcjonowanie
1.

2.
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3.
4.

5.
6.
7.

8.

łu w zebraniu Nuncjusza Apostolskiego i Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski.
Porządek obrad oraz miejsce posiedzenia Zebrania Plenarnego ustala Konsulta.
Zebranie Plenarne zbiera się dwa razy w ciągu roku kalendarzowego i zwyczajowo odbywa się po drugiej niedzieli maja
i października.
Zebranie Plenarne może zebrać się również na posiedzeniu
nadzwyczajnym przy zastosowaniu przepisów ust. 1 i 2.
Zebraniu Plenarnemu przewodniczy przewodniczący Konferencji.
Jeżeli o wyznaczonej godzinie nie zbierze się wymagane
kworum – co najmniej połowa członków Konferencji – Zebranie Plenarne rozpoczyna swoje obrady z półgodzinnym
opóźnieniem z udziałem członków obecnych i podejmuje
uchwały zwykłą większością głosów.
Podjęte przez Zebranie Plenarne uchwały nie mają charakteru wiążącego dla poszczególnych instytutów, ale są ukierunkowane na dobro życia konsekrowanego i oparte na poczuciu wspólnoty i solidarności. Stosowanie się do przyjętych
uchwał jest znakiem jedności wspólnot zakonnych.
Art. 8
Kompetencje

Do kompetencji Zebrania Plenarnego należą:
a. zmiany statutu w całości lub w części;
b. zatwierdzanie regulaminów i wewnętrznych przepisów Konferencji;
c. wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz członków Konsulty;
d. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
e. na wniosek Konsulty wybór sekretarza generalnego oraz
ekonoma KWPZM;
f. wybór delegata który wraz z przewodniczącym KWPZM będzie reprezentował Konferencję w Komisji mieszanej Episkopat-Zakony, o której mowa w dokumentach Mutuae relationes (63) i Vita consecrata (50);
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g. ocena działalności statutowych organów Konferencji;
h. podejmowanie uchwał dotyczących powstania nowych instytucji lub dzieł służących członkom Konferencji;
i. podejmowanie uchwał dotyczących udziału Konferencji w instytucjach kościelnych i cywilnych;
j. podejmowanie uchwał dotyczących innych spraw ważnych
dla Konferencji;
k. ustalanie kryteriów finansowania Konferencji.
3. KONSULTA
Art. 9
Skład
1.
2.

3.

W skład Konsulty Konferencji wchodzą: przewodniczący
i wiceprzewodniczący Konferencji oraz siedmiu konsultorów.
Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani spośród
wyższych przełożonych przez Zgromadzenie Plenarne zgodnie z normami Kodeksu prawa kanonicznego (kan. 119.1).
Ich kadencja trwa trzy lata i mogą być wybrani na następne
kadencje.
Konsultorzy Konferencji są wybierani spośród wyższych
przełożonych przez Zebranie Plenarne za pomocą głosowania
na listę. Każdy głosujący głosuje na tylu kandydatów, ile pozostało miejsc do obsadzenia. Wybranymi są ci, którzy
otrzymali w kolejnych głosowaniach bezwzględną większość
głosów. Kadencja konsultorów trwa trzy lata i mogą być wybrani na następne kadencje.
Art. 10
Kompetencje

Do kompetencji Konsulty należy:
a. przygotowanie programu oraz wykonywanie uchwał Zebrania Plenarnego;
b. podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności Konferencji;
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c.

troska o powstawanie i właściwy rozwój dzieł oraz instytutów służących wszystkim członkom Konferencji;
d. wypracowywanie kierowanych do władz kościelnych oraz
publicznych stanowisk lub postulatów dotyczących spraw instytutów zakonnych i życia zakonnego;
e. powoływanie Komisji i ustalanie ich składów;
f. stwierdzanie spełnienia warunków dotyczących członkostwa
w Konferencji, o których mowa w art. 2;
g. zatwierdzanie na wniosek Przewodniczącego nowych delegatów KWPZM w diecezjach oraz troska o rozwój współdziałania wspólnot zakonnych w Kościele lokalnym;
h. inne zadania określone w statucie.
Art. 11
Przewodniczący Konferencji
Do kompetencji przewodniczącego Konferencji należy:
a. reprezentowanie Konferencji wobec władz kościelnych i państwowych;
b. reprezentowanie Konferencji jako osoby prawnej;
c. zwoływanie obrad Konsulty oraz przewodniczenie jej posiedzeniom,
d. utrzymywanie kontaktów z Kongregacją ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,
przyjmowanie sugestii oraz wskazówek ze strony Stolicy
Apostolskiej i przekazywanie ich odpowiednio Zebraniu Plenarnemu lub Sekretariatowi Generalnemu;
e. stała współpraca z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, wysyłanie do niego kalendarza prac i innych dokumentów Zebrania Plenarnego w celu przekazania ich do Stolicy Apostolskiej;
f. utrzymywanie systematycznych kontaktów z Konferencją
Episkopatu Polski oraz jej organami statutowymi w celu
wzajemnej współpracy;
g. rozwijanie współpracy z innymi konferencjami zakonnymi
w Rzeczypospolitej Polskiej;
h. troska o realizację uchwał Zebrania Plenarnego;
i. we współpracy z sekretarzem generalnym dbałość o rozwój
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dzieł oraz instytucji służących wszystkim członkom Konferencji;
j. przyjmowanie propozycji i sugestii ze strony poszczególnych
instytutów zakonnych, Sekretariatu Generalnego i referentów KWPZM w diecezjach oraz wspieranie ich realizacji lub
zlecanie badań na ich temat;
k. zlecanie wiceprzewodniczącemu Konferencji niektórych
innych funkcji lub zadań;
l. inne zadania określone w statucie.
Art. 12
Wiceprzewodniczący Konferencji
Do kompetencji wiceprzewodniczącego Konferencji należy:
a. wspieranie przewodniczącego Konferencji w wykonywaniu
jego funkcji;
b. zastępowanie przewodniczącego Konferencji, na czas przez
niego określony albo w przypadku wygaśnięcia jego mandatu, do końca kadencji.
Art. 13
Konsultorzy
1. Konsultorzy pełniąc obowiązki przewodniczących Komisji
dbają o ich aktywną działalność.
2. Konsultorzy poprzez podejmowanie decyzji wykonawczych
zabiegają o realizację uchwał Zebrania Plenarnego, a także
wspomagają działania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Konferencji oraz sekretarza generalnego.
3. Przewodniczący Konferencji może zlecać członkom Konsulty
szczegółowe zadania i funkcje, które oni wykonują w jego
imieniu.
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4. SEKRETARIAT GENERALNY
Art. 14
Cel działania i skład
1.

2.
3.

4.
5.

Sekretariat Generalny jest organem wykonawczym Konferencji powołanym do koordynowania oraz realizacji uchwał
podjętych przez Zebranie Plenarne, a także decyzji podejmowanych przez Konsultę oraz Przewodniczącego KWPZM
w ramach ich uprawnień.
W skład Sekretariatu Generalnego wchodzą: sekretarz generalny, ekonom oraz pracownicy Sekretariatu.
Sekretarz generalny i ekonom są wskazywani przez Konsultę i wybierani przez Zebranie Plenarne na okres trzech lat.
Ich wybór może być ponowiony.
Sekretarz generalny i ekonom biorą udział, bez prawa głosu,
w posiedzeniach Zebrania Plenarnego oraz w posiedzeniach
Konsulty.
Na wniosek sekretarza generalnego i za zgodą Konsulty
w Sekretariacie Generalnym mogą zostać zatrudnione inne
osoby w celu wykonywania jego zadań.
Art. 15
Sekretarz generalny

1. Do kompetencji sekretarza generalnego należy:
a. kierowanie Sekretariatem Generalnym i prowadzenie
jego dokumentacji;
b. stały nadzór nad funkcjonowaniem dzieł oraz instytucji
powołanych przez Zgromadzenie Plenarne;
c. przygotowywanie stosownych regulaminów wewnętrznych, zatwierdzanych przez Konsultę;
d. proponowanie na posiedzeniach Konsulty kandydatur na
kierowników dzieł i instytucji Konferencji;
e. stałe kontakty z Sekretariatem Episkopatu Polski
i innymi organami Konferencji Episkopatu Polski oraz
z Sekretariatem Konferencji Wyższych Przełożonych
Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce;
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f.

stała troska o prawne zapewnienie funkcjonowania instytucji prowadzonych przez instytuty zakonne, zarówno
w aktach prawa publicznego, jak i w przepisach wewnątrzkościelnych;
g. współpraca z organami władz publicznych w celu wykonania uchwał organów Konferencji;
h. współpraca z przewodniczącymi Komisji KWPZM oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie tych komisji i ich współdziałanie z komisjami Konferencji Episkopatu Polski;
i. troska o rozwój struktur regionalnych oraz stała współpraca z referentami KWPZM w diecezjach;
j. współpraca z Konsultą przy sporządzaniu sprawozdań
wysyłanych do Stolicy Apostolskiej;
k. systematyczny kontakt z innymi strukturami międzyzakonnymi;
l. redagowanie protokołów posiedzeń Zebrania Plenarnego
i Konsulty;
m. wydawanie Biuletynu KWPZM, troska o portal internetowy Konferencji oraz przygotowywanie biuletynu rozsyłanego do zakonników drogą internetową;
n. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zebrania
Plenarnego oraz dostarczanie tych materiałów wszystkim uczestnikom;
o. przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia Konsulty;
p. przygotowywanie zestawień, ankiet i statystyk obrazujących aktywność instytutów zakonnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
q. troska o archiwum Konferencji;
r. inne zadania określone w statucie lub wskazane przez
organy Konferencji.
2. Część wskazanych powyżej zadań sekretarz generalny może na
stałe lub czasowo zlecać innym pracownikom Sekretariatu.
Art. 16
Ekonom
Do kompetencji ekonoma należy:
a. przy respektowaniu uprawnień innych organów Konferencji
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stała troska o właściwe funkcjonowanie instytucji gospodarczych i finansowych Konferencji;
b. współpraca i wspieranie ekonomów instytutów zakonnych
oraz prowincji w wykonywaniu ich zadań;
c. zarządzanie środkami finansowymi oraz majątkiem Konferencji zgodnie z przepisami prawa oraz kryteriami ustalonymi przez Zebranie Plenarne i Konsultę;
d. dbanie o terminową zbiórkę ustalonych składek oraz troska
o dopływ dotacji i innych przychodów;
e. prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz coroczne przedstawianie sprawozdań finansowych na posiedzeniu Konsulty,
a raz na trzy lata podczas sprawozdawczego Zebrania Plenarnego;
f. pozyskiwanie funduszy i dotacji krajowych i unijnych na potrzeby Konferencji.
5. KOMISJA REWIZYJNA
Art. 17
Skład
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący oraz dwaj
członkowie, wybierani spośród wyższych przełożonych przez
Zebranie plenarne na okres trzech lat.
Sposób wyboru jest analogiczny jak członków Konsulty por. Art.
9 &. 3. Przewodniczącym zostaje ten, który uzyskał największą ilość głosów.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej
Zebranie Plenarne wybiera na najbliższym posiedzeniu jego
następcę, który pełni tę funkcję do zakończenia kadencji.
Art. 18
Kompetencje
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności gospodarczej, finansowej i administracyjnej Konferencji;
b. na wniosek Konsulty przygotowywanie opinii i eks261
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c.

pertyz dotyczących inicjatyw, podejmowanych przez
Konferencję;
przygotowanie sprawozdania z trzyletniej działalności organów statutowych Konferencji w zakresie
działalności gospodarczej i przedstawienie go Zebraniu Plenarnemu.
6. KOMISJE
Art. 19
Postanowienia ogólne

Komisje Konferencji mogą być stałe lub nadzwyczajne.
Komisje stałe odzwierciedlają główne obszary aktywności instytutów zakonnych w Rzeczypospolitej Polskiej, które powinny
współpracować z komisjami Konferencji Episkopatu Polski.
Listę komisji stałych na okres kadencji zatwierdza Zebranie
Plenarne na wniosek Konsulty. Konsulta wybiera przewodniczących Komisji spośród konsultorów.
Konsulta ma prawo powoływania Komisji nadzwyczajnych,
jeśli są niezbędne do rozwiązywania spraw bieżących.
Członkami Komisji są przełożeni wyżsi lub wskazani przez
nich eksperci.
Komisje mogą wybierać ekspertów z konkretnych dziedzin
na stałe współpracujących z Komisją.
Art. 20
Funkcjonowanie
Posiedzenia komisji zwołują przewodniczący komisji.
Na początku każdego roku duszpasterskiego komisje przekazują do Sekretariatu Generalnego program pracy, a pod koniec roku sprawozdanie z działalności. Sprawozdania powinny
być umieszczane w Biuletynie KWPZM.
Na wniosek większości członków danej Komisji lub Konsulty
może się odbyć wspólne posiedzenie tej Komisji i Konsulty dla
omówienia ważnych spraw związanych z działalnością Komisji.
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Dokumentację Komisji prowadzi sekretarz, powoływany na
okres kadencji. Po jej zakończeniu całość dokumentacji przekazuje do archiwum Konferencji.
Informacje o działalności oraz inne przygotowane przez Komisje materiały są za pośrednictwem Sekretariatu Generalnego
publikowane w Biuletynie Konferencji.
Obsługę prac Komisji zapewnia Sekretariat Generalny.
Art. 21
Zadania
Do kompetencji Komisji należy:
a. analiza problemów w zakresie powierzonym każdej z Komisji, konsultacje oraz proponowanie rozwiązań i przygotowywanie projektów dla instytutów zakonnych w Polsce, służących ich misji w Kościele lokalnym;
b. stała współpraca z odpowiednimi komisjami Konferencji
Episkopatu Polski;
c. przygotowywanie sympozjów, konferencji i spotkań formacyjnych dla grup zakonników sprawujących posługę w obszarze zainteresowań Komisji;
d. organizowanie spotkań z przedstawicielami władz publicznych i kościelnych kompetentnymi w sprawach związanych
z działaniami Komisji.
7. OBECNOŚĆ W KOŚCIOŁACH LOKALNYCH
(STRUKTURY REGIONALNE)
Art. 22
Ustanowienie i cele struktur regionalnych
1.

Konferencja może ustanawiać na obszarze diecezji struktury
regionalne. Celem ich istnienia jest budowanie braterskiej
współpracy między domami zakonnymi istniejącymi na terenie
diecezji oraz wypracowanie zasad współdziałania wspólnot życia konsekrowanego z biskupem diecezjalnym w ramach Kościoła lokalnego dla dobra Ludu Bożego.
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2. Szczególnym zadaniem struktur regionalnych powinna być troska o formację stałą zakonników. Dlatego należy promować
współpracę w zakresie wymiany spowiedników, prowadzenia
dni skupienia, pomocy wzajemnej przy organizacji rekolekcji
zakonnych a także niezbędnej pomocy duchowej i psychologicznej dla zakonników przeżywających sytuacje kryzysowe.
3.

W ramach struktur regionalnych należy wypracowywać stałe
kalendarium różnego typu wydarzeń na terenie diecezji, które
promują życie konsekrowane, a w szczególności mogą pomóc
w pozyskiwaniu nowych powołań (zarówno męskich, jak i żeńskich)
Art. 23
Powołanie delegata w diecezjach

1. Do organizacji tych struktur oraz bieżącego ich moderowania
powołany jest delegat KWPZM w diecezji, mianowany przez
przewodniczącego KWPZM za zgodą Konsulty na trzyletnią kadencję.
2. Przed nominacją delegata przewodniczący KWPZM przeprowadzi
konsultację z przełożonymi domów z terenu diecezji, a następnie
zasięgnie opinii biskupa diecezjalnego.
Art. 24
Zadania delegata i sekretarza
1. Do zadań delegata należy:
a. zwoływanie i organizacja spotkań przełożonych domów zakonnych oraz przewodniczenie tym spotkaniom;
b. stała współpraca z wikariuszem biskupim lub wydziałami
ds. życia konsekrowanego, a także referentkami ds. instytutów żeńskich;
c. wykonywanie wytycznych statutu oraz decyzji Zebrań plenarnych KWPZM i Konsulty w odniesieniu do funkcjonowa264
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nia struktur regionalnych;
d. utrzymywanie kontaktu z Sekretariatem Generalnym przez
przekazywanie niezbędnych informacji, wysyłanie sugestii
oraz propozycji.
2. Delegat ustanawia sekretarza, do którego obowiązków należy:
a. sporządzanie sprawozdań ze spotkań przełożonych domów
zakonnych;
b. prowadzenie dokumentacji struktury regionalnej w diecezji;
c. przesyłanie do Sekretariatu Generalnego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności.
Art. 25
Spotkania przełożonych domów zakonnych
1. Delegat przynajmniej raz w roku organizuje spotkanie przełożonych domów zakonnych diecezji. Na spotkanie zaprasza biskupa
diecezjalnego i wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego.
2. Celem tych spotkań ma być integracja męskich wspólnot życia
konsekrowanego w diecezji wokół realizacji zadań przewidzianych dla struktur regionalnych w Art. 22 statutu.
Rozdział III
ZARZĄDZANIE DOBRAMI MATERIALNYMI KONFERENCJI
Art. 26
Środki na realizację celów
Środki na realizację celów Konferencji pochodzą z:
a. działalności gospodarczej instytucji powołanych
przez Konferencję;
b. składek wpłacanych przez członków;
c. otrzymanych dotacji i przekazanych dóbr;
d. ofiar pieniężnych;
e. zapisów, spadków i darowizn.

265

EPISKOPAT POLSKI
Art. 27
Zaciąganie zobowiązań majątkowych
1. Zaciąganie zobowiązań majątkowych wymaga kontrasygnaty
przewodniczącego Konferencji.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej określa
regulamin biura ekonoma Konferencji.
Art. 28
Odpowiedzialność finansowa
Konferencja ponosi bezpośrednią i wyłączną odpowiedzialność
za wszelkie zobowiązania finansowe podjęte podczas prowadzenia
działalności przez jej organy statutowe.

Rozdział IV
ZMIANY I INTERPRETACJA STATUTU
Art. 29
Zmiany statutu i ich zatwierdzanie
1. Zmiana przepisów statutu następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Plenarnego podjętej większością dwóch trzecich głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Konferencji.
2. Zatwierdzanie wszelkich zmian w statucie Konferencji należy do Stolicy Apostolskiej.
Art. 30
Interpretacja statutu
W przypadku wątpliwości dotyczących wykładni norm niniejszego statutu wiążąca jest interpretacja Konsulty, natomiast
stwierdzanie zgodności norm statutu z prawem wyższego rzędu należy do kompetencji Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
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Rozdział V
ROZWIĄZANIE KONFERENCJI I ZAPRZESTANIE
DZIAŁALNOŚCI
Art. 31
Procedura zawieszenia lub rozwiązania Konferencji
Konferencja zaprzestaje działalności za uprzednią zgodą Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego w następstwie uchwały Zgromadzenia Plenarnego zawieszającej działalność albo rozwiązującej Konferencję, podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Konferencji.
Art. 32
Zawieszenie działalności
1. W przypadku zawieszenia działalności uchwała Konferencji
wyznacza okres zawieszenia oraz datę i miejsce następnego posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego.
2. W okresie zawieszenia działalności kompetencje organów
Konferencji wykonuje przewodniczący Konferencji. W przypadku
wygaśnięcia jego mandatu Zgromadzenie Plenarne zbiera się na
posiedzeniu w trzydziestym dniu od dnia wygaśnięcia w miejscu
wskazanym w uchwale, o której mowa w Art. 31.
Art. 33
Rozwiązanie Konferencji
W przypadku rozwiązania uchwała Konferencji zawiera wskazanie dotyczące pozostałych środków finansowych, majątku, dokumentów oraz archiwów Konferencji. Do Stolicy Apostolskiej należy
rozporządzenie dobrami pozostałymi po rozwiązaniu, po wysłuchaniu w tej sprawie opinii Konferencji.
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Rozdział VI
PRZEPIS KOŃCOWY
Art. 34
Wejście w życie
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego
Statut Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów
Męskich w Polsce został zatwierdzony przez Kongregację
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego w dniu 28 maja 2016 r.

o. Kazimierz Malinowski OFMConv
sekretarz generalny KWPZM
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CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU
DOKUMENT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PRZYGOTOWANY PRZEZ RADĘ DS. SPOŁECZNYCH
Wstęp
Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej
kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego
budowania wspólnego dobra. Realnie zatem wpływa na kształt naszej przyszłości.
Równocześnie możemy jednak dostrzec w naszym kraju pojawianie się postaw przeciwstawiających się patriotyzmowi. Ich
wspólnym podłożem jest egoizm. Może to być egoizm indywidualny,
obojętność na los wspólnoty narodowej, wyłączna troska o byt swój
i swoich najbliższych. Takie ignorowanie bogactwa, które każdy
z nas otrzymał wraz ze wspólnym językiem, rodzimą historią i kulturą, połączone z obojętnością na losy rodaków, jest postawą niechrześcijańską. Jest nią także egoizm narodowy, nacjonalizm, kultywujący poczucie własnej wyższości, zamykający się na inne wspólnoty narodowe oraz na wspólnotę ogólnoludzką. Patriotyzm bowiem
zawsze musi być postawą otwartą. Jak słusznie pisał nasz wielki
rodak Henryk Sienkiewicz: „hasłem wszystkich patriotów powinno
być: przez ojczyznę do ludzkości”1.
Mając na uwadze ów renesans polskiego patriotyzmu, ale także
i realne jego zagrożenia, pasterze Kościoła w Polsce pragną spojrzeć
na te zjawiska z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego.
I. Patriotyzm – perspektywa chrześcijańska
1. Uniwersalny wymiar patriotyzmu. Przede wszystkim
pragniemy przypomnieć, że patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego. Międzypokoleniowa solidarność,
1 Odpowiedź na ankietę paryskiego „Le Courrier Européen” cyt. za: D. Gawin,
Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku, Kraków 2005,
s. 41.
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odpowiedzialność za los najsłabszych, codzienna obywatelska uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego, które
ściśle łączą się z patriotyzmem, są zarazem realizacją orędzia zawartego w Ewangelii. Dlatego – jak pisał święty papież Pius X –
„Kościół nauczał zawsze, że patriotyzm jest obowiązkiem i wiąże go
z nakazem czwartego przykazania Bożego”2. Zarazem jednak dla
uczniów Chrystusa miłość ojczyzny – jako forma miłości bliźniego –
będąc wielką wartością, nie jest jednak wartością absolutną. Dla
chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie
ludy i narody na ziemi. Miłość własnej ojczyzny jest zatem konkretyzacją uniwersalnego nakazu miłości Boga i człowieka.
Przypominali o tym rodakom, blisko pół wieku temu, polscy biskupi: „Choć człowiek stawia wartości ojczyste bardzo wysoko, to
jednak wie, że ponad narodami jest Bóg, który jedyny ma prawo do
tego, aby ustanawiać najwyższe normy moralne, niezależnie od poszczególnych narodów. Takie poczucie rzeczywistości opiera patriotyzm na prawdzie, oczyszcza go i uzdalnia do pogłębienia świadomości wspólnoty rodziny ludzkiej. Broni nas ono od obojętności na losy
drugich, uwrażliwia coraz bardziej na potrzeby każdego człowieka,
obojętnie jakim językiem mówi i jakie ma poczucie narodowe”3.
W takiej chrześcijańskiej perspektywie miłość własnej ojczyzny
wyraża się przede wszystkim przez postawę służby oraz troski i odpowiedzialności za potrzeby i los konkretnych ludzi, których Pan
Bóg postawił na naszej drodze. Dlatego też za niedopuszczalne
i bałwochwalcze uznać należy wszelkie próby podnoszenia własnego
narodu do rangi absolutu, czy też szukanie chrześcijańskiego uzasadnienia dla szerzenia narodowych konfliktów i waśni. Miłość do
własnej ojczyzny nigdy bowiem nie może być usprawiedliwieniem
dla pogardy, agresji oraz przemocy.

2 Pius X, List apostolski, 11 kwietnia 1909, cyt. za: Cz. Strzeszewski, Katolicka
nauka społeczna, KUL, Lublin 2003, s. 508.
3 List Episkopatu Polski o chrześcijańskim patriotyzmie, Poznań 5 września
1972, w: Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Éditions du Dialogue, Paryż
1975, s. 708.
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2. Nacjonalizm przeciwieństwem patriotyzmu. Kościół
w swoim nauczaniu zdecydowanie rozróżnia szlachetny i godny propagowania patriotyzm oraz będący formą egoizmu nacjonalizm.
Święty Jan Paweł II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ
w 1995 r. podkreślał, iż „należy ukazać zasadniczą różnicę, jaka
istnieje między szaleńczym nacjonalizmem, głoszącym pogardę dla
innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest godziwą miłością do własnej ojczyzny. Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy
o dobro własnego narodu kosztem innych. To bowiem przyniosłoby
ostatecznie szkody także jego własnemu krajowi, prowadząc do negatywnych konsekwencji zarówno dla napastnika, jak i dla ofiary.
Nacjonalizm, zwłaszcza w swoich bardziej radykalnych postaciach,
stanowi antytezę prawdziwego patriotyzmu i dlatego dziś nie możemy dopuścić, aby skrajny nacjonalizm rodził nowe formy totalitarnych aberracji. To zadanie pozostaje oczywiście w mocy także wówczas, gdy fundamentem nacjonalizmu jest zasada religijna, jak się to
niestety dzieje w przypadku pewnych form tak zwanego «fundamentalizmu»”4.
W podobny sposób, we wspomnianym już liście, ujmowali to
polscy biskupi. Pisali oni: „Prawdziwa miłość do ojczyzny opiera się
na głębokim przywiązaniu i umiłowaniu tego, co rodzime, niezależnie od czasu i przestrzeni. Łączy się z głębokim szacunkiem dla
wszystkiego, co stanowi wartość innych narodów. Wymaga uznania
wszelkiego dobra znajdującego się poza nami i gotowości do własnego doskonalenia się w oparciu o dorobek i doświadczenie innych
narodów. Siłą twórczą prawdziwego patriotyzmu jest więc najszlachetniejsza miłość, wolna od nienawiści, bo nienawiść – to siła rozkładowa, która prowadzi do choroby i zwyrodnienia dobrze pojętego
patriotyzmu”5.
W tej samej chrześcijańskiej perspektywie zauważyć dziś chcemy, że patriotyzm, jako forma solidarności i miłości bliźniego, nie
jest abstrakcyjną ideologią, ale moralnym wezwaniem, aby świadczyć dobro tu i teraz: w konkretnych miejscach, konkretnych warunkach, pośród konkretnych ludzi. Nie będąc ideologią, patriotyzm
nie narzuca też sztywnego ideologicznego formatu kulturowego, tym
4 Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego do Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
Nowy Jork, 5 października 1995, w: L’Osservatore Romano (edycja polska),
11-12/1995, s. 7.
5 List Episkopatu Polski o chrześcijańskim patriotyzmie, s. 707.
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bardziej politycznego, ale w różnoraki sposób zakorzenia się i przynosi owoce w życiu ludzi i różnych wspólnot, które solidarnie chcą
tworzyć dobro wspólne6.
Patriotyzm różni się więc od ideologii nacjonalizmu, która
ponad żywe, codzienne relacje z konkretnymi ludźmi, w rodzinie,
w szkole, w pracy czy miejscu zamieszkania, przedkłada, często nacechowane niechęcią wobec obcych, sztywne diagnozy i programy polityczne. Różnorodność zaś kulturową, regionalną czy polityczną usiłuje
zmieścić w jednolitym i uproszczonym schemacie ideologicznym.
Trzeba również podkreślić, że dojrzały patriotyzm rozumiany
jako miłość bliźniego, solidarność, odpowiedzialność za los konkretnych ludzi, otwartość na współpracę z innymi, zdaje się być we
współczesnym świecie jedną z recept na uczucia lęku, zagubienia
i zagrożenia, którymi żywi się wiele ideologii – takich, które odrzucają istnienie więzi międzyludzkich, redukując człowieka do odizolowanego od innych indywiduum i takich, które odwołują się do języka nacjonalizmu.
Pragniemy zatem raz jeszcze dzisiaj podkreślić, że potrzebny
jest w naszej ojczyźnie dobrze nam znany z historii patriotyzm
otwarty na solidarną współpracę z innymi narodami i oparty na
szacunku dla innych kultur i języków. Patriotyzm bez przemocy
i pogardy. Patriotyzm wrażliwy także na cierpienie i krzywdę, która
dotyka innych ludzi i inne narody.
3. Patriotyzm wszystkich obywateli. Dlatego podkreślamy
i przypominamy, że swój wkład do życia i rozwoju naszej ojczyzny
wnoszą wszyscy polscy obywatele. Historia i tożsamość naszej ojczyzny szczególnie ściśle związała się z łacińską tradycją Kościoła katolickiego. Niemniej, obok katolickiej większości, dobrze służyli naszej
wspólnej ojczyźnie i nadal jej służą Polacy prawosławni i protestanci, a także wyznający judaizm, islam i inne wyznania oraz ci, którzy
nie odnajdują się w żadnej tradycji religijnej. I choć dokonany przez
niemieckich nazistów zbrodniczy Holokaust, a także inne tragiczne
wydarzenia II wojny światowej oraz ich następstwa sprawiły, że
wielu z nich niestety między nami zabrakło, to ich wkład na zawsze

6 W analogiczny sposób na temat ideologii pisał św. Jan Paweł II. Zob. Encyklika
Centesimus Annus, 46.

272

EPISKOPAT POLSKI
pozostanie wpisany w naszą kulturę, a ich potomkowie nadal wzbogacają nasze życie publiczne.
Dlatego też współczesny polski patriotyzm, pamiętając o wkładzie, jaki wnosi doń katolicyzm i polska tradycja, zawsze winien
żywić szacunek i poczucie wspólnoty wobec wszystkich obywateli,
bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie, dla których polskość
i patriotyzm są wyborem moralnym i kulturowym.
4. Patriotyzm tu i teraz. Chcemy także przypomnieć o codziennym i obywatelskim wymiarze naszego patriotyzmu. Albowiem
w momentach trudnych, w chwilach niewoli i narodowej próby, patriotyzm bywał często wymagającym egzaminem z odwagi i heroizmu. Z poświęceniem i bohaterstwem zdawali go polscy powstańcy,
żołnierze, działacze podziemia i antykomunistycznej opozycji demokratycznej. Zdawali go budowniczy polskiego państwa podziemnego,
ludność cywilna Warszawy i wielu innych polskich miast i wsi, zdawali go przedstawiciele Kościoła. Zachowując wdzięczną pamięć
o naszych bohaterskich braciach i siostrach, którzy już zdali ten egzamin, ze świadomością, że i my możemy być kiedyś do niego wezwani, winniśmy jednak pamiętać, że egzamin z patriotyzmu zdaje się
również w czasie wolności i pokoju. Jak przypominali biskupi: „Prawdziwa miłość ojczyzny to nie tyle piękne, uroczyste deklaracje, ile
praktyczna postawa, solidna troska i praca dla wspólnego dobra”7.
Dziś zatem patriotyzm wyrażać się powinien w życiu naszych
rodzin, które są pierwszą szkołą miłości, odpowiedzialności i służby
bliźniemu. Przestrzenią, w jakiej codziennie zdajemy egzamin z patriotyzmu są miejsca, gdzie toczy się nasze codzienne życie – gmina,
parafia, szkoła, zakład pracy, wspólnota sąsiedzka i lokalna. Wszędzie tam patriotyzm wzywa nas do życzliwości, solidarności, uczciwości i troski o budowanie wspólnego dobra.
Patriotyzm konkretyzuje się w naszej postawie obywatelskiej;
w szacunku dla prawa i zasad, które porządkują i umożliwiają życie
społeczne, jak – przykładowo – rzetelne płacenie podatków; w zainteresowaniu sprawami publicznymi i w odpowiedzialnym uczestnictwie w demokratycznych procedurach; w sumiennym i uczciwym
wypełnianiu obowiązków zawodowych; pielęgnowaniu pamięci historycznej, szacunku dla postaci i symboli narodowych; w dbałości
7

List Episkopatu Polski o chrześcijańskim patriotyzmie, s. 708.
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o otaczającą nas przyrodę; w zaangażowaniu w samorządność i działania licznych organizacji, w podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych.
W sytuacji głębokiego sporu politycznego, jaki dzieli dziś naszą
ojczyznę, patriotycznym obowiązkiem wydaje się też angażowanie
się w dzieło społecznego pojednania poprzez przypominanie prawdy
o godności każdego człowieka, łagodzenie nadmiernych politycznych
emocji, wskazywanie i poszerzanie pól możliwej i niezbędnej dla
Polski współpracy ponad podziałami oraz ochronę życia publicznego
przed zbędnym upolitycznianiem. A pierwszym krokiem, który w tej
patriotycznej posłudze trzeba uczynić, jest refleksja nad językiem
jakim opisujemy naszą ojczyznę, współobywateli i nas samych.
Wszędzie bowiem, w rozmowach prywatnych, w wystąpieniach oficjalnych, w debatach, w mediach tradycyjnych i społecznościowych
obowiązuje nas przykazanie miłości bliźniego. Dlatego miarą chrześcijańskiej i patriotycznej wrażliwości staje się dziś wyrażanie własnych opinii oraz przekonań z szacunkiem dla – także inaczej myślących – współobywateli, w duchu życzliwości i odpowiedzialności,
bez uproszczeń i krzywdzących porównań.
„«Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» –
przywoływał słowa Apostoła św. Jan Paweł II i dodawał – Zastanawiajmy się nad «polską prawdą». Rozważajmy, czy jest szanowana
w naszych domach, w środkach społecznego przekazu, urzędach
publicznych, parafiach. Czy nie wymyka się niekiedy ukradkiem pod
naporem okoliczności? Czy nie jest wykrzywiana, upraszczana? Czy
zawsze jest w służbie miłości?
Zastanawiajmy się nad «polskim czynem». Rozważajmy, czy jest
podejmowany roztropnie. Czy jest systematyczny, wytrwały? Czy
jest odważny i wielkoduszny? Czy jednoczy, czy też dzieli ludzi? Czy
nie uderza w kogoś nienawiścią albo pogardą? A może tego czynu
miłości, polskiego, chrześcijańskiego czynu jest zbyt mało”8? Te pytania Papieża-Polaka pozostają i dziś aktualne.
5. Patriotyzm narodowy i lokalny. W świetle zasady pomocniczości warto też dostrzec, że naturalnym wsparciem patriotyzmu
8 Jan Paweł II, Kraków, 8 czerwca 1997. Homilia podczas kanonizacji bł. Jadwigi Królowej, cyt. za: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/
krakow_08071997.html.
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narodowego jest patriotyzm lokalny. Nasza ojczyzna, jeśli nie ma
być tylko kategorią symboliczną czy polityczną, powinna mieć kolor
nieba i kształt krajobrazu konkretnego miejsca. A jej oblicze rozpoznajemy w twarzach i losach tych, z którymi wspólnie żyjemy na co
dzień. Ważne jest zatem, aby nasza narodowa tożsamość i narodowy
patriotyzm były otwarte na różnorodność lokalnych społeczności. By
nasza polskość znajdowała swoją konkretyzację i wzbogacenie
w specyfice, kulturze, obyczaju, a czasem szczególnym akcencie lub
gwarze poszczególnych krain i regionów. Polska powinna pozostawać społecznością obywateli, którzy zachowując swą lokalną tożsamość, z troską zabiegają o dobro wspólne w skali państwa i czują się
narodową wspólnotą.
6. Wzorce polskiej tożsamości. Skarbnicą i nauczycielką takiego, przenikniętego chrześcijańskim duchem, szlachetnego patriotyzmu jest wspólna narodowa historia. Nie mogąc przywołać
wszystkich jej kart, przypomnijmy tylko, że przeplatają się w niej
i uzupełniają dwa nurty: nurt polskości rdzennej, etnicznej i nurt
polskości kulturowej.
Jak ujmował to Jan Paweł II: „Naprzód, w okresie zrastania się
plemion Polan, Wiślan i innych, to polskość piastowska była elementem jednoczącym: rzec by można, była to polskość „czysta”. Potem
przez pięć wieków była to polskość epoki jagiellońskiej: pozwoliła
ona na utworzenie Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur,
wielu religii. Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową
różnorodność. Sam pochodzę z Małopolski, z terenu dawnych
Wiślan, silnie związanych z Krakowem. Ale nawet i tu, w Małopolsce – może nawet w Krakowie bardziej niż gdziekolwiek – czuło się
bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu.
Niezmiernie ważnym czynnikiem etnicznym w Polsce była także obecność Żydów. Pamiętam, iż co najmniej jedna trzecia moich
kolegów z klasy w szkole powszechnej w Wadowicach to byli Żydzi.
W gimnazjum było ich trochę mniej. Z niektórymi się przyjaźniłem.
A to, co u niektórych z nich mnie uderzało, to był ich polski patriotyzm. A więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie
ciasnota i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten „jagielloński” wy-
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miar polskości, o którym wspomniałem, przestał być, niestety,
w naszych czasach czymś oczywistym”9.
Chcemy dziś zatem przypomnieć, że w czasach historycznej
świetności, Rzeczpospolita, zachowując swe tradycje i tożsamość,
stała się wspólnym domem ludzi różnych języków, kultur, przekonań, a nawet religii. Pod polskim niebem i na polskiej ziemi obok
siebie żyli, zabiegali o powszedni chleb, modlili się, tworzyli własny
obyczaj i kulturę katolicy różnych obrządków, prawosławni, protestanci, żydzi i muzułmanie. A lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej Obojga Narodów obok etnicznych Polaków byli również Żydzi,
Ukraińcy, Rusini, Litwini, Niemcy, Ormianie, Czesi, Tatarzy
i przedstawiciele innych narodowości. Przypomnijmy też, że w czasach, gdy trawiły Europę wojny i prześladowania religijne, Rzeczpospolita pozostawała ostoją gościnności i tolerancji.
Dzięki temu ukształtował się w polskiej kulturze model patriotyzmu gościnnego, włączającego, inspirującego się najlepszym dorobkiem sąsiadów i całej chrześcijańskiej, europejskiej kultury. Patriotyzmu, dzięki któremu Polakami stawali się ci, którzy Polakami
zostać chcieli, bez względu na swoje pochodzenie czy pochodzenie ich
przodków. Patriotyzmu, którego oblicze współtworzyli i sławili między innymi św. Królowa Jadwiga, Mikołaj Kopernik, Adam Mickiewicz czy Joachim Lelewel. Patriotyzmu, który – w dialogu z innymi
kulturami – kształtował polską literaturę, muzykę, naukę, sztukę,
architekturę i obyczajowość.
W czasach niewoli i narodowego zmagania o niepodległość nasz
patriotyzm pozostawał otwarty i solidarny z innymi. Dobrze oddaje
to hasło „za wolność naszą i waszą” ze sztandarów, pod jakimi walczyli i ginęli Polacy w wieku XIX. Symbolizuje to także nasza narodowa nekropolia pod Monte Cassino, gdzie spoczywają bohaterscy
polscy żołnierze różnych wyznań i religii. Wymownie przypominają
o tym słowa św. Pawła „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężaj”, które stały się dewizą duszpasterza „Solidarności”, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Doskonale obrazuje to niepowtarzalny etos „Solidarności”, który w końcu XX wieku stał się czytelnym, szlachetnym i zwycięskim symbolem dla całego współczesnego świata.
9
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7. Pamięć i przebaczenie. Wspominając wielką i piękną lekcję
polskiej historii, trzeba z uznaniem dostrzec i docenić podejmowany
dziś wysiłek historyków, organizacji publicznych i poszczególnych
obywateli w utrwalaniu, a czasem przywracaniu narodowej pamięci.
To dzięki niemu z wdzięcznością przypominamy sobie, a niekiedy
dopiero poznajemy imiona narodowych bohaterów. To dzięki niemu
pamiętamy o martyrologii tych wszystkich naszych braci i sióstr,
którzy byli mordowani i prześladowani tylko dlatego, że byli Polakami.
Pamiętając o ich heroizmie oraz męczeństwie, musimy mieć
pełną świadomość, że chrześcijaństwo wzywa nas do tego, abyśmy
jako naród z odwagą wchodzili na drogę przebaczenia i pojednania.
Abyśmy, kultywując pamięć o naszych ofiarach i cierpieniach, próbowali uwolnić ją od paraliżującego bólu, poczucia krzywdy, a czasem wrogości. Chcemy w tym kontekście przypomnieć słowa, jakie
do Polaków skierował papież Franciszek: „Spoglądając na wasze
najnowsze dzieje, dziękuję Bogu, że potrafiliście sprawić, by przeważyła dobra pamięć: na przykład, obchodząc 50-lecie wzajemnie ofiarowanego i przyjętego przebaczenia pomiędzy episkopatami polskim
i niemieckim po drugiej wojnie światowej. Inicjatywa, która początkowo angażowała wspólnoty kościelne, zapoczątkowała nieodwracalny proces społeczny, polityczny, kulturowy i religijny, zmieniając
historię stosunków między oboma narodami. Przy tej okazji przypomnijmy także deklarację wspólną między Kościołem katolickim
w Polsce a Kościołem prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego: jest
to akt, który rozpoczął proces zbliżenia i braterstwa nie tylko między
dwoma Kościołami, ale również pomiędzy dwoma narodami”10.
Także dziś, jako chrześcijanie, wezwani jesteśmy, by pośród
dramatycznych, historycznych ran, stawać się świadkami opartego
o prawdę i miłosierdzie przebaczenia i pojednania. Jesteśmy przekonani, że cierpliwe zabieganie o te wartości, zarówno wobec naszych sąsiadów jak i wewnątrz kraju, jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale także bezcennym wkładem, który jako chrześcijanie
wnieść możemy w rozwój naszej umiłowanej ojczyzny.

10 Przemówienie Ojca Świętego Franciszka do władz oraz korpusu dyplomatycznego, Kraków-Wawel, 27 lipca 2016, cyt. za: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7), Przemówienia i homilie Franciszka w Polsce 27-31
lipca 2016, Michalineum, Marki 2016, 29-30.
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II. Wychowanie do patriotyzmu
8. Odpowiedzialna polityka historyczna. W wielu krajach,
także w naszej ojczyźnie, w budowanie narodowej tożsamości i postaw patriotycznych czynnie włączają się także instytucje państwa,
samorządy i politycy. W coraz bardziej zglobalizowanym, zunifikowanym i zaawansowanym technologicznie świecie starania o zachowania własnej tożsamości, o wspólną historyczną pamięć, o poczucie
narodowej solidarności oraz budowanie słusznego szacunku i respektu u innych uznać należy za uprawnione i uzasadnione.
Podkreślając to, chcemy zarazem zauważyć, że chrześcijańska
perspektywa staje tu przed swoistym wezwaniem oraz wyzwaniem.
Celem roztropnej polityki historycznej jest bowiem jednoczenie ludzi
wokół wspólnego dobra, wzmacnianie więzi międzyludzkich i poczucia wspólnoty duchowych wartości ponad różnicami i podziałami.
Dlatego w świetle chrześcijańskiego szacunku dla godności człowieka, a także chrześcijańskiej wizji polityki, za nieuprawnione i niebezpieczne uznać należy nadużywanie i instrumentalizowanie pamięci historycznej w bieżącej konkurencji i rywalizacji politycznej.
Tam bowiem, gdzie naturalny w polityce spór nasyca się zbyt pochopnie analogiami historycznymi, a argumenty historyczne zastępują racje ekonomiczne, prawne czy społeczne, tam oddala się,
a czasem staje się niemożliwa do osiągnięcia, perspektywa godziwego i niezbędnego w społeczeństwie demokratycznym, politycznego
kompromisu11.
9. Szczególna misja rodziny. Mówiąc o różnych aspektach
i wyzwaniach polskiego patriotyzmu, trzeba podkreślić niezastąpioną niczym misję rodziny. W naszej historii, zwłaszcza, gdy nie istniało wolne państwo polskie, była ona najważniejszą szkołą patriotyzmu. Także dziś, w wolnej Rzeczypospolitej, przywilej i moralny
obowiązek budzenia i kształtowania postaw patriotycznych, podobnie jak przekaz wiary i wychowanie, spoczywają nade wszystko na
rodzinie.
To bowiem w realiach życia domowego, w których wspólnie
sprostać trzeba codziennym wyzwaniom, trudom i niepokojom poznajemy głęboki sens miłości, życzliwości, odpowiedzialności, ofiar11
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ności i poświęcenia, na których się opiera patriotyzm. To w rodzinie,
w jej szczególnej bliskości, doświadczamy wartości, jakimi są zakorzenienie i solidarność, wierność i wspólnota. To niepowtarzalne
dzieje naszych rodzin, w których objawia się całe bogactwo ludzkiej
egzystencji, uczą nas, że moralną miarą działań – również tych społecznych czy patriotycznych – winien być nie tylko wzniosły program
ideowy, ale także los i twarz konkretnego, żyjącego z nami człowieka. W tych niepowtarzalnych dziejach każdej z rodzin, historia narodowa splata się z lokalną specyfiką małych ojczyzn i życiowymi
wyborami pojedynczych osób, czyniąc patriotyzm żywym, bogatym
i różnorodnym. To w rodzinach rozwijamy naszą osobowość, odkrywamy zdolności i talenty, uczymy się wiary we własne siły, kształtujemy otwartość i życzliwości wobec świata, co z czasem czyni z nas
aktywnych obywateli.
Z tych wszystkich powodów polska rodzina winna cieszyć się
wsparciem społeczeństwa, samorządu i państwa, a jej rola, kompetencja i odpowiedzialność wychowawcza winna być w samym centrum systemu edukacyjnego. Z tych także powodów żywimy nadzieję, że jako rodzice, dziadkowie czy krewni, nie będziemy szczędzić
czasu, by dzielić się z naszymi dziećmi osobistym doświadczeniem
oraz wiarą, a także wiedzą o losach naszych rodzin i naszych wspólnot. Dzięki temu miłość społeczna, której nauczymy się w rodzinach,
owocować będzie w przestrzeni publicznej dojrzałym patriotyzmem,
obywatelskim zaangażowaniem, społeczną i gospodarczą kreatywnością, uczciwością, sumiennością, odpowiedzialnością i solidarnością.
10. Rola szkoły. Naturalnym wsparciem i sojusznikiem rodziny w kształtowaniu postaw patriotycznych winna być polska szkoła.
Doświadczenia historyczne pokazują jak ważny i jak owocny był
trud polskich nauczycieli, którzy w kolejnych pokoleniach kształtowali w Polakach postawy dojrzałego patriotyzmu. Ta szczególna
misja szkoły, nauczanie młodego pokolenia na temat naszej ojczyzny, jej historii, współczesności, kultury, gospodarki, miejsca w Europie i współczesnym świecie, pozostaje nadal aktualna. Dziś jednak, w dobie tak zwanego społeczeństwa informacyjnego, które zalewa nas coraz większą falą rozmaitych, czasem niesprawdzonych
lub uproszczonych wiadomości, wyzwaniem staje się nie tylko dostarczenie informacji, ale także, a może przede wszystkim, umiejętność ich sprawdzania, porządkowania i rozumienia. Ważne jest też
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zatem, aby w polskiej szkole młodzi Polacy, nie tylko przyswajali
sobie wiedzę na temat ojczyny, lecz coraz bardziej uczyli się również
tego, gdzie szukać wartościowych źródeł informacji, jak rozpoznawać
prawdziwe autorytety i wartości, jak z szacunkiem dla wielkiego
narodowego dorobku, samodzielnie budować prawdziwy obraz polskiej kultury, historii, życia publicznego i wyzwań jakie stają przed
Polską, jak być twórczym i kreatywnym, aby dzięki temu w życiu
dorosłym aktywnie służyć ojczyźnie. Szkoła jest bowiem także przestrzenią wychowania społecznego, miejscem gdzie w praktyce realizujemy postawy i wartości wyniesione z domu. To w niej uczymy się
koleżeństwa, szacunku wobec starszych, pomocy słabszym, współpracy w grupie i szacunku dla myślących inaczej, a więc postaw
i wartości, na których opiera się każdy dojrzały patriotyzm.
Przypominając to, wyrażamy przekonanie, że nauczyciele, we
współpracy z rodzicami, kompetentnie i z zaangażowaniem nadal
kształtować będą tożsamość narodową kolejnych pokoleń Polaków.
Wierzymy, że ważną rolę w tym wielkim zadaniu odgrywać będzie
szkolna nauka religii, która do wiedzy i postaw społecznych wnosi
bezcenny wymiar miłości bliźniego. Mamy wreszcie nadzieję, że
władze rządowe i samorządowe tworzyć będą coraz lepsze warunki
dla realizacji tej ważnej i odpowiedzialnej misji polskich szkół i nauczycieli.
11. Zadania ludzi kultury. Odnosząc się do patriotyzmu i narodowej tożsamości, nie sposób też nie wspomnieć o odpowiedzialności twórców, ludzi kultury i mediów, których przywilejem i zadaniem
jest poszukiwanie właściwych środków wyrazu, form i symboli, dzięki którym, jako wielka i różnorodna narodowa wspólnota możemy
się komunikować oraz wspólnie przeżywać nasze doświadczenia,
niepokoje i nadzieje.
Zjawisko globalizacji stawia przed nimi tym ważniejsze zadanie
ukazywania kolejnym pokoleniom Polaków dramaturgii naszych
dziejów, a także piękna polskiej ziemi oraz niepowtarzalnego wyrazu polskiej literatury, muzyki, sztuk plastycznych, filmu czy teatru.
A głębokie zmiany społeczne i technologiczne czynią dziś szczególnie
istotnym wyzwaniem poszukiwanie odpowiedniego języka ekspresji
oraz symbiozy kultury wysokiej z masową, dzięki któremu wielka
tradycja polskiej kultury i bezcenne doświadczenia pokoleń po280
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przednich spotkają się z doświadczeniami dnia dzisiejszego, a także
nadziejami i niepokojami pokoleń najmłodszych.
Dlatego wyrażamy nadzieję, że w tej trudnej i odpowiedzialnej
wobec tożsamości narodowej misji, polscy twórcy cieszyć się będą
nadal wsparciem całego społeczeństwa oraz władz samorządowych
i rządowych.
12. Harcerstwo, organizacje pozarządowe i samorządowe.
Mówiąc o kształtowaniu postaw patriotycznych chcemy też wspomnieć o ważnej roli organizacji społecznych. Na szczególne wyróżnienie i uznanie zasługuje służący naszej Ojczyźnie ruch harcerski.
Polscy harcerze w czasie II wojny światowej, tworząc unikalny wzór
patriotyzmu, zapisali najpiękniejsze karty swej historii. Dlatego
wychowawcze zaangażowanie tysięcy druhen i druhów włączające
kolejne pokolenia Polaków w piękną tradycje służby Bogu, Polsce
i bliźniemu, staje się jednocześnie szkołą koleżeństwa, odpowiedzialności i samodzielności. Warto więc, by władze publiczne wspierały już istniejące drużyny harcerskie, stwarzając jednocześnie warunki do powstawania nowych drużyn.
Ważną rolę do odegrania w tym zakresie mają także inne organizacje społeczne i pozarządowe: organizacje charytatywne, kluby
turystyczne, koła miłośników przyrody, stowarzyszenia historyczne,
ruch czytelniczy, kluby sportowe, towarzystwa kultywujące lokalną
tożsamość i kulturę. Wszystkie te oddolne inicjatywy społeczne, często ponad podziałami politycznymi, tworzą społeczeństwo obywatelskie, budują narodową solidarność i wspólnotę, przybliżają piękno
rodzimej przyrody, kultury i tradycji, stając się szkołą polskiego
patriotyzmu. I wszystkie zasługują na szacunek oraz wsparcie.
Trzeba też w tym kontekście docenić rolę samorządów lokalnych. To one, dźwigając odpowiedzialność za codzienny kształt życia
lokalnych społeczności, w tym polskiej szkoły, odpowiadają za patriotyczną edukację młodego pokolenia. To samorządy, często ponad
politycznymi podziałami, biorą na siebie trud godnego przybliżania,
upamiętniania narodowych rocznic i bohaterów. Ponadto, to właśnie
samorządy kultywują lokalne formy patriotyzmu i tożsamości, dzięki którym polskość wyraża się w całym bogactwie i różnorodności
naszych małych ojczyzn.
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13. Patriotyzm i sport. Mówiąc o środowiskach odpowiedzialnych za kształt polskiego patriotyzmu, nie sposób nie wspomnieć
o jego związku ze sportem. Warto tutaj przypomnieć, że to powstające na przełomie XIX i XX wieku między innymi w Krakowie, Warszawie, Lwowie czy na Górnym Śląsku polskie towarzystwa sportowe budziły i wzmacniały narodową świadomość Polaków. Warto też
zauważyć, że we współczesnym świecie wielkie wydarzenia sportowe
stały się istotną formą przeżywania tożsamości narodowej i demonstrowania patriotyzmu. Wielka rzesza kibiców, śledząc zmagania
swych reprezentantów, szuka nie tylko emocji czy widowiska sportowego, ale doświadcza także i wyraża narodową wspólnotę, dumę
i solidarność. Tę pozytywną wspólnototwórczą rolę pełni sport również na poziomie lokalnym, ucząc wierności, samopomocy oraz
przywiązania do barw klubowych i symboli.
Dostrzegając i doceniając to wszystko, trudno zarazem nie zauważyć, że stadiony sportowe bywają niekiedy miejscem niepokojów
i agresji, także o podłożu etnicznym. Zdarza się niestety, że kibice,
wyrażając swoje emocje i przywiązanie do własnej drużyny, obrażają
innych. Chcemy zatem powtórzyć, że także w tym, tak ważnym
zwłaszcza dla młodego pokolenia, wymiarze życia publicznego, narodowy czy też lokalny patriotyzm nie może być nigdy uzasadnieniem
dla wrogości, pogardy i agresji.
Dlatego zwracamy się też z prośbą do sportowców, instruktorów
i działaczy sportowych, by młodemu pokoleniu pokazywali sport nie
tylko jako obszar zmagań i rywalizacji, ale także jako przestrzeń gry
fair, przyjaźni, poświęcenia i szacunku dla rywala.
14. Historyczne rekonstrukcje. Pisząc o narodowej pamięci
i wspierającej ją polityce historycznej, chcemy również wspomnieć
coraz bardziej popularny, nie tylko w Polsce, fenomen rekonstrukcji
historycznych. W dobie kultury popularnej i obrazkowej trudno nie
dostrzec i nie docenić ich wartości. Wspierane przez władze publiczne, odtwarzane przez pasjonatów historii, przemyślane i dobrze
przygotowane rekonstrukcje, podobnie jak interaktywne muzea,
zwłaszcza w młodym pokoleniu mogą pobudzać i umacniać zainteresowanie narodową historią.
Jednak i tu potrzebna jest rozwaga. Przygotowując tego rodzaju
inscenizacje pamiętać należy o misterium ludzkiej śmierci i cierpienia, lęku i bohaterstwa, których dostojeństwo i tajemnicę nie zawsze
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da się właściwie ukazać w masowych, plenerowych prezentacjach.
Trzeba też pamiętać, że inscenizacje takie, z konieczności symboliczne i uproszczone, nie mogą wyrazić całej dramaturgii, a czasem
grozy i okrucieństwa historycznych sytuacji, które przywołują, co
z kolei rodzi ryzyko nadmiernych uproszczeń. Dotyczy to również
znaków i symboli narodowych i patriotycznych, za wierność którym
nasi rodacy niejednokrotnie płacili najwyższą cenę. Nie powinno się
ich banalizować, lecz odnosić z szacunkiem i pietyzmem.
Z chrześcijańskiego punktu widzenia trzeba wreszcie podkreślić, że wojna, choć często ujawnia ludzką wielkość i bohaterstwo,
nie jest barwną opowieścią czy przygodą, ale dramatem, cierpieniem
i złem, któremu należy zawsze zapobiegać.
Zakończenie
Na zakończenie, raz jeszcze chcemy podziękować tym wszystkim, dzięki którym polski patriotyzm jest trwały oraz żywotny. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wielka lekcja polskiego patriotyzmu jest nam wszystkim nie tylko dana, ale i zadana. Polska była,
jest i powinna pozostać we współczesnej Europie i świecie symbolem
solidarności, otwartości i gościnności.
Dlatego ponownie zwracamy się do rodziców, nauczycieli,
przedstawicieli władz publicznych i polityków, urzędników i funkcjonariuszy służb państwowych, samorządowców, twórców kultury
i ludzi mediów, duszpasterzy, katechetów, instruktorów harcerskich,
działaczy społecznych, historycznych rekonstruktorów i sportowców,
aby nie ustawali w kształtowaniu szlachetnego, opartego o chrześcijańską miłość bliźniego, polskiego patriotyzmu.
Chcemy też zadeklarować i wyrazić przekonanie, że Kościół katolicki w Polsce, podobnie jak to czynił w historii, będzie – środkami
wynikającymi z jego misji – takie działania doceniał i wspierał.
Dokument przyjęty na 375. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 14 marca 2017 r.
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LIST BISKUPÓW POLSKICH
DO KAPŁANÓW NA WIELKI CZWARTEK 2017 R.
„IDŹCIE I GŁOŚCIE”
Drodzy Bracia w kapłaństwie!
Przeżywamy razem ten szczególny dzień uwielbienia Boga za
wielki dar kapłaństwa. Pragniemy na nowo przyjąć ten dar z całkowitym oddaniem dla wspólnoty Kościoła i zawierzeniem Najwyższemu i Jedynemu Kapłanowi – Chrystusowi. Niech to będzie także
dzień wdzięczności za Waszą oddaną posługę, dzięki której tajemnice Bożego życia są uobecniane każdego dnia w tak licznych formach
kapłańskiej służby. Doświadczając dzisiaj daru wspólnoty i odnawiając przyrzeczenia, wyrażające bogactwo łaski ofiarowanej nam
w sakramencie, w pokorze serca zawierzamy Bogu całe nasze życie.
Od dnia, w którym przyjęliśmy sakrament święceń, stajemy
z drżeniem wobec Chrystusowego posłania: Idźcie i głoście!
Uświadamiamy sobie, jak ważna jest wierność misji, którą powinniśmy przeżywać w mocy Ducha Świętego i stawać się dla współczesnego świata świadkami Chrystusa, jedynego Nauczyciela i Dobrego
Pasterza. To On zachęca nas, abyśmy byli znakiem autentyczności
wiary, którą otrzymaliśmy, pielęgnujemy i pragniemy z apostolskim
oddaniem głosić innym. Bogactwo tego daru przywołuje tak wiele
refleksji na temat naszego posługiwania i jakże bliskie są nam słowa
papieża Franciszka z orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Modlitw o Powołania: ziarno królestwa, chociaż jest małe, niewidoczne
i czasem mało znaczące, wzrasta po cichu dzięki nieustannemu działaniu Boga: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak” (Mk 4,26-27). To jest nasza
pierwsza ufność: Bóg przewyższa nasze oczekiwania i zaskakuje nas
swoją szczodrością, sprawiając, że nasza praca daje owoce obfitsze,
niż wynikałoby z ocen ludzkiej skuteczności (Pobudzani przez Ducha
Świętego do misji. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania
2017 r.).
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Posługa siewcy w dziele troski o kulturę powołań
Słowa Ojca Świętego i przywołana przez niego symbolika ewangelicznego ziarna powinna stać się dla nas okazją do refleksji nad
naszą odpowiedzialnością za dzieło duszpasterstwa powołań. Chrystusowa przypowieść o siewcy uświadamia nam, że ziarnem jest
słowo, które staje się wypełnieniem jakże ważnego w tym czasie
zobowiązania: Idźcie i głoście! W dniu pamiątki ustanowienia
sakramentu Eucharystii i kapłaństwa podejmujemy na nowo refleksję, jak bezcenne dary i posłannictwo zostały nam ofiarowane. Jedną
z najważniejszych form realizacji Chrystusowego posłannictwa jest
misja „siewcy”. Jedynym zmarnowanym ziarnem w jego posłudze
jest to, które pozostaje mu w dłoni. Czas Wielkiego Tygodnia, a nade
wszystko Triduum Sacrum jest wspaniałą okazją do wdzięczności za
„dopełnione zasiewy”. Zachęca także do podjęcia odpowiedzialności
i uobecnienia poprzez naszą posługę kapłańską tajemnicy dzieła
Boga: Siewca sieje słowo (Mk 4,14). Tak wiele darów łaski Boga,
wpisanych w nasze życie i duszpasterską posługę, rozpoczęło się
dzięki wsparciu licznych świadków oddanej posługi kapłańskiej
i konsekracji zakonnej. Tak wiele znaczyły dla nas i nadal przemawiają nie tylko do młodych: szczere pragnienie świętości, gotowość
poświęcenia swojego czasu i dar ludzkiej serdeczności, niepoddająca
się zniechęceniu realizacja duszpasterskich działań, pełna pokory
radość ze wzrostu wychowanków w dojrzałym życiu wiary. W dobrej
pamięci powinniśmy więc zachować tych wszystkich, którzy wspierali i nadal wspierają nas na drodze powołania kapłańskiego.
Te doświadczenia wspólnoty Kościoła są nieustannie aktualne
i powinny dziś stać się fundamentem zaangażowania w naszych
czasach, pielęgnowaniem zasiewu Bożego powołania. Podążając za
Chrystusową przypowieścią, przywołajmy ważne przestrzenie troski
o budowanie odpowiedzialnej kultury powołaniowej poprzez naszą
posługę kapłańską.
Umocnienie duchowych darów
A oto są ci [posiani] na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je
usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich (Mk
4,15).
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Od pierwszych chwil posługi kapłańskiej mamy okazję doświadczyć wartości duchowych darów i mocy Bożego Ducha, który udziela
się człowiekowi. Przy całej naszej słabości to właśnie nam została
powierzona troska o przywoływanie, umacnianie i odbudowywanie
tajemnic łaski Boga w człowieku i na całym świecie. Nasza gorliwość
i pobożność w sprawowaniu świętych sakramentów, wierność i cichość
modlitwy w otwieraniu źródeł Bożego błogosławieństwa poprzez liturgię godzin, pokorne zawierzanie naszego życia orędownictwu Matki
Bożej w modlitwie różańcowej, ufna adoracja Najświętszego Sakramentu i pielęgnowanie w nas tajemnicy „bramy łaski”, którą mamy
stawać się w służbie zwycięstwa Bożej mocy w obecnym czasie – to są
wyzwania, poprzez które Bóg zaprasza nas, abyśmy chronili dary
Boga przed osłabieniem ich lub porwaniem przez Złego.
Zapewne w ostatnim roku przeżyliśmy nasze kolejne rekolekcje
kapłańskie. Jaki to był czas? Czy w pamięci pozostał nam jedynie
fakt otrzymanego zaświadczenia, czy też, jako słudzy Jedynego Kapłana Chrystusa, potrafiliśmy z nową gorliwością usłyszeć i potwierdzić pełną gotowość na to, aby przez nas Bóg mógł docierać do
człowieka i rozwijać w nim dar świętości? Jakże doniosłe jest wołanie o wierność łasce Bożego Miłosierdzia, poprzez którą my sami
potrafimy dostrzec w sakramencie pokuty bogactwo duchowego życia. Nie możemy zagubić tej łaski i przyjąć propozycji świata, w którym liczą się przede wszystkim ludzkie zdolności, chęć ograniczenia
się do poprawnego wypełniania podstawowych obowiązków i zyskiwania atrakcyjnej, ale tylko chwilowej popularności. Z wielką pokorą mamy przyjąć zapewnienie Apostoła Pawła, że: Owocem (…)
ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22-23). To jest znak trwania
człowieka w łasce Boga i potwierdzenie, że tajemnice Boga nie pozostają tylko na ustach, ale przede wszystkim stają się źródłem życia.
Tak wielu młodych ludzi Bóg stawia każdego dnia na drogach
naszego kapłańskiego posługiwania. Ilu z nich dzieliło się z nami
swoimi pragnieniami młodości, ale i rozterkami duchowych poszukiwań? Jak ważne jest, abyśmy dziś, gdy kolejny raz weźmiemy
w nasze dłonie czystą hostię, potrafili dostrzec w niej bogactwo życia
każdego, szczególnie młodego człowieka. Czy możemy w tym dniu
nie przywołać z szacunkiem wszystkich naszych braci kapłanów,
którzy poprzez kruchość ludzkich sił w podeszłym wieku, ale także
oddane przyjmowanie wymagającej łaski cierpienia stają się nie286
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zmierzonym źródłem Bożego błogosławieństwa dla każdego z nas?
Tak wiele jest w naszym życiu tajemnic, poprzez które Bóg zwycięża
i czyni z nas stróżów swoich darów.
Duszpasterskie towarzyszenie młodym
Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie
korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie
z powodu słowa, zaraz się załamują (Mk 4,16-17).
Przyjęcie z życzliwością, troska codziennego przeżywania, radość z sukcesów i smutek porażki, to przede wszystkim wspomnienia tajemnic naszego powołania i pokonanych etapów życiowych
starań. Gdzie spotkamy te tajemnice w naszej kapłańskiej posłudze,
szczególnie związanej z młodym człowiekiem próbującym odnaleźć
prawdziwe źródło mężnego wyznawania wiary? Bóg stawia wielu
z nich podczas naszych sakramentalnych posług. Są uczestnikami
Mszy świętej, przystępują do sakramentu pokuty, uczestniczą
w nabożeństwach i tak często można spotkać ich na prywatnej modlitwie w kościele czy w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.
Otrzymujemy szansę, ale i wielkie zobowiązanie wobec młodych
w okresie ich przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Mamy wiele osobistych doświadczeń związanych z tym aspektem duszpasterskiej posługi, ale pomimo możliwych zwątpień nie
możemy przeoczyć ogromnej szansy, jaka płynie z tego czasu dla
młodych i całej wspólnoty Kościoła. Tak wiele dobra dokonuje się
wówczas w młodym człowieku. Otrzymuje on możliwość odkrycia
wartości swojego miejsca we wspólnocie Kościoła i tak wielu z nich
potrafi z oddaniem ten dar podjąć i uczynić treścią swojego życia
słowa: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił
nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej
zasad (Liturgia Sakramentu Bierzmowania). To oni wówczas zawierzają swoje życie mocy Bożego Ducha a nasza odpowiedzialność za
nich nie ustaje z chwilą zakończenia uroczystości. Wielką wartością
jest towarzyszenie tym młodym, świadectwo naszej wiary i pomoc
w pierwszych próbach odkrywania przez nich życiowego powołania.
Bóg daje nam pod opiekę młodych w naszych szkołach, gdzie
prowadzimy lekcje religii i przede wszystkim tam mamy być świadkami odpowiedzialnego życia, dojrzałej wiary i radosnego kapłań287
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stwa. To przecież nasze „wspólne szkolne drogi” od dyżuru w szatni
i na korytarzach, poprzez kolejne zajęcia lekcyjne a także różnorodne inicjatywy, w których stajemy się świadkami pokonywanych
przez nich wyzwań, sprawiają, że ofiarowane im ziarno Bożej łaski
umacnia się i nie zniweczą jego piękna spotkane w życiu przeciwności. Takie same nadzieje pojawiają się w nas także wówczas, gdy
stajemy się towarzyszami ludzkich spraw i świadkami tajemnic
Boga w różnych sytuacjach życia, gdy młodzi ludzie realizują swoje
sportowe i kulturalne pasje, angażują się z wielką gorliwością
w ruch skautowy, są gotowi do wielkich poświęceń w wielorakich
formach wolontariatu. W tym szczególnym dniu warto w nich
wszystkich zobaczyć aktualność wspólnoty apostolskiej gromadzącej
się przy Jezusie Chrystusie, która znajduje swoją nadzieję odkrywania przyszłości i radość wsparcia od najbliższych.
Nie możemy zagubić w naszej refleksji i kapłańskiej odpowiedzialności także tych młodych, którzy nie pojawiają się w kościołach,
zrezygnowali z lekcji religii lub z różnych innych powodów sprawy
Boga i Kościoła nie stanowią dla nich wartości. Poprzez te osoby
możemy usłyszeć na nowo zachętę Chrystusa, aby w ich życiu skaliste miejsca zamienić na ziemię żyzną i nigdy nie zwątpić w wartość
podjęcia na nowo posługi siewcy słowa Bożego. Szczególnie w takich
okolicznościach czerpiemy nadzieję ze słów Zbawiciela przed Wniebowstąpieniem: Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego
moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,
i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Jakże ważne jest nasze
zaangażowanie i świadectwo, którego mocą nie będą tylko nasze
strategie przemiany ludzkich serc, ale działająca przez nas łaska
Ducha Świętego!
Kształtowanie dojrzałej wiary
Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to ci, którzy słuchają
wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne
żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne (Mk
4,18-19).
Odpowiedzialność za wspieranie kultury powołaniowej przybiera podstawową formę poprzez oddaną aktywność duszpasterską.
Wyraża to każda godzina naszego życia, bogactwo modlitwy, podejmowana z innymi formacja chrześcijańska, ofiarowany bliźnim czas
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na rozmowę oraz szacunek do przeżywanych tajemnic ludzkiej miłości i poświęcenia. Przywołajmy dzisiaj te wszystkie tajemnice, które
kształtują nasze powołanie kapłańskie i stanowią nieustanne zobowiązanie otrzymane od naszego Mistrza. Tak jak apostołowie mamy
potwierdzić gotowość do przyjęcia Jego misji: Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,18-20).
Wspólnota wierzących w Chrystusa od samego początku podejmowała starania, aby troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze nie
przezwyciężyły darów ofiarowanych człowiekowi przez Boga.
Doświadczenie kolejnych pokoleń kapłańskich i świadectwo
wiernych świeckich potwierdzają wielką wartość działań zmierzających do dobrego i dojrzałego przygotowania oraz przyjęcia sakramentu małżeństwa a później wiernej posługi w ramach duszpasterstwa rodzin. Oby wszystkie serca kapłańskie w tym dniu były przepełnione darem pokoju i radości z owoców miłości Boga, które są
bogactwem małżonków i rodziców w naszych parafiach. Wyrażamy
podziękowanie kapłanom, którzy w różnorodnych wspólnotach
duszpasterskiej troski o świętość rodzin stają się duchowymi przewodnikami oraz pomocnikami w odkrywaniu i zachowaniu wzoru
życia Świętej Rodziny. Nie bez powodu właśnie rodzina jest wskazywana jako pierwsze miejsce odczytywania Bożego powołania
i doceniania ofiarowanych przez Boga darów. Każde nasze staranie
o wierne i dojrzałe życie rodzinne stanowi także wielki wkład w dzieło powołania już przeżywanego przez rodziców i odkrywanego przez
ich dzieci.
Ostatnie tygodnie uwydatniły wielką troskę papieża Franciszka
o młodych i o dzieło powołań. Została ona wyrażona w kolejnych
informacjach na temat zbliżającego się synodu biskupów a także
w kontekście Dnia Młodzieży przeżywanego w diecezjach w ostatnią
Niedzielę Palmową i w perspektywie światowego spotkania młodych
za niespełna dwa lata w Panamie. Jak żywe mamy wspomnienia ze
spotkań z młodymi w naszych parafiach i w ramach centralnych
wydarzeń w Krakowie. Jakże aktualne są wszystkie słowa papieża
Franciszka, który kierując swoje zachęty do młodych, także nas zobowiązywał do wsparcia wszelkich duchowych poszukiwań młodości,
a także do osobistego świadectwa całkowitego oddania się Chrystu289
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sowi i bezkompromisowego trwania przy Nim. Spojrzenie Jezusa
wychodzi poza wady i widzi osobę; nie zatrzymuje się na złu z przeszłości, ale dostrzega dobro w przyszłości; nie godzi się na zamknięcia, ale poszukuje drogi jedności i komunii; pośród wszystkich nie
zatrzymuje się na pozorach, ale patrzy w serce. Jezus patrzy na nasze
serce, twoje serce, moje serce. Z tym spojrzeniem Jezusa możecie spowodować rozwój innego człowieka, nie czekając na oklaski, ale poszukując dobra dla niego samego, ciesząc się, że zachowaliście czyste
serce i pokojowo walczycie o uczciwość i sprawiedliwość. Nie zatrzymujcie się na powierzchni rzeczy i nie ufajcie światowym liturgiom
pozorów, „makijaży” duszy, aby wydawać się lepszymi. Natomiast
dobrze ustanówcie bardziej stabilne połączenie – połączenie serca,
które widzi niestrudzenie i przekazuje dobro. I tę radość, którą darmo otrzymaliście od Boga, proszę, darmo dawajcie, bo wielu na nią
czeka! I oczekuję jej od was (Homilia podczas Mszy św. na „Campus
Misericordiae” na zakończenie XXXI Światowych Dni Młodzieży,
31.07.2016).
Wyrażamy serdeczną wdzięczność Wam wszystkim, którzy
z oddaniem podejmujecie codzienną troskę o towarzyszenie młodym
w Waszych wspólnotach parafialnych, grupach formacyjnych
i w licznych inicjatywach związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży w Polsce. To dzięki Waszemu zaangażowaniu młodzi ludzie
mogą doświadczyć piękna i mocy wspólnoty rówieśników. Tam właśnie wspólnie przeżywana jest wiara, pokonywane są trudne doświadczenia młodości a także umacnia się nadzieja wsparcia przez
powiernika duchowych tajemnic.
Wspólnota apostolskiej posługi
W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny (Mk 4,20).
Drodzy Bracia Kapłani! Wielki Czwartek to czas szczególnej łaski Boga. To właśnie dzisiaj potwierdza się w nas i przez nas dar
wspólnoty wiary, której więzią jest Duch Święty. Niech wzniesie się
dziś nasze dziękczynienie za każdy dar otrzymany od Boga. Tylko
sam Bóg wie, czy ten plon jest trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny czy może stokrotny! Nam jednak została zawierzona troska
o to, aby ziarno Bożego słowa było przekazywane innym. To od na290
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szego kapłańskiego zaangażowania będzie zależało, na ile wspomożemy braci i siostry w przyjęciu i rozwoju darów Boga. Nasza
duchowa wrażliwość i ludzka odpowiedzialność nie może pozostawić
ich samych w obliczu wielorakich życiowych wyzwań i duchowych
zagrożeń. Jak cudowne są owoce życia wspólnoty, która z ufnością
przyjmuje Chrystusowe polecenie: Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15). Apostolski zapał,
radość życia wspólnoty i moc przemiany Ducha Świętego ożywiają
samą wspólnotę i przyczyniając się do wzrostu Królestwa Bożego na
świecie.
Zawierzając dziś Dobremu Bogu nasze intencje, nie zapominajmy o poleceniu Chrystusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,37-38). Niech orędownictwo Matki Bożej nieustannie
wspiera Waszą posługę, a moc Bożej łaski umacnia Was na każdy
dzień. Z całego serca Wam błogosławimy, w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego.
Wielki Czwartek, 13 kwietnia 2017 r.
Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA
„BYĆ DOBRYM JAK CHLEB”
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa
dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy
jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec
Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na
zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy
doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest
umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu,
pamięci i działaniu.
W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy: „uczniowie trwali
w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu według potrzeby”
(Dz 2,42-45). Tak realizowana pomoc charytatywna „każdemu według potrzeby” przyczynia się do budowania sprawiedliwości społecznej. Chrześcijanie od początku mają świadomość, że działalność
charytatywna nie jest celem samym w sobie, ale że ma się ona przyczyniać do realizacji najważniejszego celu, którym jest zbawienie
wszystkich ludzi.
Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne.
Radością napełnia fakt, że działalność charytatywną Kościoła
w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji, które realizują 5000 różnego rodzaju dzieł. Dzięki temu pomoc dociera do ponad 3 milionów
potrzebujących. W szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas
Polska w łączności z Caritas Diecezjalnymi. Rodzinę Caritas od
26 lat tworzy 5000 Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych
i Akademickich Kół Caritas, w których posługuje blisko 100 tysięcy
wolontariuszy. Nie można pominąć również nieocenionej roli
wszystkich tych, którzy spontanicznie angażują się w pomoc potrzebującym.
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Mimo błyskawicznego rozwoju technologicznego, kulturowego,
społecznego i cywilizacyjnego bieda w różnej postaci dotyka wiele
milionów ludzi. Jedną z nich jest głód, którego doświadcza 800 milionów ludzi na całym świecie. Wciąż spotykamy się z obojętnością
na los drugiego człowieka, przede wszystkim tego będącego daleko,
ale i tego obok nas. Jak mówi Papież Franciszek: „Tak wiele jest
docierających do nas obrazów, że widzimy cierpienie, ale go nie dotykamy, słyszymy płacz, ale nie pocieszamy płaczących, widzimy
pragnienie, ale go nie zaspokajamy” (Rzym, 13 czerwca 2016 r.).
Dlatego od ponad ćwierćwiecza Caritas w Polsce wychodzi z licznymi
inicjatywami pomocy potrzebującym na różnych płaszczyznach. Pomagamy dzieciom przez Wakacyjną Akcję Caritas, Tornister Pełen
Uśmiechów i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom; ubogim poprzez
zbiórki żywności Tak, pomagam! i Kromkę Chleba; niepełnosprawnym, chorym i starszym przez Jałmużnę Wielkopostną i 1%. Pomagamy także ofiarom konfliktów wojennych w uruchomionym w październiku 2016 roku programie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt,
że spieszymy z pomocą nie tylko osobom potrzebującym w Polsce, ale
i w najdalszych regionach świata, zwłaszcza ofiarom katastrof,
suszy, powodzi i wojen.
Posługa Caritas nie jest jednak zwykłą działalnością charytatywną. To przede wszystkim kształtowanie postawy wrażliwości na
los drugiego człowieka i odpowiedź na konkretne problemy dzisiejszego świata. Musimy pamiętać, że warunkiem niesienia miłosierdzia jest osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego i zgoda na Jego
działanie w życiu każdego z nas. Jak pisze Papież Benedykt XVI
w encyklice Caritas in veritate: „Dyspozycyjność wobec Boga otwiera
na dyspozycyjność wobec braci oraz wobec życia”.
Dyspozycyjność wobec Boga to inne imię nowej ewangelizacji.
Celem wszystkich współcześnie podejmowanych wysiłków duszpasterskich Kościoła jest otwarcie człowieka na żywą i zbawczą miłość
Boga. Bóg chce być obecny ze swoją miłością miłosierną zwłaszcza
tam, gdzie ludzie pozbawieni są nie tylko doczesnych perspektyw
godziwego życia, ale i wszelkich znaków obecności Boga. Dyspozycyjna obecność wobec bliźnich na marginesach współczesnego świata
staje się miarą wiarygodności Kościoła, bo Chrystus utożsamił się
z biednymi, ich lękiem i cierpieniem. Papież Franciszek nie tylko to
głosi, ale niezwykle mocno pokazuje, zwłaszcza wobec uchodźców,
bezdomnych, głodujących, ofiar handlu ludźmi i przemocy.
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Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad
6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu ponad 13 mln ludzi,
w tym 6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Wśród wielu
inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez
Caritas Polska, wspomniany już program Rodzina Rodzinie, który
umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny.
Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób a także całych rodzin,
instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już
ponad 2000 syryjskich rodzin. Każdy z nas ma wciąż możliwość
włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło
będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie
dotkniętych dramatem wojny. Już teraz pragniemy podziękować
wszystkim, którzy zechcą wesprzeć ofiarą zbieraną dziś do puszek
w całej Polsce osoby dotknięte wojną w Syrii, szczególnie
w zrujnowanym Aleppo.
Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w którą przypada też
Święto Patronalne Caritas, pragniemy nasze myśli i serca zwrócić
do Maryi, Matki Miłosierdzia, aby wypraszała paschalną radość
wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne Kościoła,
zwłaszcza wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich Kół oraz
Parafialnych Zespołów Caritas a także tym, których modlitwa
umacnia posługujących. Niech Maryja wspiera szlachetnych
fundatorów i darczyńców, umożliwiających Caritas i wszelkim
organizacjom charytatywnym codzienną misję. Niech Jej
wstawiennictwo przymnaża apostołów miłosierdzia na wzór św.
Brata Alberta.
Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego
błogosławieństwa.
Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.
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Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH
W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi
przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie
miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez zachowywanie
przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chrystusie.
Narastający obecnie deficyt miłości, z równoczesnym lekceważeniem przykazań, sprawia, że żyjemy w świecie naznaczonym głębokimi podziałami i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku,
w którym obchodzimy jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 13 maja do 13 października
1917 roku. Objawienia te należą do najbardziej znaczących w życiu
Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o tym
niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi nauczaniem papieży, zwłaszcza św. Jana
Pawła II. Papież Polak włączył w poczet błogosławionych dwoje
dzieci fatimskich: Hiacyntę i Franciszka, zaś czcigodną Sługę Bożą,
siostrę Łucję, przyjmował na audiencjach i korespondował
z nią aż do jej śmierci. Troje dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo młodego wieku, pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Kościoła i świata,
zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas od wojny. W świetle tych objawień Kościół rozeznaje znaki czasu.
1. Wobec znaków czasu
Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych w Fatimie, jest
ukazanie i wyjaśnienie znaków czasu w dobie kryzysu wiary.
W odczytywaniu owych znaków ważną rolę pełni Maryja, Matka
Zbawiciela, kiedy wzywa wciąż na nowo do realizowania woli Bożej,
jako jedynej gwarancji zachowania ładu i pokoju na świecie. Przykład
dzieci
fatimskich,
pełnych
szlachetnej
prostoty
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i zawierzenia Bogu, jest żywym przypomnieniem o absolutnym prymacie Boga w życiu i pełnieniu Jego woli od najmłodszych lat aż do
spotkania z Nim w chwale nieba. Gdy zawodzi mądrość „wielkich”
tego świata, Najlepszy Ojciec w niebie po raz kolejny
w dziejach ludzkości posługuje się głosem „maluczkich”, by przypomnieć o najważniejszych sprawach człowieka i świata.
2. Odpowiedź papieży na orędzie fatimskie
W dzieło odczytywania przesłania orędzia z Fatimy włączali się
wszyscy kolejni papieże, dostrzegając w nim wyraz Bożego miłosierdzia dla ratowania świata. Wolno nam jednak powiedzieć, że szczególne zasługi na tym polu pozostawił św. Jan Paweł II.
Papieżowi ocalonemu z zamachu za przyczyną Pani Fatimskiej
w dniu 13 maja 1981 roku, niezwykle bliska była sprawa Rosji
i rozpadających się struktur komunizmu. Toteż 25 marca 1984 roku
dokonał on Aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi,
obejmując nim szczególnie „tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują”. Według wewnętrznego natchnienia siostry Łucji,
dopiero poprzez ten Akt zostało spełnione życzenie Matki Bożej,
ponieważ dokonano zawierzenia publicznie i w jedności z wszystkimi
biskupami świata. Nasz wielki rodak w sobotę 13 maja, w Jubileuszowym Roku 2000 włączył do grona błogosławionych Franciszka
i Hiacynty a czerwcu tego samego roku ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej.
Benedykt XVI, najbliższy współpracownik św. Jana Pawła II,
podczas pielgrzymki do Fatimy 13 maja 2010 roku stwierdził, że
„łudziłby się ten, kto by sądził, że misja Fatimy została zakończona”.
Dlatego akcentował z całą mocą, że orędzie z Fatimy powinno być
podjęte przez każdego wyznawcę Chrystusa.
Papież Franciszek podczas uroczystości jubileuszowych, upamiętniających setną rocznicę objawień fatimskich, 13 maja 2017 r.
kanonizował Franciszka i Hiacyntę.
3. Aktualność przesłania fatimskiego
Według przekazu Sługi Bożej, siostry Łucji, Pani Fatimska
wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich jest powrót
do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty.
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Jest to droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego Syna do modlitwy ekspiacyjnej w intencji nawrócenia
grzeszników. W czasach, kiedy Bóg jest znieważany, prawa Boże
deptane a świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy: „Ofiarujcie się za grzeszników
i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie podejmowali
jakąś ofiarę – «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»” (Objawienie z 13
lipca 1917 roku).
Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynienia – ostrzegała Maryja – Bóg poprowadzi ludzkość inną drogą
ratowania świata, poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześladowania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie dołączą do ukazanej w „trzeciej tajemnicy” fatimskiej wielkiej rzeszy kapłanów,
osób zakonnych i świeckich wyznawców Chrystusa, podążających
pokornie za papieżem. Jak wiemy ze wspomnianej wizji, wszyscy oni
przemienili się w orszak męczenników, za którymi postępowali aniołowie, zbierający do kryształowego naczynia krew męczenników,
zjednoczonych w swej śmierci z odkupieńczą śmiercią Chrystusa,
a wszystko działo się pod wielkim krzyżem na wzgórzu za miastem,
będącym symbolem Golgoty.
4. Podejmijmy przesłanie z Fatimy!
Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. W naszej Ojczyźnie żywo pielęgnowany jest kult Pani Fatimskiej, której figura peregrynowała w wybranych parafiach każdej
diecezji od 14 października 1995 roku do 11 października 1996 roku.
Oby Pan Bóg dał naszej ojczyźnie łaskę odwagi do wielkiej duchowej
odnowy, celem zachęty i oparcia moralnego także dla innych narodów. Zależy to jednak od tego, czy nam wszystkim nie zabraknie
żywej wiary i wytrwałości. Kto pragnie przyjąć orędzie fatimskie,
niech nie lęka się wstąpienia na drogę ewangelicznej odnowy życia,
pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących.
Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się
w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć
kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej,
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przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając
w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym
uczestnikiem tego orędzia. Będzie wówczas gotowy przyjąć Serce
Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu dwóch
serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.
Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Górze biskupi polscy, pod
przewodnictwem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski, dokonali
Aktu poświęcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi.
Wzorując się na tamtym epokowym wydarzeniu Episkopat Polski
w jubileuszowym roku setnej rocznicy objawień, 6 czerwca br., podczas zebrania plenarnego odnowi Akt poświęcenia. Będzie to miało
miejsce w pallotyńskim sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym
potocznie „Polską Fatimą”. Następnie zostanie on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki Bożej,
8 września 2017 roku.
Umiłowani Bracia i Siostry!
Błagając o zbawienne owoce jubileuszu setnej rocznicy objawień
fatimskich, módlmy się słowami sługi Bożego Piusa XII z 31 października 1942 roku: „Matko nas wszystkich i Królowo świata, poświęcamy siebie na zawsze Twemu Niepokalanemu Sercu, by Twoja
miłość i opieka mogły przyśpieszyć tryumf Królestwa Bożego,
a wszystkie narody, żyjąc w pokoju ze sobą i z Bogiem, mogły nazywać Cię Błogosławioną i śpiewać wraz z Tobą od krańca do krańca
ziemi Magnificat uwielbienia, miłości i wdzięczności wobec Serca
Jezusowego, jedynego źródła Prawdy, Życia i Pokoju”.
Powierzając wszystkich wstawiennictwu Pani Fatimskiej,
z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.
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KOMUNIKAT Z 376. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI
W dniach 6 i 7 czerwca br. w Zakopanem w Księżówce odbyło
się 376. 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.
1. W roku 100. rocznicy objawień fatimskich księża biskupi
ponowili Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu
Maryi. Uroczystość miała miejsce dn. 6 czerwca br. w Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, podczas
Mszy świętej, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a homilię wygłosił
bp Virgílio do Nascimento Antunes, biskup diecezji Coimbra, były
rektor sanktuarium w Fatimie. W uroczystości uczestniczył
Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą KornhauserDuda oraz Premier Rządu RP Beata Szydło.
Księża biskupi proszą, aby ten Akt został odnowiony w każdej
diecezji, parafii i rodzinie dn. 8 września 2017 r. w święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W ten sposób każdy
osobiście będzie mógł poświęcić się Matce Bożej.
2. W 20. rocznicę pielgrzymowania Ojca Świętego Jana Pawła II
do Zakopanego dn. 7 czerwca br. księża biskupi modlili się
w kościele pw. Świętego Krzyża. Uroczystej Mszy świętej
przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski,
a homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski
senior. Podczas Eucharystii biskupi wraz z duchowieństwem
i wiernymi odmówili Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
3. Biskupi zapoznali się z projektem „Wytycznych” dotyczących
duszpasterstwa małżeństw i rodzin przygotowanym przed Radę ds.
Rodziny KEP. Zgodnie z zachętą papieża Franciszka wyrażoną
w adhortacji Amoris laetitia rozważano m.in. kwestie towarzyszenia,
rozeznawania i integrowania osób, które żyją w związkach
niesakramentalnych. Stwierdzono, że w seminariach – tam, gdzie
tego jeszcze nie ma – należy wprowadzić przedmiot przygotowujący
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alumnów do podjęcia posługi na rzecz małżeństw i rodzin. Także
w formacji stałej kapłanów wielką wagę ma przygotowanie do
kierownictwa duchowego małżeństw i rodzin oraz do posługi
w sakramencie pojednania. Podkreślono jednocześnie potrzebę
zaangażowania katolików świeckich w duszpasterstwo małżonków
i rodziców. W ramach towarzyszenia osobom żyjącym w związkach
niesakramentalnych zwrócono uwagę na potrzebę prowadzenia ich
do
prawdziwego
nawrócenia,
pojednania
z
małżonkiem
sakramentalnym i dziećmi z tego związku. W kwestii przyjmowania
sakramentów świętych przez osoby żyjące w związkach
niesakramentalnych biskupi przypominają nauczanie św. Jana
Pawła II, którego kontynuatorem jest obecny papież Franciszek. Po
dyskusji projekt „Wytycznych” został skierowany do końcowej
redakcji. Jednocześnie biskupi zachęcają do modlitwy za
małżeństwa i rodziny.
4. Ważnym punktem zebrania plenarnego była prezentacja
programu duszpasterskiego na lata 2017-2018 oraz dyskusja nad
jego założeniami. Nowy rok duszpasterski, który rozpocznie się
podczas najbliższego Adwentu będzie przeżywany pod hasłem:
„Duch, który umacnia miłość”.
5. W związku ze zmianami w polskim Kodeksie Karnym,
Konferencja Episkopatu Polski znowelizowała „Wytyczne, dotyczące
wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń
duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu
z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”, tak aby
odpowiadały obecnemu stanowi prawnemu w Polsce, z zachowaniem
pełnej ochrony forum wewnętrznego.
6. Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną dzieci
poczętych jako konstytucyjne prawo do życia. Podczas zebrania
plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się
z obywatelską inicjatywą „#ZatrzymajAborcję”, mającą na celu
większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie
powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają
modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów.
7. Wobec trwającego kryzysu migracyjnego w Europie
i obecności dużej społeczności migrantów ze Wschodu, głownie
z Ukrainy, biskupi zachęcają do szukania odpowiedzi w Ewangelii
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na te wyzwania. Jednocześnie dziękują wszystkim, którzy okazują
im różnego typu pomoc, a szczególnie tym, którzy oferują im
zatrudnienie z zachowaniem przynależnych im praw pracowniczych.
8. W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości biskupi zapraszają
na Narodową Pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się 17-18
czerwca br. Intencją pielgrzymki jest prośba o wolność w Chrystusie.
Księża Biskupi dziękują nauczycielom i katechetom oraz
pracownikom oświaty za pracę w minionym roku szkolnym
i katechetycznym zapraszając ich na 80. już ogólnopolską
pielgrzymkę nauczycieli na Jasną Górę w dniach 1-2 lipca. Na
zbliżające się żniwa błogosławią także rolnikom, którzy będą się
trudzić przy zbiorze plonów.
Biskupi błogosławią Polakom w kraju i za granicą. Zachęcają
do pielgrzymowania do sanktuariów, szczególnie na Jasną Górę, do
Gietrzwałdu i Lichenia, które przeżywają swe jubileusze oraz
do innych miejsc świętych. Wszystkim, a szczególnie dzieciom
i młodzieży, życzą szczęśliwych i Bożych wakacji.
Podpisali Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce
Zakopane, 7 czerwca 2017 r.
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Zamość, 3 kwietnia 2017 r.
L.dz. 97/Gł/17
DEKRET
DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA

PROGRAMÓW NAUCZANIA RELIGII PODRĘCZNIKÓW
W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
Podstawa prawna:
1. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 96.
2. § 1 Regulaminu zatwierdzania programów nauczania
i podręczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży uchwalonego przez Komisję Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski w dniu 20 IX 2001 r.
§1.
W przedszkolach i szkołach na terenie Diecezji ZamojskoLubaczowskiej obowiązuje Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 marca 2010 r.
§ 2.
Program nauczania religii z dnia 9 czerwca 2010 r. oraz programy zatwierdzone na podstawie Podstawy programowej katechezy
Kościoła katolickiego w Polsce, o której mowa w § 1, obowiązują do
czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Dotyczy to również podręczników, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych.
§ 3.
Wybór podręczników do nauczania religii, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych pozostawia się nauczycielom religii. Katecheci mogą wybrać podręczniki spośród podręczników do nauczania religii, które zostały zatwierdzone do użytku szkolnego na lekcjach religii na terenie całej Polski, otrzymały
numer i zostały wpisane do wykazu podręczników przez Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski. Zaleca się, aby w danej szkole na tym samym etapie edukacyjnym obowiązywały te same podręczniki.
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§ 4.
1. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej
stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.
2. Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej
stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum.
3. Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy III gimnazjum.
§ 5.
Dekret wchodzi w życie od początku roku szkolnego 2017/18.

† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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Zamość – Zmartwychwstanie Pańskie 2017 r.
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Umiłowani Diecezjanie!
Drodzy Bracia i Siostry!
Po dniach ciemności, męki i śmierci na krzyżu, złożenia
w grobie, Chrystus powstał, jaśniejący blaskiem chwały.
Zmartwychwstał! Żyje! Ukazał się niewiastom, Piotrowi, Apostołom.
A „gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia” (Łk
24,41) upewniał ich, że to On i na ich oczach spożył posiłek, jaki Mu
podali.
Przeżywając czas naszego odkupienia i radując się niezgłębioną
miłością Zbawcy do całego rodzaju ludzkiego w czasie Jubileuszu
25-lecia powstania Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz peregrynacji po wszystkich parafiach Krzyża św. Jana Pawła II, składam
wszystkim Diecezjanom i przybyłym Gościom z głębi serca płynące
życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was dobrym
zdrowiem, radością i siłą do podejmowania nowych zadań, jakie pojawiają się przed nami każdego dnia; niech umacnia wiarę, nadzieję
i miłość, których to cnót tak bardzo potrzebuje współczesny świat;
niech wreszcie w znaku pustego grobu napełnia pokojem
i pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne zwycięstwo nad
śmiercią i mrokami zła.
Wszystkich Was obejmujemy naszą modlitwą i z serca błogosławimy.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

† Mariusz Leszczyński
BISKUP POMOCNICZY
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ŚWIĘCENIA DIAKONATU
Zamość, 18 kwietnia 2017 r.
L.dz. 119/Gł/17
Przewielebny
Ks. dr Jarosław Przytuła
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w Lublinie
W myśl przepisów kan. 1024-1029 KPK, motu proprio papieża
Pawła VI „Ad pascendum” z dn. 15 sierpnia 1972 r. oraz Instrukcji
Episkopatu Polski z dn. 4 maja 1982 r., zostają dopuszczeni do
święceń diakonatu, w dniu 6 maja 2017 r., następujący alumni
Wyższego
Seminarium
Duchownego
Diecezji
ZamojskoLubaczowskiej:
1.
2.
3.
4.
5.

Marcin Krzysztof Dańków, s. Józefa i Danuty
Mateusz Kopa, s. Witolda i Małgorzaty
Marcin Jan Kornaga, s. Ludwika i Marii
Paweł Krzaczek, s. Janusza i Anny
Marcin Paweł Serafin, s. Andrzeja i Mirosławy

Upoważniam Księdza Rektora do przyjęcia od wymienionych
kandydatów do diakonatu przepisanego prawem wyznania wiary.
† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
Wyżej wymienionym alumnom udzieliłem święceń diakonatu
w sobotę, 6 maja 2017 r. w Katedrze Zamojskiej.
Wobec mnie:
† Mariusz Leszczyński
BISKUP POMOCNICZY
Ks. Jarosław Przytuła
REKTOR WSD
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SŁOWO BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO MARIANA ROJKA
DO UCZESTNIKÓW

V MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY W ZAMOŚCIU
„CZAS NA RODZINĘ”
To wielka radość i znak pełen nadziei, że ta niedziela znowu
należy do rodzin. Ulicami polskich miast idą wielotysięczne,
radosne i kolorowe Marsze dla Życia i Rodziny. Ich uczestnicy dają
świadectwo zatroskania o rodzinę i zwracają uwagę na trudną
sytuację rodzin w Polsce. Pragną zachęcić osoby, które podejmują
istotne decyzje dotyczące polskich rodzin, do wprowadzenia takich
rozwiązań prawnych, które ułatwiłyby rodzicom podjęcie decyzji
o powiększeniu rodziny oraz pomogły w codziennej trosce o nią.
W ciągu roku podwoiła się liczba miast, w których manifestują
zwolennicy wartości rodzinnych. W ubiegłym roku Marsze dla
Życia i Rodziny zorganizowano w przeszło 150-ciu miastach.
Szczęście rodzinne zajmuje niezmiennie zasadnicze miejsce
wśród najważniejszych wartości, jakimi Polacy kierują się w swoim
codziennym życiu. Zdecydowana większość naszego społeczeństwa
stoi na stanowisku, że człowiekowi potrzebna jest rodzina, aby
rzeczywiście był szczęśliwy. Posiadanie rodziny jawi się jako źródło
dumy i radości. Marsze, takie jak dzisiejszy, są okazją, aby się tą
radością i szczęściem dzielić i zarażać nimi innych. Są też czasem
i miejscem modlitwy za rodzinę. Bardzo zachęcam do takiej gorliwej
modlitwy za przyczyną św. Jana Pawła II – Papieża Rodzin.
W tym roku w organizację Marszów dla Życia i Rodziny
zaangażowało się przeszło 150 ośrodków. Jeszcze dwa lata temu
było ich zaledwie 16. Aktywne są różne grupy, środowiska,
organizacje i stowarzyszenia. Polacy chętnie uczestniczą
w Marszach, ponieważ chcą pokazać, że rodzina jest ważna, bo
widzą, że w przestrzeni publicznej i wśród wielu decydentów, nie
cieszy się ona w dalszym ciągu takim szacunkiem, na jaki zasługuje.
W tym roku uczestnicy wydarzenia będą maszerować pod
hasłem „Czas na Rodzinę”.
Dziękuję i gratuluję Organizatorom V Marszu dla Życia
i Rodziny w Zamościu: Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Duszpasterstwu Rodzin. Pragnę
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docenić Koordynatorów Marszów dla Życia i Rodziny w Polsce
z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie,
którzy promują wartość życia i rodziny oraz mobilizują w tym
zakresie instytucje rządowe. Dziękuję patronom medialnym
naszego marszu: Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej i Katolickiemu
Radiu Zamość.
Wszystkim z serca błogosławię i otaczam was moją modlitwą.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

Zamość, 19 maja 2017 r.
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ŚWIĘCENIA PREZBITERATU
Zamość, 22 maja 2017 r.
L.dz. 151/Gł/17
Przewielebny
Ks. dr Jarosław Przytuła
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w Lublinie
W myśl przepisów kan. 1024–1029 KPK, motu proprio papieża
Pawła VI „Ad pascendum” z dn. 15 sierpnia 1972 r., oraz instrukcji
Episkopatu Polski z dn. 4 maja 1982 r., zostają dopuszczeni do
święceń prezbiteratu w dniu 3 czerwca 2017 r., następujący
diakoni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji ZamojskoLubaczowskiej:
1. Michał Adam Efner, s. Andrzeja i Barbary
2. Daniel Sylwester Koper, s. Waldemara i Doroty
3. Marcin Lewczuk, s. Henryka i Haliny
4. Dominik Osuchowski, s. Romana i Haliny
5. Tomasz Żurawel, s. Jana i Grażyny
Upoważniam Ks. Rektora dra Jarosława Przytułę do przyjęcia
od kandydatów do prezbiteratu przepisanego prawem wyznania
wiary.
Zgodnie z kan. 1031 KPK diakon: Michał Adam Efner,
ur. 24.12.1992 r. otrzymuje dyspensę od przepisanego wieku.
† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
Wyżej wymienionym diakonom udzieliłem święceń prezbiteratu
dnia 3 czerwca 2017 r. w Katedrze w Zamościu.
Wobec mnie:
† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Jarosław Przytuła
REKTOR WSD
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Zamość, 2 czerwca 2017 r.
L.dz. 177/Gł/17
DEKRET WPROWADZAJĄCY MODLITWĘ ZA DZIEŁA EWANGELIZACJI
I O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW

Kościół Zamojsko-Lubaczowski, wdzięczny Bogu za Jubileusz
25-lecia swego istnienia, podejmuje dzieło rekolekcji ewangelizacyjnych dla odnowienia i umocnienia wiary, nadziei oraz miłości w sercach kapłanów i wiernych świeckich:
Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża św. Jana Pawła II jest
okazją do trzydniowych rekolekcji w każdej parafii, a w okresie wakacyjnym odbędą się dwa bardzo istotne wydarzenia: Diecezjalne
Rekolekcje „Jezus na Wschodzie” – 26 sierpnia 2017 r. na stadionie
OSiR w Zamościu i rekolekcje dla wszystkich kapłanów naszej diecezji – od 27 do 31 sierpnia 2017 r. w Krasnobrodzie. Duchowymi
przewodnikami w obydwu tych wydarzeniach będą brazylijscy misjonarze o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu.
Aby wspomniane dzieła duchowe przebiegały zgodnie z wolą
Bożą i pod natchnieniem Ducha Świętego oraz przyniosły błogosławione owoce, postanawiam, że we wszystkich wspólnotach parafialnych naszej diecezji, począwszy od 8 czerwca 2017 r. (Święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana) aż do zakończenia
obchodów Jubileuszu, tj. do dnia 25 marca 2018 r. (Niedziela Palmowa) podczas każdej Eucharystii (przed błogosławieństwem) odmawiać będziemy modlitwę: „Pod Twoją obronę”, polecając Matce
Odkupiciela wydarzenia jubileuszowe, wszystkie dzieła ewangelizacji w naszej diecezji oraz sprawę świętości naszych kapłanów.
Z pasterskim błogosławieństwem
† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ

312

BISKUP DIECEZJALNY
DEKRET USTANOWIENIA
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY W NABROŻU
Parafia rzymskokatolicka w Nabrożu jest jedną z najstarszych
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i już w momencie swojego powstania, na początku XV w., została oddana w opiekę Matki Najświętszej. Od XVIII w. lud wierny Nabroża i okolic, należący zarówno do Kościoła rzymskokatolickiego jak i greckokatolickiego, otaczał
wielką czcią wizerunek Najświętszej Maryi Dziewicy, znajdujący się
w tutejszym kościele, w modlitwie przed nim szukał umocnienia
wiary, nadziei i miłości oraz pociechy w trudach codziennego życia.
O żywym kulcie i udzielonych łaskach za pośrednictwem Matki
Najświętszej świadczą liczne wota umieszczone przy Obrazie.
Gdy u schyłku II wojny światowej, 25 maja 1944 r., kościół parafialny uległ prawie w całości zniszczeniu podczas pożaru, wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem ocalał, co przez miejscową ludność
zostało przyjęte jako cud. Poruszony tym wydarzeniem Biskup
Lubelski, późniejszy Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński, osobiście w 1948 r. przewodził wielkim rzeszom wierzącego ludu, odprowadzającym ten Święty Obraz z miejsca tymczasowego
schronienia w Tyszowcach do świątyni w Nabrożu.
Odczytując pragnienia serc licznych czcicieli Pani Nabroskiej,
miejscowi duszpasterze podjęli starania o koronację Cudownego
Obrazu. Dokonała się ona 13 lipca 2002 r. przez posługę Arcybiskupa
Lubelskiego Bolesława Pylaka, Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego
Jana Śrutwy i Biskupa Seniora Siedleckiego Jana Mazura, przy licznej obecności duchowieństwa i wiernych świeckich.
Akt koronacji potwierdził wyjątkowe znaczenie kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nabrożu i umocnił
żywe już przekonanie, że zasługuje on na miano Sanktuarium Matki Bożej.
Zatem, mając na uwadze bogactwo historii, świętości i łaski,
związanej z tym miejscem, uznając szczególne znaczenie tej świątyni i rozwiniętego przy niej duszpasterstwa oraz odpowiadając na
prośby duszpasterzy i ludu Bożego
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niniejszym, zgodnie z kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego,
ustanawiam
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
w kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nabrożu.
Jako szczególne miejsce kultu i doświadczania Bożych łask,
Sanktuarium otrzymuje przywilej możliwości uzyskania odpustu
zupełnego przez wiernych, którzy nawiedzając je odmówią pobożnie
„Ojcze nasz” i „Wierzę” w następujących dniach: w uroczystość tytularną, czyli 16 lipca, a także raz w roku, w dzień dowolnie wybrany
przez każdego wiernego przybywającego do Sanktuarium oraz ilekroć biorą udział w pielgrzymkach organizowanych grupowo (Enchiridion indulgentiarum, Concessio 33, § 4).
Należy ponadto spełnić warunki zawsze wymagane do uzyskania odpustu zupełnego: sakramentalna spowiedź, przyjęcie Komunii
Świętej, wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet
powszedniego oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego –
mogą one także być wypełnione w dniach bliskich odwiedzin Sanktuarium (Enchiridion indulgentiarum, N. 20).
Niech to Święte Miejsce służy rozwojowi i umocnieniu wiary
w Boga Miłosiernego oraz miłości do Kościoła Chrystusowego. Niech
przybywający tu na modlitwę, wsparci pomocą Bożej Rodzicielki,
z jeszcze większą siłą pielęgnują i ubogacają wyjątkowe dziedzictwo
duchowe tej ziemi i ludzi tu żyjących oraz pracujących.
Duszpasterzom posługującym w Sanktuarium, oraz wszystkim
wiernym pobożnie je nawiedzającym, udzielam pasterskiego błogosławieństwa, polecając opiece Matki Bożej Szkaplerznej.
Zamość, 4 czerwca 2017 r.
L.dz. 154/Gł/17
† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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STATUT SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
W NABROŻU
I. ZASADY OGÓLNE
1. Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Nabrożu, zwane dalej
Sanktuarium, jest sanktuarium diecezjalnym, zatwierdzonym
przez Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego dekretem z dnia
4 czerwca 2017 r., zgodnie z normami kan. 1230 Kodeksu Prawa
Kanonicznego.
2. Sanktuarium w swojej działalności kieruje się stosownymi przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, normami prawa partykularnego oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
3. Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Nabrożu jest miejscem
kultu, rozumianego w zgodzie z kan. 1186 Kodeksu Prawa
Kanonicznego oraz wysiłku ewangelizacyjnego, duszpasterskiego
i społecznego.
4. Sanktuarium znajduje się w obrębie kościoła parafialnego pod
wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Nabrożu.
5. Sanktuarium szerzy kult Matki Bożej we współpracy z innymi
parafiami i organizacjami, działającymi na terenie diecezji.
6. Opieka nad Sanktuarium powierzona jest kapłanom Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej. Każdorazowy proboszcz parafii jest
kustoszem Sanktuarium, chyba, że Biskup Diecezjalny postanowi inaczej.
7. Kustosz Sanktuarium wypełnia swoją posługę przy ścisłym
wsparciu ze strony kapłanów pracujących w Sanktuarium oraz
we współpracy z duchownymi w dekanacie i przybywającymi
wraz z grupami pielgrzymów.
8. Różne aspekty funkcjonowania i rozwoju Sanktuarium wspierają
w sposób szczególny: Bractwo Szkaplerza Świętego, Róże Różańcowe, Grupa Modlitewna św. Jana Pawła II i inne grupy parafialne, każda zgodnie z własnymi statutami.
II. CELEBRACJE
9. Kustosz Sanktuarium jest bezpośrednio odpowiedzialny za liturgię w nim sprawowaną.
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10. „Mszą własną” w Sanktuarium jest formularz mszalny ze wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca).
11. Wierni przybywający do Sanktuarium w zorganizowanej pielgrzymce mogą zyskać za nawiedzenie Sanktuarium odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
modlitwa w intencjach Ojca świętego oraz odmówienie w Sanktuarium „Wierzę” i „Ojcze nasz”). Wierni pielgrzymujący indywidualnie mogą taki odpust uzyskać raz w roku w dowolnie
wybranym przez siebie dniu. Do kustosza i duszpasterzy należy
obowiązek informowania o możliwości i warunkach zyskania
odpustu.
12. Wszyscy kapłani spowiadający w Sanktuarium, na mocy dekretu
Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, są upoważnieni do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae zaciągniętej w wyniku
skutecznego przerwania ciąży (kan. 1398).
13. Chorzy pielgrzymujący do Sanktuarium mogą prosić o sakrament namaszczenia, którego należy udzielić zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Rytuału Rzymskiego.
14. Centrum życia sakramentalnego w Sanktuarium jest Eucharystia. Sanktuarium winno także propagować i popierać kult Niepokalanego Serca NMP, św. Jana Pawła II i św. Maksymiliana
Marii Kolbego.
15. Sanktuarium powinno popularyzować myśl i świętość życia
Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego związek z dziejami Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej i parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nabrożu. W tej
działalności Sanktuarium podejmuje współpracę ze Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu.
16. Dniem odpustu w Sanktuarium jest Święto Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel (16 lipca).
17. W Sanktuarium poza tradycyjnymi nabożeństwami sprawowane
są następujące:
- Nowenna do Matki Bożej Nabroskiej (druga niedziela miesiąca);
- Nowenna do św. Jana Pawła II (ostatnia niedziela miesiąca);
- Modlitwa w intencji rodzin w pierwsze soboty miesiąca z różańcem, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem każdej
rodziny i Apelem Maryjnym.
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III. EWANGELIZACJA
18. Wiernym, którzy przybywają do Sanktuarium, duszpasterze
w sposób bezpośredni lub pośredni będą starali się przedstawić
podstawowe elementy kerygmatu chrześcijańskiego.
19. Sanktuarium jest otwarte na wielość i różnorodność grup,
wspólnot, zrzeszeń i stowarzyszeń będących przejawem żywotności laikatu.
20. Sanktuarium może udostępniać wiernym literaturę religijną,
szczególnie literaturę Maryjną oraz poświęconą osobom naśladującym życie Maryi.
IV. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
21. Funkcja Sanktuarium wyraża się w świadczeniu miłości, między
innymi poprzez opiekę duszpasterską i pomoc charytatywną.
22. Miłość miłosierną praktykuje się w Sanktuarium także poprzez
udzielanie gościny pielgrzymom, zwłaszcza najbiedniejszym.
23. Szczególną troską Sanktuarium stara się objąć pielgrzymów
chorych, starszych i niepełnosprawnych.
V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
24. Sanktuarium jest miejscem, w którym organizowane są przedstawienia, koncerty, wystawy oraz inne wydarzenia artystyczne
i kulturalne.
25. Kustosz Sanktuarium, popierając działalność kulturalną przy
Sanktuarium, czuwa, aby nie dominowała ona nad elementem
liturgicznym.
VI. DOKUMENTACJA I ŚRODKI MATERIALNE
26. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki, w której zapisywane są informacje o znaczących wydarzeniach w Sanktuarium. Oprócz kroniki jest prowadzona księga
łask, w której dokonywane są wpisy próśb i podziękowań.
27. Sanktuarium prowadzi rejestr grup pielgrzymkowych, zawierający zapisy dotyczące dat pielgrzymek, parafii lub charakteru
wspólnoty pątników, ewentualnie wspólnej intencji pielgrzy317
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mów oraz imiona i nazwiska kapłanów przybywających
z pielgrzymami.
28. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za gromadzenie, dokumentowanie i odpowiednie przechowywanie różnego rodzaju
darów wotywnych, składanych jako wyraz pobożności pielgrzymów.
29. Kustosz Sanktuarium dysponuje środkami materialnymi z ofiar
składanych przez pątników oraz dotacji uzyskanych od osób
prawnych i fizycznych na rzecz Sanktuarium.
30. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone za zgodą
Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego.
Niniejszym, zgodnie z kan. 1232 KPK, zatwierdzam Statut
Sanktuarium Diecezjalnego Matki Bożej Szkaplerznej w Nabrożu.
Zamość, 4 czerwca 2017 r.
L.dz. 155/Gł/17

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
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STATUT ROZGŁOŚNI
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
„KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Katolickie Radio Zamość jest rozgłośnią Diecezji ZamojskoLubaczowskiej powołaną na mocy dekretu Biskupa ZamojskoLubaczowskiego Jana Śrutwy z dnia 26 lutego 1998 roku (L.dz.
85/Gł/98) i noszącą nazwę „Katolickie Radio Zamość”, zwaną dalej
„Radiem”.
§2
1. Radio działa na częstotliwościach wydanych przez Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji.
2. Terenem działania Radia jest obszar określony w koncesji wydanej przez krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
§3
Siedzibą Radia jest Dom Diecezjalny w Zamościu, przy ul. Hetmana
J. Zamoyskiego 1.
§4
Radio działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29,
póź. 154 z późn. zm.), Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§5
Czas trwania Radia nie jest ograniczony.
§6
1. Radio ma prawo nabywania, posiadania, zbywania majątku ruchomego i nieruchomego oraz zarządzania nim, jak również występowania przed władzami państwowymi, samorządowymi, sądami,
instytucjami i osobami fizycznymi.
2. Radio ma prawo zaciągać zobowiązania oraz ma prawo być podmiotem praw i obowiązków wynikających z ogólnie obowiązujących
przepisów.
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Rozdział II
Cele działania Radia i sposób ich realizacji
§7
Nadrzędnym celem Radia jest działalność ewangelizacyjna. Temu
celowi podporządkowane są dalsze, mianowicie:
1) przygotowywanie katolickich programów radiowych;
2) kształtowanie chrześcijańskiej wrażliwości wobec problemów
człowieka i społeczności ludzkiej zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego,
3) wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej;
4) przekazywanie rzetelnych informacji z życia religijnego, społecznego i kulturalnego regionu i kraju;
5) kształtowanie postaw odpowiedzialności w duchu pojednania
i poszanowania innych narodów, religii i kultur;
6) kształtowanie postaw obywatelskich poprzez działalność edukacyjno-wychowawczą ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z szeroko pojętym wychowaniem dzieci i młodzieży
w duchu chrześcijańskim oraz profilaktyką uzależnień, ekologią;
7) gromadzenie i dystrybucja audycji i programów radiowych możliwych do wykorzystania przez inne rozgłośnie.
§8
Radio realizuje swe cele przez:
1) nadawanie codziennie swoich programów;
2) nagrywanie i powielanie audycji;
3) zakup i nabywanie praw autorskich audycji i utworów muzycznych w ośrodkach krajowych i zagranicznych;
5) finansowanie i subwencjonowanie zadań mających na celu tworzenie programów radiowych;
6) organizowanie warsztatów celem podnoszenia kwalifikacji pracowników własnej rozgłośni, innych rozgłośni o podobnym charakterze, instytucji państwowych, samorządowych, firm oraz osób fizycznych;
7) prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków
na działalność statutową;
8) współpracę z innymi rozgłośniami w kraju i za granicą.
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Rozdział III
Władze Radia
§9
Władzami Radia są:
1) Dyrektor,
2) Rada Programowa,
3) Komisja Rewizyjna do spraw Radia
§ 10
Władze Radia są powoływane i odwoływane przez Biskupa Diecezjalnego.
§ 11
1. Dyrektora Radia powołuje Biskup Diecezjalny z grona duchowieństwa diecezjalnego.
2. Dyrektor ma współpracowników do kierowania Radiem, powołanych przez Biskupa Diecezjalnego w liczbie nie większej niż dwie
osoby. Razem z Dyrektorem stanowią oni Dyrekcję Radia.
3. Dyrekcja zbiera się przynajmniej raz w tygodniu celem omówienia
spraw programowych i innych.
4. Uchwały Dyrekcji podejmowane są zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów głos Dyrektora jest decydujący.
5. Dyrektor Radia prowadzi bieżące sprawy Radia i reprezentuje je
na zewnątrz, proponuje skład personalny redakcji i przygotowuje
projekt regulaminu, sprawuje pieczę nad majątkiem Radia oraz
zwołuje zebrania pracowników Radia.
6. Dyrektor upoważniony jest do samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Radia.
7. Dyrektor Radia zobowiązany jest do składania Biskupowi Diecezjalnemu sprawozdania finansowego, w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
§ 12
1. Rada Programowa jest ciałem doradczym i składa się z 4 osób.
2. Biskup Diecezjalny powołuje członków Rady Programowej z duchowieństwa diecezjalnego lub osób świeckich.
3. Kadencja Rady Programowej trwa dwa lata.
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4. Na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej jej członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
oraz sekretarza.
5. Do kompetencji Rady Programowej należy:
a) określanie ramowego programu Radia;
b) wyznaczanie w oparciu o Statut kierunków pracy Radia.
6. Rada Programowa zbiera się na wniosek odpowiedniego przewodniczącego lub Dyrektora Radia.
7. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków,
8. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 13
1. Komisja Rewizyjna do spraw Radia jest organem kontrolnym
i składa się z 4 osób powołanych z grona duchowieństwa diecezjalnego.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej do spraw Radia trwa dwa lata.
3. Biskup Diecezjalny powołuje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do spraw Radia.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisji do spraw Radia jej członkowie
wybierają ze swego grona wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej do spraw Radia należy:
a) kontrola pracy Radia,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi pracy Radia do Dyrektora i Biskupa Diecezjalnego.
6. Komisja Rewizyjna do spraw Radia zbiera się na wniosek odpowiedniego przewodniczącego lub Dyrektora Radia.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej do spraw Radia zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
8. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
Rozdział IV
Majątek Radia
§ 14
1. Majątek Radia jest własnością Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
2. Majątek Radia stanowią:
a) dochody pochodzące z działalności Radia;
b) wyposażenie Radia;
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c) darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, ofiary, odpisy podatkowe;
d) inne wpływy pochodzące z działalności statutowej Radia.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 15
1. Radio ulega likwidacji na podstawie aktu rozwiązania wydanego
i podpisanego przez Biskupa Diecezjalnego.
2. Podejmując decyzję o rozwiązaniu Radia Biskup Diecezjalny określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Radia.
§ 16
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają zgody Biskupa Diecezjalnego.
§ 17
Statut niniejszy, wchodzi w życie z dniem pisemnego zatwierdzenia
go przez Biskupa Diecezjalnego.
§ 18
Z dniem zatwierdzenia niniejszego Statutu przez Biskupa Diecezjalnego, przestają obowiązywać wszystkie wcześniejsze normy odnoszące się do działalności Katolickiego Radia Zamość.
Powyższy STATUT Katolickiego Radia Zamość zatwierdzam.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

Zamość, 18 września 2016 r.
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SPRAWY PERSONALNE
11 kwietnia
ks. mgr lic. Paweł Zubrzycki, student Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie otrzymał zgodę na podjęcie dwuletnich studiów doktoranckich w Instytucie Teologii
Pastoralnej i Katechetyki w Katedrze Współczesnych Form
Przekazu Wiary, na specjalizacji Edukacja Medialna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, od
roku akademickiego 2017/2018
16 maja
ks. mgr Adam Wacław Tabiszewski, z dniem 1 czerwca 2017 r.
ekskardynowany z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i inkardynowany do Diecezji Pistoia we Włoszech
8 czerwca
ks. mgr Jarosław Bogusław Ziarkiewicz, z dniem 1 lipca 2017 r.
ekskardynowany z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i inkardynowany do Diecezji Pistoia we Włoszech
12 czerwca
Marek Wiśniewski, mianowany Prezesem Zarządu Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Łaszczowie
19 czerwca
Anna i Leszek Schmidt, z dniem 2 września 2017 r. mianowani do
pełnienia posługi Pary Diecezjalnej na okres trzech lat
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24 czerwca
EMERYCI
ks. kan. Władysław Bednarczyk, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Stawie Noakowskim z dniem 16
sierpnia 2017 r. przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem w domu parafialnym parafii pw. MB Królowej Polski
w Zwierzyńcu
ks. kan. mgr Kazimierz Kiełbania, rezydent parafii pw. Trójcy
Przenajświętszej w Łaszczówce z dniem 16 sierpnia 2017 r.
przeniesiony w stan emerytalny z dalszym zamieszkaniem
przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Łaszczówce
ks. mgr Jan Łagód, z dniem 16 sierpnia 2017 r. przeniesiony
w stan emerytalny z dalszym zamieszkaniem w swoim domu
w Godziszowie
ks. kan. mgr lic. Leszek Pankowski, dotychczasowy proboszcz
parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Luchowie Górnym
oraz Ojciec duchowny dekanatu Tarnogród z dniem 16 sierpnia
2017 r. przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem
w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju
ks. kan. mgr Michał Słotwiński, otrzymał podziękowanie za pracę kapłańską z racji ukończenia 70 lat życia
NEOPREZBITERZY
ks. mgr Michał Efner, z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie
ks. mgr Daniel Koper, z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Klemensowie
ks. mgr Marcin Lewczuk, z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach
ks. mgr Dominik Osuchowski, z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipsku k/Narola
ks. mgr Tomasz Żurawel, z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu
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PROBOSZCZOWIE I ADMINISTRATORZY
ks. mgr Piotr Antonik, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany proboszczem parafii
pw. Świętego Krzyża w Żurawcach
ks. mgr Ireneusz Fedec, dotychczasowy proboszcz parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie i Wicedziekan
Dekanatu Cieszanów z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany
proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Klemensowie
ks. mgr Piotr Harko, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Żurawcach z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany proboszczem parafii pw. w. Jana Chrzciciela w Stawie Noakowskim
ks. mgr Wiesław Knap, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła
w Zamościu z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Jarosławcu
ks. kan. dr Piotr Kornafel, dotychczasowy proboszcz parafii pw.
św. Jana Nepomucena w Suścu z dniem 16 sierpnia 2017 r.
mianowany proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Dachnowie
ks. mgr Paweł Piotr Kruk, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany administratorem tejże parafii
ks. kan. mgr Stanisław Kupczak, dotychczasowy Ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji ZamojskoLubaczowskiej w Lublinie z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła
w Werbkowicach
ks. mgr Marek Mazurek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Brata Alberta w Zamościu z dniem 20 sierpnia 2017 r. mianowany proboszczem tejże parafii
ks. kan. dr Andrzej Niedużak, dotychczasowy Dyrektor Domu
Księży Seniorów w Biłgoraju i kapelan Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju z dniem 16 sierpnia 2017 r.
mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Nepomucena
w Suścu
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ks. mgr Adam Siedlecki, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św.
Michała Archanioła w Werbkowicach z dniem 16 sierpnia 2017 r.
mianowany proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Luchowie Górnym
ks. kan. mgr Ryszard Wróbel, dotychczasowy proboszcz parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Klemensowie z dniem
16 sierpnia 2017 r. mianowany proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach
WIKARIUSZE
ks. mgr Maciej Banach, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Karola Boromeusza w Lubaczowie z dniem 16 sierpnia 2017 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
ks. mgr Paweł Dynaka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Klemensowie z dniem 16
sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. NMP
Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie
ks. mgr Krzysztof Groszek, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Michała Archanioła w Werbkowicach z dniem 16 sierpnia
2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie
ks. mgr Piotr Grzechnik, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
MB Królowej Polski w Zamościu z dniem 16 sierpnia 2017 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Nepomucena
w Suścu
ks. mgr Łukasz Kardaszewski, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju z dniem
16 sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Trójcy
Przenajświętszej w Dubience
ks. mgr Tomasz Kąkol, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu z dniem 16 sierpnia
2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja
w Hrubieszowie
ks. mgr Zbigniew Kurek, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie z dniem 16 sierpnia 2017 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju
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ks. mgr Leszek Kuron, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii
pw. Narodzenia NMP w Kryłowie
ks. mgr Łukasz Malec, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim z dniem 16 sierpnia
2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
ks. mgr Bogdan Nowicki, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Michała Archanioła w Zamościu z dniem 16 sierpnia 2017 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Nawiedzenia NMP
w Krasnobrodzie
ks. mgr Patryk Obszyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie z dniem 16
sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św.
Michała Archanioła w Zamościu
ks. mgr lic. Adam Palonka, dotychczasowy administrator parafii
pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach z dniem 16
sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
ks. mgr lic. Mariusz Pastuszak, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. św. Jana Nepomucena w Suścu z dniem 16 sierpnia 2017 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. MB Szkaplerznej w Łabuniach
ks. mgr Waldemar Pietrucha, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. Narodzenia NMP w Kryłowie z dniem 16 sierpnia 2017 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego
w Zamościu
ks. mgr Mariusz Skubis, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Karola Boromeusza w Lubaczowie z dniem 16 sierpnia 2017 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. MB Królowej Polski
w Zamościu
ks. mgr Tadeusz Solski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. MB
Nieustającej Pomocy w Aleksandrowie z dniem 16 sierpnia
2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
ks. mgr Krzysztof Sosnowski, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipsku k/Narola z dniem 16
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ks.

ks.

ks.

ks.

ks.

ks.

sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Brata
Alberta w Zamościu
mgr Waldemar Szczepaniuk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju
z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii
pw. św. Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim
mgr Grzegorz Szlązak, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie z dniem 16 sierpnia
2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja
w Hrubieszowie
mgr Paweł Szutka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. MB
Szkaplerznej w Łabuniach z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie
mgr Krzysztof Wawszczak, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie z dniem 16 sierpnia 2017 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju
mgr Marian Wyrwa, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Mikołaja w Hrubieszowie z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie
mgr lic. Paweł Zawada, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Mikołaja w Hrubieszowie z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. MB Nieustającej Pomocy
w Aleksandrowie

ZMIANY W INSTYTUCJACH DIECEZJALNYCH
ks. kan. mgr lic. Tadeusz Czuk, z dniem 20 sierpnia 2017 r. kończy 5-letnią kadencję pełnienia urzędu Ekonoma Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej
ks. prałat dr Józef Flis, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II
w Biłgoraju mianowany pełnomocnikiem Dyrektora Caritas
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ds. budowy Centrum Caritas
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Dom III Tysiąclecia im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu
ks. kan. dr Wiesław Oleszek z dniem 16 sierpnia 2017 r. odwołany z funkcji Ojca duchownego kapłanów Diecezji ZamojskoLubaczowskiej
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ks. mgr Krzysztof Portka, dotychczasowy proboszcz parafii pw.
Najświętszego Serca Jezusowego w Jarosławcu z dniem 16
sierpnia 2017 r. mianowany Dyrektorem Domu Księży Seniorów w Biłgoraju, kapelanem Domu Pomocy Społecznej dla
Kombatantów w Biłgoraju oraz Ojcem duchownym kapłanów
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
ks. mgr Miłosław Żur, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św.
Brata Alberta w Zamościu z dniem 20 sierpnia 2017 r. mianowany na pięcioletnią kadencję Ekonomem Diecezji ZamojskoLubaczowskiej z zamieszkaniem na plebanii parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
ks. mgr lic. Bartłomiej Garczyński, dotychczasowy wikariusz
parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie z dniem
16 sierpnia 2017 r. mianowany Prefektem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie
ks. dr Witold Słotwiński, dotychczasowy Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany Ojcem duchownym tegoż Seminarium
INNE
ks. mgr Waldemar Dudziński, z dniem 16 sierpnia 2017 r. skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Józefa
w Tomaszowie Lubelskim
ks. mgr Mateusz Januszewski, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Goraju z dniem 16 sierpnia 2017 r. mianowany Koordynatorem ds. Młodzieży we Wspólnocie Chrystusa
Zmartwychwstałego „Galilea”
ks. mgr Mariusz Konopka, dotychczasowy duszpasterz pomocnik
w parafii pw. NMP w Hrubieszowie z dniem 16 sierpnia 2017 r.
skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie
ks. mgr lic. Rafał Plichta, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Miłosierdzia Bożego w Zamościu z dniem 1 sierpnia 2017 r.
uzyskał zgodę na podjęcie pracy duszpasterskiej w Diecezji
Volterra we Włoszech
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ks. kan. mgr Zbigniew Sawicki, z dniem 16 sierpnia 2017 r. skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Zesłania
Ducha Świętego w Krasnobrodzie
ks. mgr Paweł Słonopas, dotychczasowy proboszcz parafii pw.
Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej z dniem 16 sierpnia 2017 r. skierowany na urlop zdrowotny z zamieszkaniem
w charakterze rezydenta w parafii pw. MB Królowej Polski
w Zwierzyńcu
ks. mgr Krzysztof Ślepokura, z dniem 24 czerwca 2017 r. skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Bartłomieja
Apostoła w Goraju
ks. mgr Kamil Taras, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Trójcy
Przenajświętszej w Dubience z dniem 1 lipca 2017 r. skierowany na roczny urlop z zamieszkaniem w domu rodzinnym
w Hrubieszowie
30 czerwca
o. Marceli (Ryszard) Gęśla OFM, z dniem 1 lipca 2017 r. odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego
w Radecznicy
o. Iwo (Mirosław) Janusz OFM, z dniem 1 lipca 2017 r. mianowany kapelanem Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy
o. Krystian (Zdzisław) Olszewski OFM, z dniem 1 lipca 2017 r.
mianowany proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego
w Radecznicy
o. Juniper (Czesław) Ostrowski OFM, dotychczasowy wikariusz
parafii pw. św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie z dniem
1 lipca 2017 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy
o. Dominik (Jan) Siuta OFM, z dniem 1 lipca 2017 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie
o. Sadok (Paweł) Strąkowski OFM, z dniem 1 lipca 2017 r. odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy oraz z funkcji kapelana Samodzielnego
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy
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HOMILIA NA MSZY KRZYŻMA
ZAMOŚĆ, KATEDRA – 13 KWIETNIA 2017 R.
Łk 19,28-40
Czcigodni Księża Biskupi: Mariuszu i seniorze Janie, Księża:
Kanclerzu Michale, Jarosławie, Rektorze Wyższego Seminarium Duchownego Zamojsko-Lubaczowskiego i Oficjale Sądu Biskupiego naszej Diecezji Ryszardzie oraz Dyrektorze Caritas Księże Adamie. Drodzy Współbracia w posługiwaniu kapłańskim, profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przełożeni Seminarium, przedstawiciele urzędów Kurialnych i Diecezjalnych, Dziekani, Wicedziekani,
Proboszczowie i Wikarzy, Kapelani, Seniorzy, Kapłani Jubilaci. Czcigodni Ojcowie Zakonni, Bracia Diakoni i Klerycy naszego Seminarium. Siostry i Bracia w Chrystusie, Osoby świeckie
i życia konsekrowanego, Siostry zakonne, Katechetki i Katecheci,
Przedstawiciele młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.
Czasem gdy jestem u jakiegoś księdza i widzę, że Księga Pisma
św., jaką ma na swoim biurku, posiada ośle uszy i do tego jeszcze
takie trochę pociemniałe od palców brzegi stron, wówczas wiem
o czym to świadczy. Ta Księga życia jest przez niego czytana i często
używana. Bo kiedy się przyzwyczaimy, to próbujemy zaznaczyć tekst
i miejsce, jakie nas poruszyło zagięciem rogu strony, podobnie jak to
czasem nam się zdarza z innymi książkami. Choć niekiedy może to
też być oznaką jakiegoś niechlujstwa czytelnika, czego również nie
da się całkowicie wykluczyć w świecie duchownych.
Popatrzyłem sobie z uwagą na Biblię, jakiej używam w domu,
czy posiada ona oznaki częstego używania, czytania, wertowania
moimi rękoma, poszczególnych ksiąg, rozdziałów i wersetów. Tak to
jest, że istotnie w tej Księdze ponad wszystkimi księgami, są takie
ośle uszy. A one same w sobie przywołują mi o dziwo Niedzielę Palmową i, z dziecięcej wyobraźni to zwierzę z dużymi uszami, na którym Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy.
Drodzy Biskupi, Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Siostry
zakonne, Diakoni, Klerycy, Wierni świeccy, ci bardziej zaangażowani
w duchowe życie i każdy z nas, popatrzmy na nasz osobisty egzemplarz Pisma św. Co on o nas może powiedzieć? Ma takie wyświechtane uszy, czy też jest czysty jak łza i jeszcze pachnie drukarską
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farbą sprzed lat? Albo nieco przykurzony, leży sobie spokojnie na
półce czy w szufladzie już długi czas?
Kto chce ośle ucho w książce na powrót wyprostować, ten musi
się nim cierpliwie zająć. Proponuję abyśmy wspólnie w tym zamyśleniu podczas Mszy Krzyżma św. w naszej katedralnej świątyni,
przyglądnęli się pewnym kapłańskim oślim uszom. Obraz, jakim
chcę się teraz posłużyć, gdy będziemy mówić o naszym wymagającym
powołaniu, może być trochę szokujący, zaskakujący, a jest nim treść
ukryta w symbolice osła.
Pierwsze wyzwanie: czy my jesteśmy Chrystusowymi osłami? Proszę popatrzeć na rzeczywistość tego świata, choćby w naszej liberalnej
Europie, która chrześcijan, katolików, księży i osoby zakonne, traktuje
jak współczesnych osłów. Tak nas ukazują w różnych zakresach życia,
ponieważ naszym Panem jest Bóg-Człowiek, który zrezygnował z siebie i dał się ukrzyżować. Świadomie przegrał po ludzku wszystko,
odmawiając sobie tego, co szatan proponował Mu w trzech pokusach
na koniec 40-dniowego postu.
Jezus na krzyżu, którego przepowiadamy, o jakim dajemy świadectwo w życiu, jakiego czynimy obecnym w sposób sakramentalny,
wciąż i na nowo jest powodem ataków, oskarżeń, agresji. Ten Jego
krzyż zakłóca estetykę niektórych, tak zresztą zauważa św. Paweł:
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla
Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1,23).
Zarzucają nam, iż krzyż Chrystusa, jaki głosimy, jest ucieczką od
życia, wręcz nienawiścią do ludzkiej codzienności. Bóg, który nas kocha i my Go miłujemy, ukazywany jest jako ktoś zazdrosny, despota,
niemiłosierny. To echo sugestii szatana, w jakich on w raju oskarżał
przed człowiekiem naszego Stwórcę, a Adam i Ewa w nie uwierzyli.
Świat przeciwny Bogu wyśmiewa Go, sugerując, iż On jest głupi jak
osioł, skoro tak bardzo umiłował człowieka, iż wydał za niego swojego
Syna, byśmy nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Ludzie bez Boga,
którzy nas otaczają, nie są gotowi do tak szaleńczej miłości, do rezygnacji z czegokolwiek, a co dopiero z samego siebie, dla ratowania
człowieka.
To my, kapłani Chrystusa, chętni jesteśmy do odmówienia sobie
wszystkiego, nie chcemy tego, co świat proponuje jako uciecha, przyjemność, materialne bankowe zabezpieczenie na ziemską przyszłość,
prawo do gromadzenia dóbr doczesnych, do wolnego czasu więcej niż
inni. Jesteśmy postrzegani jako naiwni fantaści ośmiu błogosła333
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wieństw, osoby gotowe do dźwigania ludzkich ciężarów życia, tak jak
osioł, którego jeszcze okłada się rzemieniem, a on wierzy, że gdy dojdzie do celu, to otrzyma nagrodę. A my swoje wiemy, iż Bóg nie ustąpi
w miłości do świata i do człowieka. On jest uparty, nieustępliwy, można powiedzieć jak osioł, w tym, co dotyczy zbawienia człowieka, mojego wiecznego szczęścia.
Czyż w tym wszystkim i my, kapłani Chrystusa, nie powinniśmy
być podobni do naszego Zbawiciela? Takie przyporządkowanie nas do
poziomu niezbyt mile widzianej klasy zwierząt nie brzmi dla nas wcale jako komplement. Ale czy to nas powinno dziwić? O wiele bardziej
alarmujący byłby fakt, gdybyśmy my biskupi, kapłani, diakoni i klerycy z całych sił zabiegali o to, aby przed światem prezentować się jako
ktoś wyjątkowy, szczególny, a w żadnym przypadku nie kojarzony ze
światem pojęć przypisywanych osłu.
Kto swoje życie i kapłaństwo przybił do krzyża Jezusa Chrystusa,
ten nie może liczyć na to, że zostawią go w spokoju, iż go nie wyśmieją
w gazecie, nie oczernią, nie przykleją oślich uszu w szeptanym zatroskaniu o świętość Chrystusowego ucznia i prezbitera. Oskarżą
o wszystko co najgorsze i to czasem ludzie ze środowiska z jakiego
mógłby bardziej oczekiwać życzliwej troski, niż ataku i poniżenia.
Drogi bracie, czy bolą cię bardzo te porównania? Bo jeśli to ugodziło w twój honor, to uczciwie zapytaj się o swoją pokorę
i w sumieniu zobacz kim jesteś. Błyszczeć jak gwiazda można, ale jak
długo to się uda? Odpowiem w prawdzie, czyim światłem świecę. Odbijam blask Chrystusa, czy kopcę własną świeczką pychy, kiepskim
kagankiem? Daję całego siebie dla Pana i dla Jego Kościoła, dla duszpasterstwa, czy też jestem diecezjalnym hamulcowym, ciągle zwalniającym tempo religijnego oraz formacyjnego życia oraz krytykuję za
plecami zaangażowanie miłości? Jestem osiołkiem Pana do dźwigania
Jego Kościoła, czy też bardziej wypielęgnowanym osłem do podziwiania, zachwytu i głaskania, stojąc właściwie w jednym miejscu?
Drugie wyzwanie: być osłem jako nauczający w imię Chrystusa.
Podczas Niedzieli Palmowej to osiołkowi przypada istotna rola
wygłoszenia w tej biblijnej scenie głęboko duchowej homilii. Zachodzi
podstawowa różnica, na którą trzeba zwrócić uwagę. Odmienny jest
wjazd Jezusa do Jerozolimy na takim zwierzęciu, od wspaniałych,
tryumfalnych powitań na ulicach tego miasta, jeszcze przed czasem
naszego Pana, różnych wcześniejszych władców i królów. Ale wejście
Jezusa ma w sobie coś szczególnego, również On przybywa jako król –
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nie pieszo, ale dosiada zwierzęcia. Droga przejścia jest wypełniona
ludźmi, którzy radośnie Go witają i pozdrawiają najwyższym tytułem:
„Hosanna Synowi Dawidowemu”.
Wprawdzie jedzie wierzchem, ale na grzbiecie osła znajduje się
bardzo blisko ziemi. Chrystus stoi po stronie ubogich i małych, bo
zwierzę, na którym siedzi, przynależy do kręgu świata ludzi biednych.
Ono, które nie ma wartości w świecie militarnym, wprowadza Chrystusa do centrum władzy politycznej i religijnej tamtego palestyńskiego świata. Ten szary, przysadzisty, trochę powolny osioł, który wzbudza publiczne zainteresowanie, jest podstawowym kierunkiem wpisanym w zadanie Kościoła. To opcja na ubogich – misja, o jakiej nam
obecnie szczególnie przypomina papież Franciszek i to także w polskich realiach Roku św. Brata Alberta, brata dobrego jak chleb.
Jezusowy osioł mówi nam kapłanom i osobom powołanym, że
Król, którego on na sobie dźwiga, jest równocześnie Sługą, otwartym
poprzez „Caritas” na potrzeby drugiego człowieka. Pozwól mi Panie
być Twoim osłem, na którym dotrzesz do drugiego człowieka.
Trzecie wyzwanie: to wielki zaszczyt być osiołkiem Jezusa. Obyśmy mieli w sobie i w naszym kapłańskim posługiwaniu coś istotnego
z wytrwałości osła, z jego cierpliwości i wierności. Najpierw potrzeba
czasu zanim on ruszy, pewnej rozwagi, ale kiedy już zacznie działać,
to nie rezygnuje tak szybko i nie daje się zniechęcić.
Łatwiej nam przyjąć prawdę o tym, że możemy być Jezusowym
osłem, ale nasze służebne powołanie zakłada też gotowość bycia osłem
dla drugiego człowieka. To nam przychodzi o wiele trudniej. Komu
pozwalasz w parafii, w diecezji, na to, by włożył na twoje kapłańskie
barki swój ciężar? Do dźwigania na sobie czego, jakich spraw dla
Chrystusa, jesteś gotowy? Czy w ogóle jesteś dyspozycyjny do tego, by
wziąć na siebie jakieś obciążenie Jezusowego Kościoła w naszej zamojsko-lubaczowskiej diecezji?
Każdy czas kapłańskiego powołania, od pierwszego roku
w Seminarium, aż po lata zasłużonej emerytury, to nieustanna dla
nas szkoła w której nasz Boski Nauczyciel kształtuje nas na swego
tragarzowego osiołka, na którym najpierw On sam będzie chciał realizować swoją miłość do ludzi. Ale bądźmy uważni, bo będą próbowały
na nasz grzbiet wejść trzy sprawy, jakie tak chętnie się wpychają do
wspólnoty Kościoła. A mianowicie są to częste kapłańskie choroby:
ambicja, prywatny interes i zazdrość.
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Słyszeliśmy w Ewangelii słowa dotyczące osła dla Jezusa:
„odwiążcie go i przyprowadźcie tutaj” (Łk 19,30). Kapłańskie życie to
jest pewna forma odwiązywania w różnorakim znaczeniu. Od rodzinnego domu, od parafii w której jest mi tak dobrze, od obowiązków do
jakich się przyzwyczaiłem.
Nie ma wątpliwości, iż to odwiązywanie jest trudnym i bolesnym
procesem. Lecz ono jest potrzebne po to, aby jako prezbiter w swej
wolności, być na nowo związanym z wolą Boga i przełożonych. Bo
przecież Pan nas potrzebuje do tego, by nami się posłużyć w głoszeniu
Ewangelii. Jesteśmy w naszym kapłaństwie z Jezusem tak związani,
jak ów ewangeliczny osiołek, na którym Pan wjeżdża do Jerozolimy
i który pozostaje w łączności z Nim. Ja i Chrystus należymy do siebie,
tworzymy wspólnotę życia, jesteśmy nierozdzielni. Kto się śmieje
z osła, obraża tego, który go dosiada. Ale nie zapominajmy o tym, że to
nie osioł stoi w centrum tego wydarzenia, ale Pan Jezus. Dlatego nie
myśl o sobie, że jesteś kimś najważniejszym na tym świecie.
Jeszcze jedno ważne dla nas kapłanów. Pan Jezus nie kupuje osła
dla siebie, ale go wynajmuje. A więc Chrystus nikogo z nas nie zmusza
do tego, abyśmy jako Jego osiołki oddali się do dyspozycji Pana. Ten
kto wynajmuje, pozostawia potem wolnym tego, kogo wynajął. Pan
Jezus powołuje do kapłaństwa, nie na zasadzie zmuszania, ale
w oparciu o propozycję skierowaną do twojej wolnej woli. Dla Chrystusa każdy w Jemu znany sposób jest potrzebny.
Czwarte wyzwanie: osioł jako dźwigający tajemnicę. Tutaj dotykamy ciężaru, jaki osioł niesie na swoim grzbiecie i to jest chyba jedno
z piękniejszych określeń kapłańskiego osiołka: „niosący tajemnicę,
misterium”. Jesteśmy sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych. „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby
z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4,6). Mamy
ciągle świadomość owego napięcia pomiędzy kapłańskim skarbem
a kruchością naczyń, w jakich on jest przechowywany.
Z każdej strony czujemy przynaglenie: troska duszpasterska
o wiernych, nowe ewangelizacyjne wyzwania, jakie podejmujemy
w diecezji, stała kapłańska formacja, od której zależy nasza świętość.
Z bólem serca muszę przyznać, iż jest to obszar bardzo chory
w świadomości naszego prezbiteratu, wystarczy choćby dotknąć sprawy rekolekcji księży. Ataki na kapłaństwo od zewnątrz, nasze wewnętrzne we wspólnocie zamojsko-lubaczowskiej pęknięcia i spory
oraz niepotrzebne kłótnie.
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Jak sobie z tym wszystkim poradzić, na kim się oprzeć, na kogo
liczyć? Gdzie szukać pomocy? Czy objawiająca się w nas słabość
i grzech jest, z Bożego spojrzenia, jakąś naszą szansą? Pomimo ludzkiej kruchości trzeba nam wciąż wyruszać na poszukiwanie skarbu.
I tu należy pamiętać o dwóch warunkach kapłańskiego powołania
i misji. Skarbu, który został nam podarowany, nie zakopywać
i nie chować z lęku, że możemy go stracić. Oraz, mając świadomość
tego, iż nie jesteśmy wielkimi skarbnikami, ale kruchymi naczyniami
dla tej tajemnicy, pozwolić, aby obfitość i moc szły od Boga a nie od
nas, słabych ludzi.
Z taką postawą do swego kapłańskiego zadania szedł również św.
proboszcz z Ars, który usłyszał od biskupa, kierującego go do tej małej
wspólnoty: „W tej parafii nie ma wiele miłości Boga: ty im ją przyniesiesz”. I poszedł on tam, jak osiołek Jezusa z tą misją. Co tego kapłańskiego osiołka przede wszystkim mobilizowało? On się modlił: „O Boże
mój, pozwól mi nawrócić moją parafię: zgadzam się przyjąć wszystkie cierpienia, jakie zechcesz mi zesłać w ciągu całego mego życia”.
Udało mu się przywrócić tam na nowo wartość sakramentu pojednania i połączyć go z Eucharystią. Uczynił z tej parafii wielki szpital
duszy, a sam, trwając długi czas na adoracji Najświętszego Sakramentu, innych pociągał do naśladowania. I pamiętajmy o tym, że nam
kapłanom został powierzony skarb, i mamy klucze do tej tajemnicy
Boga samego. Otwierajmy wiernym drzwi do tego skarbca, bo powołanie zostało złożone na nasze barki: ułomnych Bożych osiołków, abyśmy nie sobie, ale Ludowi Bożemu służyli. Amen.
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ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA DUCHOWIEŃSTWA
WYGŁOSZONE NA ZAKOŃCZENIE MSZY KRZYŻMA
Księżom Biskupom, wszystkim Kapłanom, Diakonom, Alumnom,
z racji dzisiejszego kapłańskiego i eucharystycznego dnia oraz na
Triduum Paschalne a także Święta Wielkiej Nocy, a także na 25lecie naszej diecezji, pragnę złożyć życzenia z osobistą modlitwą.
Na codzienne trudy Waszego kapłańskiego posługiwania, biskupiego, proboszczowskiego, wikariuszowskiego, katechetycznego, profesorskiego, wychowawczego, także kapłana seniora, pełniącym różnorakie funkcje i zadania w Kościele diecezjalnym, przekazuję błogosławieństwo.
Dziękuję za każdą sprawowaną przez Was Eucharystię, za
modlitwę, za ewangelizację i katechezy. Za czas poświęcony ludziom
w sakramencie pokuty, za udzielone sakramenty, ofiarowane cierpienia, choroby, upokorzenia i krzyże, oraz za wszystkie łaski, które
dzięki waszej posłudze Lud Boży otrzymał od Pana.
Jestem Wam wdzięczny za jakiekolwiek zaangażowanie na rzecz
naszego Wyższego Seminarium Duchownego, Caritas, wspólnot
wiernych: Liturgicznej Służby Ołtarza, Ministrantów, Lektorów,
schol, grup modlitewnych, działań charytatywnych, wolontariatu,
harcerstwa, KSM-u, Oazy, Domowego Kościoła, seniorów, Legionu
Maryi i tylu jeszcze różnych wspólnot duszpasterskich. Dziękuję
wychowawcom i proboszczom oraz katechetom zatroskanym o nowe
i święte powołania kapłańskie oraz zakonne.
Niech Jezus Chrystus obdarza Was swoim błogosławieństwem
oraz wytrwałością w dalszej posłudze kapłańskiej, Maryja Matka
Kapłanów niech umacnia Was swoją miłością. Wszystkim życzę błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
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HOMILIA PODCZAS DNIA KAPŁAŃSKIEGO
KRASNOBRÓD, SANKTUARIUM – 24 CZERWCA 2017 R.
Łk 18,9-14
Doskonale znamy ten dzisiaj usłyszany fragment z Ewangelii
św. Łukasza o postawie dwóch ludzi wobec Boga. Obaj szukają
i potrzebują miłosierdzia, mogłoby się wydawać, iż ich intencje oraz
pragnienia są jednakowe, a więc że i skutek tego wołania o łaskę,
o usprawiedliwienie będzie podobny. A jednak nie. Czy jesteśmy
zbyt zaskoczeni finałem tej Jezusowej przypowieści?
Może nawet i nie jesteśmy aż tak bardzo zdziwieni, bo przecież
jako słudzy Bożego miłosierdzia w sakramencie spowiedzi dotykamy
bezpośrednio tej przedziwnej tajemnicy naszego serca, sposobu myślenia, szukania ratunku dla samego siebie, usprawiedliwiania własnego grzechu i duchowej ślepoty. Doskonale jesteśmy świadomi tej
sytuacji w duszy penitenta, zręcznie prowadzonej i manipulowanej
przez mistrza wszelkiego kłamstwa i obłudy, samego szatana, który
nie chce do serca ludzkiego dopuścić światła Bożego rozeznania
i prawdy o samym człowieku.
To wszystko dotyczy tych osób, którym posługuję w konfesjonale,
pomagam rozeznać sytuację ich życia, otwieram ich na miłosierdzie,
staram się rozjaśnić pogmatwane sprawy, moralne postawy, nieustannie przywołując Ducha Świętego, gdyż sam wiem, iż jestem słabym Bożym narzędziem, tak samo doświadczanym przez grzech
i podobnie, a może czasem nawet i więcej, bywam wystawiany na
pokusy oraz samousprawiedliwianie wobec wyrzutów ludzkiego sumienia, mojego własnego kapłańskiego sumienia.
Długo zastanawiałem się nad tym, co dzisiaj powiedzieć, korzystając również z tego czasu bezpośredniego wyłączenia z biskupiego
posługiwania wam i diecezji z przyczyny krzyża choroby, jaki przypadł na mnie osobiście w tych ostatnich tygodniach. Tutaj serdecznie dziękuję wam wszystkim, drodzy kapłani, na czele z biskupami:
Mariuszem i Janem, oraz kanclerzem Michałem i oficjałem Ryszardem, za modlitwę, pamięć oraz wszelkie znaki duchowego towarzyszenia mi w tych doświadczeniach, za dyspozycyjność i pomoc. Przez
was chcę podobne słowa wdzięczności przekazać też siostrom zakonnym i całemu Ludowi Bożemu oraz klerykom. Niech Bóg wynagrodzi
wam wszelkie duchowe dobro i świadectwo miłości, uczynione wobec
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mnie osobiście i przez modlitwę, a także ofiarowanie owoców: krzyża, własnych cierpień i życiowych niedogodności. Bóg zapłać!
Ale wracając do podjętej myśli, szukałem tematu na ten dzisiejszy kapłański dzień, na który nie wszyscy, którzy mogli, przyjechali,
o czym mówię z bólem serca. Byłem świadomy tego, iż jest ono wyjątkowe, związane choćby z naszym jubileuszem 25-lecia istnienia
i funkcjonowania diecezji zamojsko-lubaczowskiej, z peregrynacją
Jezusowego krzyża, który tak zwyczajnie nazywamy Krzyżem
Papieskim, bo złączony z życiem i osobą św. Jana Pawła II.
Oto w tym roku został wyświęcony na kapłana dla naszej diecezji trzechsetny diakon, który przeszedł formację intelektualną i duchową w naszym diecezjalnym Seminarium. Rozwija się i funkcjonuje tak wiele dzieł w naszym lokalnym Kościele, choćby począwszy
od wspomnianego Wyższego Seminarium Duchownego, poprzez Caritas, Kurię Biskupią, Katolickie Radio Zamość, całą diecezjalną
Rodzinę katechetek i katechetów, zarówno świeckich, sióstr zakonnych, jak też, kapłanów, Szkoły katolickie, Grupy, Stowarzyszenia
wiernych, począwszy od dzieci, przez młodzież, rodziny, Domowy
Kościół, aż do starszych. To wszelkie inicjatywy duszpasterskie
i formacyjne, sakramentalne, np. Exodus, rekolekcje i pielgrzymki,
jak ta do Częstochowy, Róże Różańcowe, Krucjaty modlitewne, Jerycha, Marsze za Życiem i za Ojczyznę. Stałe zajęcia, wyjątkowe wydarzenia, jak choćby Dzień Papieski, koncerty uwielbienia, festiwale
muzyki religijnej i tyle innych, których nie jestem w stanie teraz
wymienić z 25-letniej historii i z czasu obecnego.
Należy też powiedzieć o skromnej, cichej pracy księży kapelanów
w naszych szpitalach, DPS-ach, wobec niepełnosprawnych, w więzieniach, w wojsku, w harcerstwie, jako opiekunów wszelkich formacji i grup ludzi świeckich, zawodowych, kościelnych. Myślę też
o naszych księżach misjonarzach, pracujących w typowo misyjnych
placówkach, jak też dla Polonii, czy dla wiernych lokalnych Kościołów na całym świecie, wielu z nich już tam się inkardynowało, ale
korzenie mają w naszej diecezji. Również pamiętamy o naszych kapłanach studentach i profesorach, na różnorakich uczelniach katolickich i to nie tylko w Polsce czy w pobliskim KUL-u.
Nieocenionym wsparciem są także nasi księża seniorzy zarówno
z Biłgoraja jak i z Hrubieszowa oraz z wielu parafii, gdzie posługują
według swych zdrowotnych możliwości. Nie chciałbym nikogo pominąć, przeoczyć, a nie daj Boże, o kimś zapomnieć. Za wszystkich
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dziękuję Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, za wasz wkład,
zatroskanie, trud, poświęcenie i zapominanie o sobie, aby służyć
całym sercem Trójjedynemu Bogu i Kościołowi oraz Bożemu ludowi.
Jednak życie człowieka i kapłana też, oraz lokalnego prezbiteratu naszego Kościoła również, nie było i nie jest wolne od strapień, od
słabości, od grzechu i codziennego zmagania się o naszą świętość.
Gdy dotykamy tej pulsującej miłością diecezjalnej kapłańskiej
wspólnoty, to widzimy także i różnorakie słabości w wymiarze osobistym oraz indywidualnym, jak też w zakresie zaniedbań, obojętności
czy wręcz pewnych świadomych działań, które nie powinny mieć
miejsca.
Ja sam, jako biskup tej diecezji, wstydzę się przed Bogiem za
moje osobiste grzechy, ale upokarzam się też przed Panem i przed
wiernymi, za grzechy naszych kapłanów. I to też za takie, które
nigdy nie powinny mieć miejsca, za postawy które niszczą dobro
w parafiach, na plebaniach, w relacjach między proboszczami
i wikariuszami, za materialną zachłanność, za odejścia z szeregów
kapłańskich, za zgorszenia publicznie czynione przez nałogi i niemoralne postępowanie. Boże wybacz nam to, co jest niewłaściwe, udziel
przebaczenia, okaż miłosierdzie i pomóż to, co jest możliwe, naprawić świętością, pokorą, całkowitym poświęceniem i oddaniem dla
Boga oraz ludzi zdecydowanej większości kapłanów naszej diecezji.
Drodzy bracia w kapłaństwie, bilans owego ciężaru, który jako
dar od siebie dla Pana Boga podejmuje faryzeusz, jest rzeczywiście
imponujący. Pości dwa razy w tygodniu, to jest ponad sto dni w roku. Kto z nas może się z nim porównać? Ponadto dziesiątą część
całego swego dochodu przeznacza na świątynię. A jak to wygląda
w odniesieniu do każdego prezbitera naszej diecezji, to niech każdy
z nas dokładnie i uczciwie sobie policzy. Widzę to choćby na przykładzie kapłańskiej hojności serca i datków, jakie spływają z racji
przeprowadzanych rekolekcji przed peregrynacją papieskiego krzyża
w parafiach naszej diecezji. Ten dar ma być materialnym wsparciem
diecezjalnego dzieła budowy Caritasowskiego Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Na dzisiaj jest to rzeczywiście mizernie.
Gdy chodzi zaś o celnika, to jego bilans rozliczenia przed Bogiem
jest całkowicie odmienny od wcześniej uczynionego przez faryzeusza.
Wychodząc już od tego, że zgodnie z ówczesnymi standardami zawodu jaki wykonywał, nie był on człowiekiem biednym. Ale nic nie
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przeznaczał na świątynię, lecz bardziej bogacił siebie, wykorzystując
i w to w sposób bezlitosny swoich współziomków. Po prostu nie był
człowiekiem do końca uczciwym, ale jednak Pan Jezus o nim mówi:
„Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten” (Łk 18,14).
Dlaczego tak jest? Jezusowe przesłanie jest jasne. Czymś o wiele
gorszym, niż pojedyncze ludzkie potknięcia, jest samousprawiedliwianie siebie, które czyni nas ślepymi na prawdę o naszym życiu.
Taki człowiek dokładnie sobie wyliczy, co dobrego uczynił, jakie podjął zobowiązania i czym się wykazuje. Dobre czyny akcentuję, grzechów moich nie widzę, przynajmniej nie dostrzegam ich u siebie, tak
jak je widzę u innych. Faryzeusz oślepł w odniesieniu do realiów
swego życia i na tym polega jego życiowa katastrofa.
Trzeźwość spojrzenia celnika jest całkowicie odmienna. On wie,
że Bogu nie ma nic do zaoferowania i widzi moralne rumowisko
swego życia. Czego może od siebie oczekiwać? Ale prosi o miłosierdzie i całą nadzieję składa w Bogu, mówiąc „Boże miej litość dla
mnie grzesznika” (Łk 16,13).
I tu, Drodzy Bracia w kapłaństwie, dotykamy istotnej tajemnicy
każdego z nas i służymy naszym wiernym poprzez posługę sakramentalną w tym, co jest fundamentalne dla zbawienia człowieka,
także i mnie samego. Pokusa samousprawiedliwienia to fałszywa
droga, ale przed duchową klęską ratuje nas jedynie zaufanie do
Bożego miłosierdzia w szczerości i prostolinijności myślenia oraz
naszego codziennego postępowania. Powiedzmy sobie otwarcie, to
walka o naszą świętość, a w niej zwycięża się tylko poprzez regularny sakrament pojednania i duchowe kierownictwo.
Ilu z księży teraz sobie pomyśli, po coś wziął taki temat na kapłańskie spotkanie, przecież każdy z nas o tym dobrze wie. Najpierw
rachunek sumienia. Tak, a jaka jest istotna różnica pomiędzy celnikiem a faryzeuszem z dzisiejszej ewangelii? Jest nią szczerość celnika, owa umiejętność prawdziwego, może nawet brutalnego, spojrzenia na siebie w świetle Bożej miłości, przykazań i błogosławieństw.
Przecież to czynimy w każdej wieczornej komplecie, rozpoczynając
od wdzięczności, a potem patrząc w sumieniu na to, za co winienem
Boga przeprosić.
Jedno jest istotne w naszym rachunku sumienia i w całym
naszym kapłańskim życiu: szczerość wobec Boga i wobec siebie. Na
tym zbudujesz coś pięknego. Zapytajmy o to spowiedników i księży,
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których wybieramy na naszych duchowych przewodników i kierowników w tym zmaganiu o codzienną świętość.
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno jest nam wyznać nasze
grzechy przed spowiednikiem, przecież kapłanem, takim samym jak
ja. Tu nie chodzi o wiedzę Boga o nas, przecież On nas doskonale
zna, nawet lepiej niż my sami siebie, ale tu, w wypowiedzeniu tego
wszystkiego, co obciąża moje sumienie, idzie o nas samych. To trzeba mi wyraźnie wypowiedzieć, nie tylko gdzieś sobie pomyśleć. Przecież podobnie jest i z miłością do kogoś drugiego: nie wystarczy
skrywać ją głęboko w sobie, ale trzeba ją uzewnętrznić, ucieleśnić.
I podobnie w przypadku mego grzechu: wypowiadam go przed moim
spowiednikiem, przed Chrystusem obecnym w tym kapłanie.
Każdy z nas, posługując w sakramencie miłosierdzia, użycza
swego głosu Chrystusowi i Jemu oddaje swoje ucho, po to, aby On
mówił i aby On przyjmował wyznanie grzechów penitenta. Dziękuję
wam, Drodzy Kapłani, za czas i za serce, jakie ofiarujecie ludziom
w konfesjonale. Chciałbym, by o każdym z nas w diecezji można było
powiedzieć, iż jesteś męczennikiem tego szczególnego miejsca, oraz,
że w naszych świątyniach nigdy nie brakuje księdza w konfesjonale.
On czeka z darem miłosierdzia, tak jak Chrystus czeka i szuka zagubionej owcy, by ją uratować, ożywić, umocnić, przyprowadzić do
źródeł zbawienia.
Wstydzę się moich grzechów i ociągam się ze spowiedzią, gdyż
szatan mi podsuwa lęk i bojaźń oraz upokorzenie, że jestem jedynym
grzesznikiem na świecie z taką sprawą. Jak więc pójdę do księdza
z moją słabością? Nie zapominajmy najpierw dla nas samych, a potem w umacnianiu penitentów o tym, że Boże miłosierdzie jest większe od każdego naszego grzechu.
Także obawa przed tym, że mamy wciąż te same grzechy, jest
bezpodstawna, bo każdy z nas ma swoje osobiste słabości i pokusy,
z którymi wciąż musimy się zmagać i w nie często upadamy. Ale to
nie sam upadek jest naszym dramatem. Klęską jest to, iż nie chcemy, nie próbujemy z niego powstać przy pomocy Bożej łaski. I nie
wolno nam nigdy rezygnować z podejmowania dobrego postanowienia, z tego pragnienia, chęci, takiej woli, aby więcej nie grzeszyć.
Czy powinienem was osobiście przekonywać o tym, jak wielkie
znaczenie, dla każdego penitenta i dla nas samych, ma żal za grzechy i odpuszczenie naszych win. Jak wielką radość serca i pokój
ducha daje nam uczyniony nad nami znak krzyża w imię Trójjedy343
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nego Boga, uwalniający nas od ciążącego na nas wyroku śmierci
i dający Boże życie. Nie ma nic piękniejszego ponad ten uścisk miłosiernego ojca, obejmujący powracającego marnotrawnego syna.
Niech każdy z nas słyszy w odniesieniu do siebie to, co ów Ojciec
mówi do sług.
Czyż nam kapłanom nie warto, dla tego fantastycznego prezentu
Boga względem grzesznika, być owym sługą, przez którego ta łaska,
miłość, odnowienie się dokonuje. Jak błogosławione są wasze dłonie
i posługiwanie w konfesjonale, które umożliwiają człowiekowi, umęczonemu swoim grzechem, owo miłosierne objęcie przez samego Boga Ojca, który przebacza, zapomina i na nowo łaską obdarza. A my
chętnie przyjmiemy każdą naznaczoną przez kapłana pokutę, aby
smakować radość z tego, co się w sakramencie miłosierdzia i pojednania dokonało.
Każdy z nas będzie wówczas dobrym spowiednikiem i kierownikiem ludzkich dusz, gdy sam regularnie z otwartością swego serca,
pokorą i szczerością do tego sakramentu przystępuje. To nie jest
czas stracony, to dla nas kapłanów jest najcenniejszy dar, jaki dajemy od Boga drugiemu człowiekowi. Po jesteśmy wybrani, powołani
i posłani. To jest droga na dalsze piękne funkcjonowanie Chrystusowego Kościoła w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
A tu w tym miejscu pamiętajmy o tym, co mówi na koniec usłyszana Ewangelia: „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” (Łk 18,14). Matko Boża Krasnobrodzka, Ty
jesteś ucieczką grzeszników, ratuj nas słabych ludzi i wypraszaj
nam kapłańską dyspozycyjność dla sióstr i braci we wszystkich konfesjonałach naszej diecezji. Maryjo, Matko kapłanów, Tobie powierzam duchowe życie wszystkich naszych prezbiterów, począwszy od
seminarzystów, aż po najstarszych seniorów i także moją codzienną
walkę o świętość. Pomóż nam pogłębić duchowe życie naszego duchowieństwa. Amen.
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KSIĘŻA WYŚWIĘCENI
3 CZERWCA 2017 R.
PRZEZ KS. BISKUPA MARIANA ROJKA
W KATEDRZE ZAMOJSKIEJ

Ks. Michał Adam Efner, mgr teol.
s. Andrzeja i Barbary z d. Przybysz,
ur. 24 XII 1992 r. w Zamościu,
pochodzący z parafii pw. św. Brata Alberta
w Zamościu

Ks. Daniel Sylwester Koper, mgr teol.
s. Waldemara i Doroty z d. Mazurek,
ur. 14 XII 1991 r. w Tomaszowie Lubelskim,
pochodzący z parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim

Ks. Marcin Lewczuk, mgr teol.
s. Henryka i Haliny z d. Sudak,
ur. 12 XI 1984 r. w Zamościu,
pochodzący z parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Starym Zamościu
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Ks. Dominik Osuchowski, mgr teol.
s. Romana i Haliny z d. Terlecka,
ur. 22 II 1991 r. w Zamościu,
pochodzący z parafii pw. św. Brata Alberta
w Zamościu

Ks. Tomasz Żurawel, mgr teol.
s. Jana i Grażyny z d. Studzińska,
ur. 3 I 1992 r. w Lubaczowie,
pochodzący z parafii pw. św. Stanisława BM
w Lubaczowie
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KOMUNIKATY Z KONFERENCJI KSIĘŻY DZIEKANÓW
15 MARCA 2017 R.

KANCLERZ I RZECZNIK DIECEZJI
1. Proszę ks. dziekanów o uwrażliwianie księży i przypominanie
o obowiązku sprawowania przez proboszczów Mszy świętej „za parafian”.
Pytanie postawione na forum internetowym: Jak to
jest, że w jednych parafiach w niedzielę jest odprawiana Msza
św. za parafian, a w innych nie? Słyszałam, że ta Msza św.
w intencji swoich parafian jest obowiązkiem proboszcza.
Komentarz: Kan. 534 § 1 KPK stanowi: „Po objęciu parafii
proboszcz obowiązany jest odprawiać Mszę św. za powierzony
sobie lud: we wszystkie niedziele i święta nakazane we własnej
diecezji. Jeżeli w jakimś dniu nie może ich odprawić wskutek
uznanej przez prawo przeszkody, winien tego dokonać w te
same dni przez kogo innego albo w innym dniu osobiście”.
Zauważmy, że jest tu mowa o obowiązku odprawienia Mszy
św. za powierzony sobie lud, czyli za żyjących parafian. Jest to
obowiązek personalny, związany z osobą pasterza, który ma go
wykonać na podstawie cnoty sprawiedliwości (ex iustitia).
Proboszcz bowiem przyjmując urząd, zobowiązał się jakby
umową do wypełnienia tego obowiązku. Stąd też proboszcz,
który nie uczynił zadość temu obowiązkowi, powinien jak
najszybciej odprawić tyle Mszy św. za wiernych, ile opuścił (por.
kan. 534 § 3 KPK). Obowiązek ten nie ulega przedawnieniu.
Ewentualna przeszkoda, która mogłaby uniemożliwić
proboszczowi odprawienie Mszy św. za parafian, winna mieć
charakter prawny. Taką przeszkodę może stanowić np. choroba,
konieczność odprawienia w danym dniu Mszy św. ślubnej lub
innej, której nie można odprawić w innym dniu. Jeżeli zatem
w daną niedzielę lub święto proboszcz nie może spełnić
obowiązku odprawienia Mszy św. za parafian osobiście,
powinien to uczynić w tym samym dniu przez innego kapłana,
albo w inne dni, ale wówczas osobiście.
Parafianie powinni wiedzieć, że w każdą niedzielę i święto
nakazane obowiązujące w diecezji, jest odprawiana Msza św.

349

KURIA DIECEZJALNA
w ich intencji. Stąd też z punktu widzenia duszpasterstwa
godną pochwały jest praktyka zapowiadania wiernym tej Mszy św.
2. Zdarzają się przypadki, że akt zgonu spisywany jest w parafii pochodzenia zmarłego, a potem jeszcze raz w parafii, w której
odbywa się złożenie ciała na cmentarzu (czy to w razie zwykłego
pogrzebu czy np. ekshumacji). Przypominam, że fakt zgonu i pogrzebu powinien być zapisany zasadniczo w parafii własnej zmarłego. Gdy np. wobec braku własnego cmentarza w parafii, dla odprawienia nabożeństwa pogrzebowego korzysta się „gościnnie” z kościoła parafii, w której jest cmentarz i na tym cmentarzu dokona się
pochówek, fakt zgonu i pogrzebu zapisuje się również w parafii pochodzenia zmarłego. W takim przypadku zgłaszający pogrzeb
w parafii pochodzenia zmarłego, powinien dostarczyć wydane przez
zarząd cmentarza zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia pogrzebu,
z podaniem numeru grobu w księdze cmentarnej.
3. Został wydany Jubileuszowy Schematyzm Diecezji ZamojskoLubaczowskiej za lata 1992-2017 (informacje o historii parafii i kościołów na podstawie danych otrzymanych od księży proboszczów).
Cena jednego egzemplarza 60 zł. (728 str., wydruk kolorowy, zdjęcia
kościołów – ks. Jacek Rak). Księża wstępnie zobowiązywali się, że
zechcą wspomóc to przedsięwzięcie, zakupując schematyzm „na parafie” i dla siebie. Proszę o realizowanie tej deklaracji.
4. Informacje związane ze zmianą przepisów prawnych dotyczących obowiązku zgłaszania przypadków nadużyć seksualnych wobec
małoletnich.
5. Wizytacje dziekańskie parafii dziekańskich w roku 2017:
Biłgoraj św. Marii Magdaleny – ks. Stanisław Bachor
Biłgoraj Wniebowzięcia NMP – ks. Franciszek Nieckarz
Oleszyce – ks. Czesław Grzyb
Grabowiec – ks. Grzegorz Chabros
Hrubieszów św. Mikołaja – ks. Wiesław Mokrzycki
Strzyżów – ks. Jerzy Tworek
Józefów – ks. Błażej Górski
Krasnobród Nawiedzenia NMP – ks. Bolesław Zwolan
Lubaczów św. Stanisława Bpa – ks. Julian Leńczuk
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Dołhobyczów – ks. Andrzej Stopyra
Lipsko k/Narola – ks. Eugeniusz Derdziuk
Sitaniec – ks. Zenon Mrugała
Zwierzyniec – ks. Bogdan Bejgier
Tarnogród – ks. Wiesław Oleszek
Dyniska Stare – ks. Zygmunt Żółkiewski
Tomaszów Lubelski św. Józefa – ks. Józef Dudek
Tomaszów Lubelski Zwiastowania NMP – ks. Jerzy Kołtun
Komarów – ks. Witold Batycki
Zamość Świętego Krzyża – ks. Krzysztof Soliło
6. Najbliższe spotkanie Księży Dziekanów 30 sierpnia 2017 r.
(środa) – o godz. 10.00 Krasnobród (Sanktuarium)
Ks. Michał Maciołek

WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
1. W dniach 23.03-25.03.2017 r. w Lublinie odbył się finał XXVII
Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Reprezentanci naszej diecezji zajęli bardzo wysokie miejsca: Jowita Partyka z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju – miejsce 19; Mateusz Karol Duma
z I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu – 21; Natalia Bielak
z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju – 26.
2. W finale XXIV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele,
który odbył się 6 kwietnia 2017 r. w Kurii Diecezjalnej w Zamościu, uczestniczyło: 20 uczniów szkół podstawowych z 13 placówek oraz 28 uczniów gimnazjów z 17 szkół. Tytuł laureata uzyskało 9 uczniów ze szkół podstawowych oraz 12 z gimnazjów.
Dla laureatów została zorganizowana pielgrzymka do Kodnia
i Pratulina w dniach 12-13 czerwca 2017 r.
3. W dniach 20-22 kwietnia br. odbyły się wiosenne spotkania katechetów. Konferencje Nauczanie religii a środki społecznego
przekazu wygłosił ks. Tomasz Jaklewicz z-ca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”. W konferencjach metodycznych
uczestniczyło 357 katechetów z 513 pracujących obecnie w diecezji.
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4. 28 maja br. odbyła się X Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych
do sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim. Uczestniczyło w niej
około 1000 osób. Bardzo dziękujemy: Ks. Biskupowi Mariuszowi
Leszczyńskiemu za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone
kazanie, kustoszowi sanktuarium Ks. Prałatowi Czesławowi
Grzybowi za przyjęcie pielgrzymów oraz wszystkim duszpasterzom i katechetom za zaangażowanie w przygotowanie Pielgrzymki.
5. Ostatnio ukazały się dwa ważne dokumenty dotyczące katechizacji w szkole:
 Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, które zostały zatwierdzone przez
biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie w dniach 13-14 marca 2017 r. Dokument ten określa
minimalny zakres formacji (przy zachowaniu praw biskupów
diecezjalnych), która powinna być prowadzona w każdej parafii.
 DEKRET Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z dnia
3 kwietnia 2017 r. dotyczący obowiązywania Programu nauczania religii
i podręczników w Diecezji ZamojskoLubaczowskiej, który określa między innymi, że w klasie
VII SP korzystamy z podręczników do klasy I gimnazjum.
6. Obecnie trwają prace nad zasadami przygotowania do sakramentu bierzmowania w naszej diecezji. Zasady te zostaną określone
przez Pasterza Diecezji w specjalnym dekrecie w następnym
roku szkolnym. Na dzień dzisiejszy ważne są następujące zasady określone przez ks. Biskupa:
 Sakrament bierzmowania jest udzielany młodzieży na zakończenie III klasy gimnazjum, w przyszłości na zakończenie klasy VIII SP.
 Formacją powinni być objęci też rodzice kandydatów.
 Ksiądz Biskup zachęca do organizowania rekolekcji wyjazdowych dla kandydatów oraz Pielgrzymki Bierzmowanych
do Sanktuarium Matki Bożej w Tomaszowie Lubelskim.
Podobne zasady dotyczą przygotowania dzieci do pierwszej
spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej. Pierwsza Komunia
Święta zgodnie z wcześniejszymi dekretami Pasterza Diecezji
jest udzielana dzieciom w klasie III szkoły podstawowej. Nie łączymy klas II i III, nawet jeśli jest kilka osób w oddziałach.
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7. Ważne sprawy związane z planowaniem i organizacją pracy katechetycznej w najbliższych miesiącach:
 W związku z reorganizacją sieci szkół, wielu katechetów
pracujących od 1 września będzie musiało otrzymać nowe
skierowania do ,,nowych szkół”. Na misji kanonicznej
(skierowaniu do nauczania religii) musi być zawsze napisana
konkretna nazwa szkoły. W wielu przypadkach zespoły szkół
zostaną przekształcone w szkoły podstawowe. Dlatego prosimy
Księży Proboszczów o dopilnowanie tej sprawy. Dotyczy to
katechetów świeckich i duchownych. Wzór prośby o wydanie
misji
znajduje
się
w
Diecezjalnym
Informatorze
Katechetycznym oraz na stronie Wydziału.
 Przypominamy, że misja dla księdza pracującego w innej parafii
jest wydawana zawsze na czas określony, na jeden rok szkolny.
 Nauka religii w przedszkolach odbywa się w wymiarze dwóch
zajęć przedszkolnych tygodniowo (2x15 minut lub 2x60 minut).
Od tego roku arkusze organizacji pracy podszkoli i szkół są
opiniowane przez Kuratorium Oświaty. Tam, gdzie organy nie
zaplanowały religii w przedszkolach lub zaplanowały 1 godzinę,
opinia była negatywna i musiały nanieść poprawki. Prosimy
Księży Proboszczów, aby jak najprędzej skontaktowali się
z dyrektorami przedszkoli i katechetami w celu zaplanowania
zgodnego z wymaganiami przydziału godzin.
 Dnia 13 września 2017 r. o godz. 15.00 w kurii diecezjalnej
w Zamościu (sala pod kurią) odbędzie się spotkanie z Pasterzem
Diecezji wszystkich katechetów (duchownych i świeckich)
uczących w szkołach kończących się maturą oraz proboszczów
parafii, na terenie których są takie szkoły. Już dziś
zapraszamy. Spotkanie jest obowiązkowe.
8. Letnie turnusy rekolekcyjne dla katechetów naszej diecezji
odbywać się będą w następującym porządku:
24.06–27.06 (Werchrata, turnus 3, ks. Piotr Brodziak)
27.06–30.06 (Górecko Kościelne, turnus 4, ks. Piotr Brodziak)
27.06–04.07 (Ziemia Święta, turnus 5, ks. Sylwester Zwolak,
ks. Marcin Pudo)
07.07.–11.07. (Zakopane, turnus 6, ks. Robert Strus)
Opłata za rekolekcje wynosi 250 zł. Przypominamy, że jak
każdego roku, połowę opłaty za udział w rekolekcjach zwraca
katechetom proboszcz parafii.
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9. Diecezjalny Dzień Katechetyczny dla katechetów świeckich w tym
roku odbędzie się w ramach spotkania ewangelizacyjnego Jezus
na wschodzie na stadionie OSiR w Zamościu w sobotę 26 sierpnia
br. Spotkanie to jest obowiązkowe dla wszystkich katechetów
świeckich. Natomiast Diecezjalny Dzień Katechetyczny dla
katechetów duchownych będzie w ramach rekolekcji kapłańskich
w Krasnobrodzkie pod koniec sierpnia, które są obowiązkowe dla
wszystkich księży.
10. Bardzo dziękujemy rejonowym duszpasterzom nauczycieli za ich
posługę. W dniach 1-2 lipca br. odbędzie się 80. Pielgrzymka
Nauczycieli i Wychowawców Katolickich na Jasną Górę.
11. Podczas wakacji w lipcu jest przerwa w dyżurach pracowników
Wydziału. W przypadkach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny
z ks. Robertem Strusem (tel.: 506 086 058) lub innymi
pracownikami.
12. Dnia 23 czerwca br. zakończy się kolejny rok szkolny
i katechetyczny. WNiWK z tej okazji składa serdeczne
podziękowania wszystkim katechetom świeckim i duchownym
oraz proboszczom troszczącym się o dzieło katechizacji za trud
wkładany w prowadzenie dzieci i młodzieży do Chrystusa.
Ks. Robert Strus

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

1. Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji
a) Zakończył się kurs duszpasterski dla księży do piątego roku kapłaństwa. Od września 2017 r. ten kurs będzie kontynuowany.
b) 7 kwietnia po raz trzeci z wielu miejsc naszej diecezji wyruszyła
Ekstremalna Droga Krzyżowa.
c) 9 kwietnia 2017 r., czyli w Niedzielę Palmową, odbył się XXXII
ŚDM w wymiarze diecezjalnym. W Zamościu spotkanie to
zgromadziło bardzo wielu ludzi młodych.
d) 18 kwietnia 2017 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”
w Zamościu odbył się kurs duszpasterski dla duchowieństwa.
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Temat spotkania: „Duch Święty dzisiaj – znaki czasu a odpowiedź kapłana”. Tematykę tę podjął pan Lech Dokowicz.
e) W Wielkim Tygodniu w naszej diecezji odbyła się „noc konfesjonałów”. Została zorganizowana po raz trzeci. Wydarzenie to
miało miejsce w pięciu największych miastach naszej diecezji.
Z sakramentu spowiedzi skorzystało bardzo wiele osób. Księżom bezpośrednio zaangażowanym w tę akcję składam serdeczne Bóg zapłać.
f) W dniu 11 czerwca odbył się IV Marsz dla życia i rodziny w Zamościu.
g) 12 czerwca w Zamościu miał miejsce III Diecezjalny Dzień Osób
Niepełnosprawnych.
h) 15 czerwca w Boże Ciało na terenie diecezji odbyły się Koncerty
Chwały. W Biłgoraju, Tomaszowie Lub. i Zamościu.
i) 20 czerwca w Zamościu odbyła diecezjalna Pielgrzymka LSO połączona z Olimpiadą sportową.
j) Od ostatniej konferencji dziekanów odbyły się także liczne pielgrzymki o wymiarze diecezjalnym: służby zdrowia (13 maja),
młodzieży pod nazwą „Wyprawa Otwartych Oczu” (13 maja),
rolników (14 maja), matek dzieci niepełnosprawnych (26 maja),
bierzmowanych (28 maja), chorych (31 maja), kół gospodyń
wiejskich i zespołów śpiewaczych (11 czerwca). Wszystkim odpowiedzialnym za organizację tych pielgrzymek składam serdeczne Bóg zapłać.

2. Wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji
W tym roku „VII Exodus Młodych” będzie organizowany
w dniach 4-7 lipca 2017 r. w Zwierzyńcu.
Pielgrzymka małżeństw i rodzin do sanktuarium MB Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim w dniu 16 lipca 2017 r.
Pielgrzymka sołtysów do Nabroża w dniu 16 lipca 2017 r.
Rekolekcje dla LSO w tym roku odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Werchracie w terminach: 24-29 lipca 2017 – dla scholanek –
ks. Piotr Spyra; 31 lipca – 5 sierpnia – ministranci SP – ks. Krzysztof Augustynek; 7-12 sierpnia – lektorzy – ks. Tomasz Szady; 14-19
sierpnia – ministranci – ks. Marcin Jakubiak.
XXXV Zamojska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się
w dniach 2-14 sierpnia 2017 roku.
355

KURIA DIECEZJALNA
IV Diecezjalna Pielgrzymka Środowisk Trzeźwościowych –
w dniu 19 sierpnia 2017 r. z Zamościa do sanktuarium w Krasnobrodzie. Diecezjalni duszpasterze trzeźwości zapraszają na to wydarzenie
wszystkich chętnych.
W czasie wakacji odbędą się dwa turnusy rekolekcji Ruchu
Światło-Życie, rekolekcje KSM-u, harcerzy, niepełnosprawnych
i wiele innych.

3. Rekolekcje kapłańskie w diecezji
W dniach 28-31 sierpnia 2017 r. w Krasnobrodzie przeprowadzone zostaną dwa dwudniowe turnusy rekolekcyjne dla wszystkich
kapłanów naszej diecezji. 28-29 sierpnia rekolekcje dla księży proboszczów. Rozpoczęcie o godz.10.00, a zakończenie następnego dnia
o godz. 15.00. W dniach 30-31 sierpnia odbędą się rekolekcje dla
księży wikariuszy i kapelanów. Rozpoczęcie o godz.10.00, a zakończenie następnego dnia o godz. 15.00. Rekolekcje poprowadzą pracujący w Brazylii misjonarze: o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu.
Rekolekcje są zamknięte, więc wszyscy nocujemy na miejscu w Krasnobrodzie w ośrodku „U Buzunów”. Opłata za rekolekcje wynosi
250 zł. od osoby. Płatne na miejscu w rejestracji. Na miejscu jest
parking na samochody. Odbyte rekolekcje będą wprowadzeniem do
rozszerzonej formacji kapłańskiej, którą rozpoczniemy od września
w naszej diecezji.

4. Modlitwa adoracyjna w parafiach w intencji diecezji
Od nowego roku kalendarzowego będziemy kontynuować w naszej diecezji modlitwę adoracyjną Najświętszego Sakramentu
w intencji wszystkich wydarzeń diecezjalnych. Proponujemy, aby
w większych parafiach adoracja trwała przynajmniej przez pół dnia,
a w mniejszych przez kilka godzin. W adorację powinny zaangażować się różne grupy modlitewne działające przy parafii. Kierujemy,
więc prośbę do księży proboszczów, którzy chcieliby konkretny dzień
w roku przeznaczyć na taką adorację, aby zgłosili do Wydziału swoją
propozycję. Zgłoszenia przyjmujemy do końca sierpnia 2017 r.
Ks. Sylwester Zwolak
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SPRAWY EKONOMICZNE
1 Proszę o uregulowanie zaległości z tac, puszek i podusznego oraz
opłat na Dom Księży Seniorów.
2. Ubezpieczenia:
- mienia i wyposażenia budynków innych niż sakralne od przepięcia
- mienia i wyposażenia budynków innych niż sakralne oraz
mienia znajdującego się na terenie administrowanym przez parafię od dewastacji i graffiti
- można będzie skorzystać z oferty dodatkowej rozszerzającej
ochronę ubezpieczeniową: mienie stanowiące wyposażenie budynków sakralnych i plebanii; systemy fotowoltaiczne i kolektory słoneczne; gotówka; ryzyko dewastacji; szkoły, przedszkola
katolickie.
3. Utrzymanie Domów Księży Seniorów. Poduszne.
Ks. Tadeusz Czuk

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
1. 6 maja w Katedrze Zamojskiej bp Mariusz Leszczyński udzielił
święceń diakonatu pięciu seminarzystom piątego roku.
2. 11 maja odbyło się spotkanie wychowawców seminaryjnych z proboszczami alumnów. Podczas spotkania omówiono kwestię formacji ludzkiej alumnów, obowiązków parafialnych oraz poruszono bieżące zagadnienia formacyjne.
3. Biskup Marian Rojek, 3 czerwca 2017 r. wyświęcił pięciu nowych
prezbiterów (łącznie wyświęconych 304 księży od powstania
diecezji zamojsko-lubaczowskiej).
4. 20 czerwca rozpoczęła się letnia sesja egzaminacyjna. Po zdaniu
egzaminów, tj 1. lipca alumni rozpoczną swoje wakacje. 29
czerwca odbędzie się uroczysta Msza św. kończąca rok formacyjny, sprawowana pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji. Podczas wakacji alumni będą uczestniczyć w oazach, rekolekcjach dla ministrantów, rekolekcjach Odnowy w Duchu
Świętym, rekolekcjach dla niepełnosprawnych, w obozach har357
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cerskich, w koloniach dla dzieci i młodzieży (Caritas), będą posługiwać podczas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, w KRZ
oraz w Domu Pomocy Społecznej sióstr Albertynek w Lubaczowie, a także wezmą udział w kursach organizowanych przez
szkoły nowej ewangelizacji. Ponadto będą posługiwać podczas
rekolekcji Jezus na Wschodzie i na rekolekcjach kapłańskich
w Krasnobrodzie.
5. W ostatnim czasie wykonano malowanie dachów na budynkach
seminaryjnych, naprawiono kominy, rynny i rury spustowe.
Podczas wakacji planowane są remonty pokoi na I i II piętrze
w budynku przy ulicy Nadrzecznej, częściowa modernizacja
instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy i kaplicy oraz bieżące naprawy
6. Trwa rekrutacja do seminarium, która zakończy się 6 lipca br.
Kandydaci do seminarium w pierwszej fazie rekrutacji składają
podanie ze zdjęciem i życiorysem, a ponadto świadectwo chrztu,
opinię proboszcza oraz opinię katechety. Kandydaci odbywają
rozmowę kwalifikacyjną z zakresu teologii dogmatycznej, moralnej i historii Kościoła (11 lipca br.). W ostatnim tygodniu
września odbędą kurs przygotowujący do formacji.
7. Dziękujemy za przeprowadzenie zbiórek na seminarium.
Ks. Jarosław Przytuła

CARITAS
1. Jubileusz 25-lecia Caritas. 17 czerwca 2017 r. dziękowaliśmy
Panu Bogu i Ludziom Eucharystią w kościele św. Katarzyny
i galą w Ratuszu Zamojskim.
W Jubileuszowym Roku 25-lecia Caritas Diecezji ZamojskoLubaczowskiej, we wspomnienie św. Brata Alberta-Patrona Caritas, dziękowaliśmy Wszechmogącemu i Miłosiernemu Bogu za
ludzi wielkiego serca, jasnego spojrzenia i otwartych dłoni, którzy na przestrzeni ćwierćwiecza włączyli się w dzieło Caritas
niosąc bezinteresowną pomoc ubogim i cierpiącym.
2. Zbiórka żywności TAK, POMAGAM!
Podziękowanie dla koordynatorów wolontariatu, opiekunów
i wolontariuszy za udział w XII zbiórce żywności TAK, POMA358
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3.

4.

5.
6.

GAM! 24-25 marca 2017 r. wolontariusze zebrali i rozdysponowali przed świętami Wielkanocnymi 12 650 kg żywności.
Podziękowania dla darczyńców, wolontariuszy, księży proboszczów i dziekanów za udział w dodatkowych zbiórkach na pomoc:
„Dla Przemka” „dla rodziny Pelikanów” „dla Serafinów” „dla
Kołodziejczuków” „dla Krasów” „dla Kasi Czok” „ dla Igorka”
„na Syrię” i inne trwające dłuższy czas.
KILOMETRY CARITAS. Podziękowania dla księży proboszczów i władz samorządowych za życzliwość i pomoc organizatorom KILOMETRÓW CARITAS. Finał w tym roku w Biłgoraju
9 lipca, podczas festiwalu Soli Deo. W ubiegłym roku finał odbył
się w Lubaczowie, zebrano wówczas 37 184 złotówki z których
ułożono 845 metrów. Pieniądze sukcesywnie były przekazywane
na pomoc dzieciom przewlekle chorym. Szczególne podziękowania dla Księdza Biskupa Mariana Rojka i księdza Kanclerza
także za pomoc finansową na rzecz dzieci i chorych.
Program Skrzydła. Korzystało w tym roku szkolnym (2016/2017)
40 dzieci i młodzieży, zgłoszonych przez opiekunów SKC, bądź
księży proboszczów. Wypłaciliśmy do dzisiaj 39 502 zł.
Kolonie Caritas
W dniach 17-27 lipca pojedzie na kolonie do Krasnobrodu
137 osób w tym 45 dzieci z polskich rodzin z Ukrainy. Zgłoszenia dzieci dostarczyli opiekunowie Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych ZC… Także, na ile możliwości finansowe pozwolą,
dofinansujemy częściowo rekolekcje dzieci i młodzieży innych
wspólnot kościelnych.
Pod egidą Caritas odbędą się wczaso-rekolekcje dla niepełnosprawnych w Hucie Różanieckiej. Koordynatorem d.s. osób
niepełnosprawnych został ks. Karol Jędruszczak.
Powyższe inicjatywy finansujemy tak, jak program
SKRZYDŁA z funduszy WDPD, Paschalików, baranków, 1%,
funduszy pozyskanych z programów i darowizn.
Niestety niektóre parafie zalegają z wpłatami m.in. na
puszkę na Syrię i na Caritas. Niestety niektórzy księża proboszczowie wpłaty na Caritas traktują „na odczepnego”. Wydatki i obciążenia parafii były i będą, gdyby w zamian choć wolontariat się rozwinął, troska o biednych i zaniedbanych oraz
pomoc ludziom z biednych krajów… przecież Pan Bóg nie pozwoli przewyższyć się w hojności…
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7. PROGRAM ASOS. Caritas jest w trakcie realizacji Programu
współfinansowanego przez MRPiPS w ramach programu na
rzecz osób starszych 2014-2020 pt. „Aktywni w każdym wieku”
dla ludzi w wieku 60+. Program obejmuje 160 uczestników. Zawiera mn. warsztaty z pierwszej pomocy, opieki nad leżącymi,
radzenia sobie z nowoczesnymi technologiami IT, warsztaty
psychologiczne itd. Trwa jeszcze nabór do grup.
8. W tym roku OGÓLNOPOLSKI FINAŁ AKCJI TORNISTER
PEŁEN UŚMIECHÓW odbędzie się w Zamościu na Rynku
Wielkim 27 sierpnia przy udziale Caritas Polska i TVP 1. Ambasadorem „Tornistra” jest p. Prezydentowa, Agata Kornhauser-Duda. Będą występy artystyczne i warsztaty: teatralne,
muzyczne i kulinarne… gotował będzie p. Karol Okrasa,
a śpiewać będzie Arka Noego…
9. Budowa Centrum Caritas Dom III Tysiąclecia. By zakończyć
projekt budowlany, Caritas czeka na ostateczną ocenę koncepcji
projektowej z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Stawaliśmy
przed komisją NID w Warszawie 29 maja.
Z rekolekcji na budowę Domu spłynęło dotychczas 78.649 zł.
Z niektórych parafii nie ma jeszcze wpłat.
Ks. Adam Sobczak

MEDIA KATOLICKIE
1. 12 czerwca, na Rynku Wielkim w Zamościu, przeżywaliśmy Zamojski Dzień Papieski w 18. rocznicę wizyty papieża św. Jana
Pawła II w Zamościu oraz z okazji 25-lecia powstania Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej. W koncercie pt. „Dekalog – dziesięć
prostych słów” udział wzięli: Orkiestra Symfoniczna im. Karola
Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Tadeusza Wicherka,
Polski Chór Kameralny pod kierownictwem Jana Łukaszewskiego, Andrzej Lampert, Józef Skrzek, Piotr Łukaszewski,
Marcin Spenner, Levi Sakala, Stan Fortuna OFM.CAP, Darek
Malejonek, Adeb Chamoun oraz sekcja rytmiczna pod kierownictwem Marcina Pospieszalskiego. Całość poprowadzili: Dariusz Kowalski oraz Natalia Rzeźniak-Pospieszalska. W ramach
Zamojskiego Dnia Papieskiego obchodzony był III Diecezjalny
Dzień Osób z Niepełnosprawnością, w którym udział wzięli
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dzieci i młodzież z przedszkoli, ośrodków i Warsztatów Terapii
Zajęciowej z całej diecezji. W tym roku w ramach obchodów Zamojskich Dni Papieskich, Katolickie Radio Zamość przyznało
nagrody „Semper Fidelis” dla: SKOK. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego w Lublinie,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski
Oddział Regionalny, GOLDSUN Radosław Szewczuk, Nadleśnictwo Tomaszów, Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu oraz Zamojski Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Tytuł „Przyjaciel Katolickiego Radia Zamość” otrzymały
następujące osoby: Anna Molas, ks. Marcin Jakubiak oraz
ks. Rudolf Karaś.
W sierpniu nasz dziennikarz wyruszy z pieszą pielgrzymką na
Jasną Górę. Zachęcamy do budowania „grupy duchowej” – ludzi
wędrujących duchowo i modlitewnie na Jasną Górę.
Na wrzesień Katolickie Radio Zamość przygotowuje kalendarze
radiowe na rok 2018. Motywem przewodnim będą wizerunki
Matki Bożej w naszej diecezji. Proszę księży o uregulowanie zaległości za 2016 rok za kalendarze.
W lipcu Katolickie Radio Zamość zorganizuje ponownie Festiwal
Dobrych Filmów w wybranych miejscowościach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
W marcu br. do edycji „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej” dołączone były dwie płyty DVD. Pierwsza zawierała film pt.
„Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942-1944”. Na
drugiej film z okazji jubileuszu 25-lecia diecezji zamojskolubaczowskiej pt. „Pod opieką Bożej Rodzicielki”.
Ks. Krystian Bordzań

REKOLEKCJE „JEZUS NA WSCHODZIE”
W dniu 26 sierpnia 2017 r. odbędą się rekolekcje na stadionie
OSiR w Zamościu, które poprowadzą misjonarze z Brazylii – o. Enrique Porcu i Antonello Cadeddu.
Rekolekcje te są jednym z najważniejszych punktów w kalendarium obchodów jubileuszu 25-lecia powstania Diecezji Zamojsko-
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Lubaczowskiej. Adresowane są głównie do wiernych świeckich
z terenu naszej diecezji.
W związku z tym gorąco prosimy wszystkich Księży Proboszczów o stałe informowanie wiernych o tych rekolekcjach oraz pomoc
przy zapisach i organizacji wyjazdów z poszczególnych parafii.
Bilet wstępu kosztuje 20 zł. Jest to cegiełka na pokrycie kosztów
organizacji spotkania. Bilety można nabyć w następujący sposób:
- w dziale promocji i reklamy Katolickiego Radia Zamość (codziennie od 9.00 do 15.00)
- w sklepikach religijnych w największych miastach diecezji
(Zamość, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Lubaczów)
- telefonicznie lub emailowo (biuro spotkania: Agnieszka Korabiewska, tel. 501 101 165, email: info@jezusnawschodzie.pl)
Prosimy Księży Proboszczów o zapisywanie wiernych na to wydarzenie we wszystkich parafiach, zebranie pieniędzy, zakup biletów w KRZ, następnie przekazanie wejściówek zainteresowanym
osobom w parafiach. Można również wziąć pewną ilość tych biletów
i od razu sprzedawać w parafiach.
Przypominam o modlitwie za to wydarzenie i o świętość kapłanów podczas każdej niedzielnej Mszy św., zgodnie z rozporządzeniem Ks. Biskupa, a także o zaangażowanie do modlitwy ruchów
modlitewnych działających przy parafiach.
Prosimy również, na ile to możliwe, o udział kapłanów w tym
wydarzeniu (wejście za darmo). Bardzo potrzebna będzie pomoc
w posłudze sakramentem pokuty i pojednania.
Plan spotkania:
9.00 – zawiązanie wspólnoty /różaniec / uwielbienie
10.00 – konferencja I
11.30 – przerwa
12.00 – konferencja II
13.30 – obiad
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka
18.00 – uwielbienie (adoracja Najświętszego Sakramentu) modlitwy
o uzdrowienie duszy i ciała
ks. Piotr Spyra
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EXODUS MŁODYCH
Z radością informujemy, że w dniach 4-7 lipca 2017 r. po raz
siódmy odbędzie się Exodus Młodych – Spotkanie Młodzieży
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W tym roku ponownie spotkamy
się w Zwierzyńcu.
Tematem spotkania będzie hasło: Idźcie i głoście, które
wpisuje się w temat pracy rocznej duszpasterstwa w Polsce. Jak co
roku na uczestników czeka ciekawy program: nabożeństwa,
koncerty, warsztaty. Zaprosiliśmy również Gości, którzy pomogą
nam zgłębić tegoroczny temat spotkania. A będą nimi: ks. Piotr Glas
– egzorcysta z Anglii, odpowiedzialny za Wielką Pokutę
w Częstochowie, Anna Golędzinowska – nawrócona modelka, Marcin
Zieliński – charyzmatyk, modlący się o uzdrowienie, Ks. Paweł
Krężołek – duszpasterz celebrytów, ks. Jakub Bartczak – rapujący
ksiądz, Mocni w Duchu i Owca – znane zespoły chrześcijańskie.
Wszelkie informacje dotyczące Exodusu Młodych oraz
formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej:
www.exodusmlodych.pl. Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł. Noclegi
będą w namiotach. Dojazd we własnym zakresie.
Patronat honorowy objął Ks. Biskup Marian Rojek, Pasterz
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, który zakończy spotkanie,
natomiast rozpoczęcia dokona Biskup Pomocniczy Mariusz
Leszczyński.
W przygotowanie spotkania zaangażowało się wielu kapłanów,
sióstr zakonnych i świeckich. Liczymy także na pomoc Księży
w zorganizowaniu wyjazdu młodym parafianom: uczniom gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom. Prosimy też w miarę
możliwości o posługę spowiedzi 5 lipca 2017 r. o godz. 16.30. Kapłani
uczestniczący w spotkaniu proszeni są o zabranie ze sobą alb oraz
ornatów ŚDM lub innych białych.
Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy na różne sposoby
wspierają przygotowanie kolejnego spotkania młodzieży.
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PROGRAM SPOTKANIA MŁODZIEŻY
VII EXODUSU MŁODYCH
ZWIERZYNIEC 2017 „IDŹCIE I GŁOŚCIE”
I DZIEŃ (WTOREK) – 4 LIPCA 2017 R.
14.30 ROZPOCZĘCIE i zawiązanie wspólnoty
15.00 KORONKA do Bożego Miłosierdzia
15.15 KONFERENCJA – ks. Jarosław Kędra
16.30 PRZYGOTOWANIE do Eucharystii
17.00 EUCHARYSTIA – Bp Mariusz Leszczyński
19.00 POSIŁEK
20.00 KONCERT – zespół Mocni w Duchu
21.00 NABOŻEŃSTWO – zespół Mocni w Duchu
22.30 CISZA NOCNA
II DZIEŃ (ŚRODA) – 5 LIPCA 2017 R.
8.00 JUTRZNIA – ks. Mateusz Kicka
9.30 ŚWIADECYWO – Anna Golędzinowska
11.30 WARSZTATY:
Psychologiczne; o przygotowaniu do małżeństwa; Dyskusyjny
Klub Filmowy; prezentacja Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń
naszej Diecezji; bębniarskie; muzyczne; pierwsza pomoc;
powołaniowe i inne
13.00 POSIŁEK
14.00 ŚWIADECTWO –
15.00 W RYTMIE MIŁOŚCI – ks. Jerzy Frankiewicz
16.00 KONFERENCJA i rachunek sumienia – ks. Paweł Krężołek
16.45 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i CZAS
MIŁOSIERDZIA – możliwość spowiedzi
17.45 PRZYGOTOWANIE do Eucharystii
18.00 EUCHARYSTIA – ks. Paweł Krężołek
19.00 POSIŁEK
20.00 KONCERT – ks. Jakub Bartczak
23.00 CISZA NOCNA
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III DZIEŃ (CZWARTEK) – 6 LIPCA 2017 R.
8.00 JUTRZNIA – ks. Karol Stolarczyk
8.45 POSIŁEK
9.30 KONFERENCJA - ks. Piotr Glas
11.30 PRZYGOTOWANIE do Eucharystii
12.00 EUCHARYSTIA – ks. Piotr Glas
13.30 POSIŁEK
15.00 KORONKA do Bożego Miłosierdzia
15.15 ŚWIADECTWO – Marcin Zieliński
16.30 SPOTKANIE w grupach
18.00 POSIŁEK
19.30 KONCERT – Owca
21.30 NABOŻEŃSTWO – Marin Zieliński
22.30 CISZA NOCNA
IV DZIEŃ (PIĄTEK) – 7 LIPCA 2017 R.
8.00 MODLITWY indywidualne i posiłek
9.00 PRZYGOTOWANIE do Eucharystii
9.30 EUCHARYSTIA – Bp Marian Rojek
Ks. Jarosław Kędra

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
Podsumowując całoroczną pracę Liturgicznej Służby Ołtarza
chcielibyśmy zaprosić do uczestnictwa we wczasorekolekcjach organizowanych dla LSO w Domu Rekolekcyjnym w Werchracie. W tym
roku zostaną one zorganizowane już po raz czwarty. W poprzednich
latach w sumie uczestniczyło w nich 278 ministrantów i lektorów
z 32 parafii. Warto podkreślić, że tylko 21 parafii wysłało uczestników na rekolekcje więcej niż jeden raz.
Informacje i zaproszenie na rekolekcje zostały opublikowane na
stronie Kurii Diecezjalnej już w połowie maja. Przypominam, że
w tym roku zostaną zorganizowane następujące turnusy:
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
Koszt 250 zł. Wzorem lat ubiegłych prosimy Duszpasterzy parafii o ewentualne dofinansowanie (częściowe lub całościowe).
Na stronie diecezjalnej zostanie umieszczona szczegółowa karta
uczestnika.
Zachęcamy do bieżącego śledzenia wydarzeń na naszej stronie
internetowej: http://lso.zamojskolubaczowska.pl/
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Uczestnicy rekolekcji wakacyjnych LSO z poszczególnych
parafii 2014-2016
PARAFIA
Aleksandrów
Bidaczów
Biłgoraj Św. Marii Magdaleny
Biłgoraj Wniebowzięcia NMP
Dachnów
Cześniki
Goraj
Harasiuki
Hrubieszów Św. Mikołaja
Hrubieszów MBNP
Hedwiżyn
Józefów
Krasnobród Sanktuarium
Krasnobród Ducha Świętego
Krynice
Księżpol
Lubaczów Św. Karola
Lubaczów Św. Stanisława
Łaszczówka
Majdan Sopocki
Skierbieszów
Szczebrzeszyn Św. Mikołaja
Tomaszów NSPJ
Tyszowce
Uchanie
Werbkowice
Wólka Panieńska
Załuże
Zamość Św. Brata Alberta
Zamość Św. Michała Arch.
Zamość MB Królowej Polski
Zamość Opatrzność Boża
RAZEM

WERCHRATA
2014
--5
2
3
--1
----11
8
10
--4
6
2
2
------8
2
2
--6
--14
--2
----4
5
97

HUTA RÓŻANIECKA 2015
9
4
1
2
2
----2
5
--6
9
5
2
3
3
1
8
1
--1
3
--4
5
9
--1
3
21
--9
119

HUTA RÓŻANIECKA 2016
8
3
1
--2
--7
------6
9
5
--3
3
--2
2
------1
--2
4
3
----------62

RAZEM
17
8
4
5
4
1
7
2
16
8
22
18
14
8
8
8
1
10
3
8
3
5
1
10
7
27
3
3
3
21
4
14
278

W sumie przez 3 lata 278 uczestników z 32 parafii.
W tym tylko 21 parafii wysłało uczestników na rekolekcje więcej
niż jeden raz.
Ks. Marcin Jakubiak
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PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
1. W tym roku po raz 35. wyruszy Piesza Pielgrzymka ZamojskoLubaczowska na Jasną Górę pod hasłem „IDŹCIE I GŁOŚCIE”.
Będzie to temat codziennych konferencji i rozważań. Grupy ruszają strumieniowo 2 sierpnia z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i Lubaczowa. Główna Msza Św. rozpocznie się o godz.
9.00 w Katedrze, przewodniczyć jej będzie Ks. Bp Marian Rojek,
zapraszam do koncelebry i wspólnego rozpoczęcia pielgrzymki.
Serdecznie proszę księży Dziekanów o przewodniczenie Mszy
św. w Tomaszowie i Lubaczowie. 1-go sierpnia tradycyjnie Apel
w Katedrze o godz. 20.00 rozpoczynający pielgrzymowanie
z prezentacją przewodników i grup.
2. Wejście naszej pielgrzymki na Jasną Górę nastąpi 14 sierpnia
około godz. 10.15, a o godz. 13.00 będzie sprawowana uroczysta
Eucharystia na szczycie z udziałem Biskupa Pomocniczego
Mariusza Leszczyńskiego.
3. Zapisu na 35. Pieszą Pielgrzymkę Zamojsko-Lubaczowską dokonujemy u swoich duszpasterzy w parafii. Karty zapisu dostępne na
stronie internetowej i karty zgłoszeniowe z parafii należy dostarczyć do Sekretariatu Pielgrzymki do poniedziałku 31 lipca 2017 r.
Jednocześnie będzie można pobrać tam gadżety pielgrzymkowe
(koszulka, identyfikator, informator). Zapisy będą prowadzone
również w Sekretariacie Pielgrzymki przy Katedrze ul. Kolegiacka 1 w Zamościu, od dnia 26 lipca do 1 sierpnia br. w godzinach
od 10.00 – 14.00. Zapisu w Sekretariacie Pielgrzymki można dokonywać do chwili wyruszenia pielgrzymki. Chętni mogą również
dołączyć i zapisać się na trasie pielgrzymki.
Również w dniu wyjścia pielgrzymki z Tomaszowa Lubelskiego będzie można dokonać zapisu w Sekretariacie przy kościele Zwiastowania NMP. Podobnie będzie w Biłgoraju 4 sierpnia 2017 r.
Pragniemy utworzyć pięć grup: Zamość, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów i Lubaczów. Dziękuję kapłanom,
którzy wyrazili swoją gotowość do prowadzenia grup i posługi
duszpasterskiej w czasie drogi.
Dzieci i młodzież do lat 15 włącznie, pielgrzymują w towarzystwie osoby pełnoletniej. Młodzież w wieku od 16 do 18 lat
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wędruje za pisemną zgodą rodziców, przedstawioną przy zapisie. Zapisu dokonujemy na podstawie dowodu tożsamości lub
legitymacji szkolnej.
Wpisowe na Pielgrzymkę niezmiennie wynosi 100 zł od osoby. Pielgrzymujące rodziny uiszczają opłaty: pierwsza – 100 zł,
kolejna – 70 zł, a każda następna 40 zł (przez najbliższą rodzinę
rozumie się tu rodziców i ich dzieci). Dzieci do lat 5 – gratis.
Z tych kosztów zwolnione są następujące służby (lista zatwierdzona przez przewodnika grupy):
porządkowa do 5 osób, kwatermistrzowska do 2 osób, zespół
muzyczny do 5 osób, łączność – 1 osoba, klerycy, pielęgniarki do
3 osób.
O wyposażenie pielęgniarskiej skrzyni w leki tradycyjnie
prosimy parafie, z których wychodzi konkretna grupa pątników.
Ponieważ w takiej grupie idą pielgrzymi z nawet kilku dekanatów prosimy o wsparcie księży proboszczów.
Każdy uczestnik pielgrzymki jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków w CONCORDIA POLSKA TUW, w okresie od
2 do 15 sierpnia 2017 r. (Każdy uczestnik jest ubezpieczony na
7 tys. zł, dodatkowo służby i przewodnicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100 tys. zł)
4. Tych którzy nie mogą pielgrzymować zapraszamy do uczestnictwa
w Grupie Duchowej przez modlitwę i ofiarowane cierpienie.
Liczymy na relacje radiowe dla tych pielgrzymów. W czasie
Pielgrzymki proszę o jedno wezwanie w codziennej modlitwie
wiernych za wszystkich pielgrzymów.
5. Na konferencjach dekanalnych proszę o przekazanie powyższych
informacji Księżom proboszczom i przedstawienie wiernym
w ramach ogłoszeń duszpasterskich przez cały miesiąc lipiec.
Proszę o rozwieszenie plakatów w gablotach, umieszczenie
na stronach parafii.
Na 2 lipca przygotowany został list zachęcający do pielgrzymowania w Roku Jubileuszowym naszej diecezji, oraz w 300lecie koronacji Jasnogórskiej Ikony. Już dziś dziękuję za jego
odczytanie i za każde dobre słowo o Pielgrzymce i wszelką pomoc.
6. Jak co roku można przekazywać ofiary na Fundusz Pielgrzymkowy. Przeznaczony jest on dla osób, których nie stać na opłacenie
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wpisowego. Zapewniamy o modlitwie za te osoby i w ich intencjach.
Ks. Michał Moń

SPRAWY MISYJNE
SPRAWY KRAJOWE
W dniach 7-9 lutego br. w Szklarskiej Porębie (diec. legnicka)
odbyło się zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł
Misyjnych. To coroczne spotkanie zawsze jest cenne do budowania
relacji międzyosobowych i dzielenia się dobrymi pomysłami. Zrodziło
się wiele refleksji na temat potrzeby uformowanych, świadomych
parafian i animatorów, którzy przykładem życia wskażą na żywego
Boga i żywą wspólnotę wiary. Wielkim zadaniem dla wszystkich jest
aktywizacja młodzieży, ponieważ w prawie każdej diecezji pojawiają
się pytania: Co zrobić, aby nasi młodzi katolicy byli prawdziwie
świadkami wiary? Poszczególne sekretariaty PDM oraz dyrektor
Wydawnictwa Missio-Polonia przedstawiły swoje sprawozdania
za 2016 r. Oczywiście pojawiły się też wnioski dotyczące akcji
AdoMiS, Kolędników Misyjnych, współpracy z Żywym Różańcem czy
wspólnej rekolekcyjnej formacji kapłanów.
SPRAWY DIECEZJALNE
1. Dziękuję księżom za wsparcie Kapłańskiego Funduszu
Misyjnego. Pieniądze z niego zostaną przekazane misjonarzom
pochodzącym z naszej Diecezji: ks. Jerzemu Pilusiowi (Gruzja),
ks.
Dariuszowi
Komadowskiemu
(Gruzja),
ks.
Pawłowi
Martyniukowi (Kazachstan), ks. Michałowi Skubisowi (Papua Nowa
Gwinea). Wspieraliśmy także kapłanów posługujących na Ukrainie:
ks. Adama Sekulę, ks. Waldemara Dudzińskiego, ks. Marka
Niedźwieckiego, ks. Wiktora Pałczyńskiego, ks. Krzysztofa
Panasowca. Przypominam wszystkim księżom o kapłańskiej
odpowiedzialności za misje, nie tylko poprzez modlitwę, ale także
wpłaty pieniężne na diecezjalny kapłański fundusz misyjny do kasy
kurii – 50 zł od księdza (proboszcza i wikariusza) rocznie. Niestety
połowa księży ma zaległości w opłatach, proszę ich o poważne
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potraktowanie sprawy, gdyż jest to nasza wspólna odpowiedzialność
za materialne wsparcie naszych Braci na misjach.
2. Od ubiegłego roku stopniowo wprowadzana jest Misyjna
Mapa Diecezji. Powołani przez Pasterza Rejonowi Koordynatorzy
propagują w parafiach regionów ideę Kościoła odpowiedzialnego za
misje, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na problemy ludzi
mieszkających na terenach misyjnych. AFRYKA: Łaszczów,
Tarnoszyn, Tomaszów Lub. Płn i Płd – s. Bogumiła Woszczak,
Służebniczka NMP NP; AMERYKA: Biłgoraj Płn i Płd, Józefów,
Tarnogród – ks. Adrian Borowski; AZJA: Hrubieszów Płn i Płd,
Grabowiec, Tyszowce – ks. Krzysztof Augustynek; EUROPA:
Krasnobród, Sitaniec, Szczebrzeszyn, Zamość – ks. Krzysztof Hawro;
OCEANIA: Cieszanów, Narol, Lubaczów – ks. Maciej Banach.
3. W kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Buśnie 28 stycznia
spotkali się przedstawiciele Kolędników Misyjnych z Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej. W programie była: prezentacja przybyłych
grup (tylko 5, w sumie ok. 50 os.), dziękczynna Eucharystia,
spotkanie z misjonarzem i animacja prowadzona przez o. Pawła
Mazurka ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, film, konkurs
z nagrodami, wręczenie podziękowań. Szczególnie wyróżnioną grupą
kolędników byli mali misjonarze z parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Tarnogrodzie, którzy w tym roku kolędując na cele
misyjne zebrali blisko 13 tys. zł. A s. Samuela Prajsnar odebrała
podziękowanie za dobre i otwarte serce oraz szczególną troskę
o misje święte. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy
zrobili pamiątkowe zdjęcia i udali się na plac przy kościele, aby tam
przy ognisku, piekąc kiełbaski i popijając herbatkę, posłuchać
opowieści o. Pawła o dalekiej Afryce. Stałym terminem
Diecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych będzie ostatnia
sobota stycznia.
4. Cieszy także, że wiele szkół zgłosiło się do udziału
w Konkursie Mój Szkolny Kolega z Misji w jego XVI edycji: GDZIE
MISJONARZE – TAM NADZIEJA. Gratulujemy tegorocznym
laureatom z Zespołu Szkół Społecznych w Zamościu i Zespołu Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.
5. Wiele parafialnych Kół Misyjnych podjęło inicjatywy
Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci tj. Kolędowanie Misyjne, czy
Dzieci Komunijne Dzieciom Misji. Bóg zapłać za otwarte serca
opiekunom i dzieciom.
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6. Przez cały rok na antenie Katolickiego Radia Zamość były
emitowane w każdy wtorek katechezy misyjne.
7. Mając świadomość, jak ogromna moc i pomoc dla misji płynie
z modlitwy, Koordynatorzy Rejonowi oraz Koła misyjne włączyły się
w modlitwę różańcową w intencji misji świętych oraz misjonarzy od
października w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 19.00 na
antenie Katolickiego Radia Zamość.
8. Niestety, trochę kuleje wprowadzana w życie inicjatywa
członków Róż Różańcowych, którzy oprócz modlitwy, wspierają
również misje poprzez ofiarę materialną – symboliczną złotówkę
miesięcznie. Ofiary składane przez członków Róż różańcowych
przekazywane są do zelatorów raz na pół roku. Oni natomiast
połowę ofiar przesyłają na Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary,
drugą zaś przekazują na wsparcie diecezjalnego dzieła misyjnego.
9. Dzięki uprzejmości ks. Rektora w naszym WSD promowana
była akcja AdoMiS, czyli pomoc seminarzystom na misjach. Diakoni
zaproponowali swoim gościom, żeby kwotę przeznaczoną na zakup
kwiatów włożyli do koperty z napisem Misyjny Bukiet. W naszej
diecezji ta akcja miała trochę inny charakter. W katedrze po
święceniach zebrano ofiary do puszek. Przypomnę, że do udziału
w akcji na rzecz misyjnych kleryków mogą również włączyć się
siostry zakonne i zakonnicy, ale także nowożeńcy i jubilaci.
10. Na prośbę Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła
zachęcaliśmy księży i katechetów przygotowujących młodzież do
bierzmowania do zakupu krzyżyka misyjnego. Dochód z jego
sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie seminariów duchownych
i nowicjatów na terenach misyjnych. Bardzo dziękuję: ks. Józefowi
Bednarskiemu z Dąbrowicy, ks. Pawłowi Czerwonce z Mircza,
ks. Andrzejowi Bastrzykowi z Żulic i ks. Stanisławowi Ciupakowi
z Bukowej za włączenie się w akcję zwłaszcza w kontekście hasła
aktualnego roku liturgicznego „Idźcie i głoście”.
12. Dziękuję ks. Stanisławowi Ciupakowi z Bukowej
i ks. Tadeuszowi Bastrzykowi z Goraja, którzy zgłosili chęć przyjęcie
ks. Pawła Martyniuka, misjonarza z Kazachstanu.
13. Więcej informacji o wyżej wspomnianych akcjach, Kołach
Misyjnych działających przy parafiach, szkołach, WSD, katechezach
o tematyce misyjnej i innych można znaleźć na stronie internetowej
Diecezjalnego Duszpasterstwa Misyjnego, która ma kilkanaście
tysięcy odsłon rocznie www.misje.zamojskolubaczowska.pl.
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14. Wnioski i plany do dalszej pracy:
- Chcę powołać Diecezjalne Stowarzyszenie Misyjne i konto
DDM, dzięki czemu DDM będzie mogło wesprzeć wiele projektów
misyjnych, na które są potrzebne środki finansowe.
- Zbliżają się wakacje, a więc czas urlopów, także dla Misjonarzy. Będzie to z pewnością okazja do spotkania się z nimi w naszych
parafiach. Dlatego Księży Proboszczów, którzy chcieliby zaprosić,
a tym samym udzielić pomocy Misjonarzom, także proszę o kontakt.
- W niedzielę 23 lipca w Grodzie Posadów odbędzie się III Rodzinny Sportowy Piknik „Z myślą o misjonarzach”, w czasie którego
będzie można wspomóc misjonarzy kupując los na loterii fantowej
lub zostawiając ofiarę na środki transportu dla nich, korzystając
z Kawiarenki Misyjnej. W tym roku gościem specjalnym będzie Mieczysław Szcześniak, który da koncert poezji ks. Twardowskiego.
- W czasie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, która w tym roku
wyruszy pod hasłem „Idźcie i głoście” chcę promować idee misyjną
Kościoła. Razem z kierownictwem pielgrzymki chcemy również reaktywować grupę z Ziemi Hrubieszowskiej, której będę przewodnikiem. Dlatego, serdecznie proszę kapłanów dekanatów hrubieszowskich o zachęcanie wiernych do podjęcia pielgrzymiego trudu.
Ks. Andrzej Łuszcz

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIŁGORAJU
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II
w Biłgoraju istnieje od 1 września 1999 r. Jest to szkoła publiczna,
bezpłatna. „Katolik” ma doskonałą bazę lokalową, przestrzenne
i estetyczne sale lekcyjne oraz wygodne miejsca do wypoczynku pomiędzy lekcjami. Obiekt jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych
ruchowo, wyposażony w windę. Szkoła jest świetnie wyposażona
w nowoczesne pomoce dydaktyczne i techniczne środki nauczania.
Kameralne warunki sprawiają, że panuje wręcz rodzinna atmosfera,
a uczniowie są w pełni bezpieczni, czego potwierdzeniem jest certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY.
Szkoła umożliwia sukces każdemu uczniowi. Skutecznie przygotowuje do matury i wyposaża w umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. Rozwija liczne zainteresowania oraz talenty, a rezulta373
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tem są zwycięstwa w konkursach historycznych, o tematyce prawa
i administracji, religijnych, wokalnych, recytatorskich oraz w dziedzinie animacji filmowych. Młodzież katolickiego liceum zdobywa
laury w powiecie, województwie oraz w rankingach ogólnopolskich.
Szkoła ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych w szkole: zajęcia
reportersko-dziennikarskie, filmowe, multimedialne, teatralne, informatyczne oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego. Młodzież ma możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się
językami obcymi poprzez kontakt z obcokrajowcami w ramach programu AISEC.
Nauczyciele i młodzież podejmują różne działania służące integracji lokalnego środowiska oraz pomocy potrzebującym. Właśnie za
aktywność w poczynaniach charytatywnych (m.in. Dzieło Nowego
Tysiąclecia, Szlachetna Paczka) przyznano „Katolikowi” tytuł
SZKOŁY SOLIDARNEJ. Od trzech lat szkoła jest głównym organizatorem największego wydarzenia kulturalno-religijnego w Biłgoraju – Orszaku Trzech Króli.
Patronat naukowo-wychowawczy nad szkołą sprawuje Katolicki
Uniwersytet Lubelski.
W szkole funkcjonuje bardzo bogaty system stypendiów naukowych i socjalnych. Uczniowie mają możliwość zamieszkania w internacie. W pierwszym miesiącu nauki pierwszoklasiści wyjeżdżają na
obóz edukacyjno-integracyjny.
Proponowane uczniom rozszerzenia przedmiotowe są w każdym
roku szkolnym zgodne z wymaganiami szkół wyższych w zakresie
rekrutacji na popularne kierunki studiów.
W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy dwie pierwsze klasy:
- reporterska – przedmioty rozszerzone: j. polski, język angielski, geografia/biologia
- klasa biznesowa – przedmioty rozszerzone: j. angielski, wiedza
o społeczeństwie, geografia/biologia.
W obu klasach są dodatkowe godziny matematyki.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
I. Podsumowanie ważniejszych wydarzeń
3 czerwca młodzież KSM uczestniczyła w XXI spotkaniu młodych na
Lednicy „Idź i kochaj” – Zamość, Obsza, Lubaczów. W dniach
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10-14 czerwca młodzież KSM i konkursowicze uczestniczyli
w wyjeździe studyjnym do Strasburga – nagroda za najlepsze
wyniki w konkursie wiedzy o bł. Karolinie (6 osób).
W dniach 17-18 czerwca ks. Tomasz Szady organizował rajdy szlakiem św. brata Alberta.
18 czerwca w Łaszczowie podczas uroczystości związanych z bł. Stanisławem Starowiejskim został reaktywowany przy parafii oddział KSM. Asystentem parafialnym został ks. Paweł Rapa.
19 czerwca odbyła się kolejna już XIX Olimpiada Sportowa KSM we
Frampolu. W rozgrywkach piłki nożnej i biegu przełajowym
uczestniczyło 115 osób z Hrubieszowa – par. MBNP, Lubaczowa
– par. św. Stanisława BM, Trzęsin, Łukawca, Miączyna, Frampola i Sitańca.
II. Rekolekcje, obozy i inicjatywy wakacyjne KSM 2017
23-25 czerwca – rekolekcje dla młodzieży w Hrubieszowie u sióstr
Córek Maryi Niepokalanej – ks. Stanisław Książek;
24 czerwca – 1 lipca – obóz formacyjny w Szczyrku – ks. Krzysztof
Maj;
26 czerwca – 1 lipca – obóz formacyjny dla młodzieży KSM –
Nadbużański Ośrodek Edukacji w Broku n. Bugiem –
ks. Stanisław Książek;
9 lipca – Soli Deo – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej
w Biłgoraju organizowany przez KSM „Nadzieja”;
10-14 lipca – Dni formacyjne dla kleryków – Śnieżnica w Kasinie
Wielkiej (195 zł. – połowę pokrywa Zarząd KSM);
24-29 lipca – Litwa i Łotwa – wyjazd organizowany przez KSM
„Źródło”, w drodze powrotnej zatrzymanie na Mazurach i spływ
kajakowy szlakiem św. Jana Pawła II – ks. Tomasz Szady;
27 lipca – 2 sierpnia – Miasteczko Modlitewne w Zabawie przy boku
bł. Karoliny – ks. Stanisław Książek;
11-18 sierpnia – Dni Formacyjne dla Zarządów, Kierownictw
i Liderów KSM na Śnieżnicy – dzień rekolekcyjny, dzień
w górach, warsztaty medialne, warsztaty dla komisji
rewizyjnych, warsztaty dla instruktorów i liderów KSM;
15-21 sierpnia – Wczasorekolekcje KSM w Zakopanem –
ks. Sławomir Skowroński;
Ogólnopolski Rowerowy Rajd dla Życia (cztery nitki – spotkanie
w Łodzi);
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Zachęcamy do uczestnictwa w Exodusie Młodych (4-7 lipca) i Pieszej
Pielgrzymce na Jasną Górę (2-14 sierpnia).
III. Planowane wydarzenia KSM
18 września rozpoczynamy przygotowanie do obchodów ku czci św.
Stanisława Kostki z racji 450. rocznicy Jego śmierci (15682018) oraz XXV-lecia KSM w diecezji (1993-2018).
IV Diecezjalny Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce – etap I szkolny – 9 października, godz. 10.00;
etap II rejonowy – 27 października, godz. 10.00, etap III diecezjalny – 13 listopada, godz. 10.00.
6-8 października – Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych –
Rzeszów.
20-21 lub 27-28 października – Pielgrzymka młodzieży KSM i konkursowiczów do Zabawy lub Rostkowa (zależne od daty pielgrzymki maturzystów).
23-26 października 2017 r.  Rekolekcje dla asystentów parafialnych
– prowadzi ks. Stanisław Chodźko.
17 listopada – Rozstrzygnięcie Konkursu (piątek godz. 12.00 – Zamość).
25 listopada – Przyrzeczenie KSM w Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata (sobota), Zjazd Diecezjalny i wybory nowego Zarządu Diecezjalnego KSM.
27 stycznia 2018 r. – III Charytatywny Bal Młodych.
Od 6 czerwca nowym Asystentem Generalnym KSM w Polsce został
ks. Andrzej Lubowicki – Diecezja Drohiczyńska.
Ks. Stanisław Książek

INICJATYWA „RÓŻANIEC DO GRANIC”
Informacje ogólne:
W roku 2017 przypada 100. rocznica Objawień Fatimskich,
w których Matka Boża zaprasza wszystkie swoje dzieci do pokuty
i modlitwy różańcowej. „Idźcie i głoście” to hasło programu duszpasterskiego na rok 2016/2017. Wychodząc naprzeciw wszystkim du376
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chowym wyzwaniom, pragniemy zaprosić Polaków do wielkiej modlitwy różańcowej na granicach naszego kraju.
Planowane wydarzenie nosi nazwę „Różaniec do granic” i ma
mieć miejsce 7 października 2017 r., w święto Matki Bożej Różańcowej na zakończenie obchodów 100. rocznicy Objawień Fatimskich.
Jego celem jest „otoczenie” Polski różańcem.
Jak wiemy z historii, różaniec nie raz zmieniał jej bieg. Różaniec odmówiony przez około jeden milion Polaków na granicach naszego kraju może nie tylko zmienić bieg naszej historii, otworzyć
serca naszych rodaków na zbawcze działanie łaski uświęcającej, ale
także stać się iskrą, która wpłynie na losy całej Europy i świata.
Nazwa „Różaniec do granic” niesie w sobie dwa wątki.
W bezpośrednim przekazie: idziemy z różańcem do granic Polski, a w głębszym przekazie: idziemy do maksimum duchowego wysiłku.
Zostanie wyznaczona linia okalająca całą Polskę, możliwie najbliżej granic naszego państwa. Zgodnie z projektem, „linia modlitwy”
będzie podzielona na sektory. Do każdego sektora będzie przydzielony kościół stacyjny, w którym o wyznaczonej godzinie zgromadzą się
pielgrzymi. Zostały wybrane kościoły stacyjne, możliwie najbliżej
fizycznej granicy kraju. Po mszy świętej wierni udadzą się (autokarami lub pieszo) w kierunku sektorów. Zadaniem przeszkolonych
wolontariuszy będzie sprawne poprowadzenie ludzi i udzielanie
wszelkich informacji.
Kapłani poproszeni będą o zabranie na granice Najświętszego
Sakramentu.
O wyznaczonej godzinie rozpocznie się narodowa modlitwa różańcowa.
Pierwsza dwie części odmawiane będą za Polskę, kolejne dwie
za cały świat.
Na koniec kapłani udzielą błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.
Do każdego sektora będą „przydzielone” konkretne diecezje
z całej Polski. Zapisy będą odbywać się przez stronę internetową lub
drogą mailową. Powstanie specjalny, interaktywny serwis internetowy zawierający wszystkie potrzebne informacje, podgląd trasy,
czas dojazdu z informacją o zapełnieniu sektorów, mapy dojazdowe
z kościołów stacyjnych do sektorów.
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W procesie zapisów dana grupa, parafia, rodzina, pojedyncza
osoba, zostaną przydzielone do konkretnego kościoła stacyjnego.
Kościoły stacyjne będą newralgicznym punktem logistycznym,
w każdym będą mapy dojazdowe z dokładnym programem przebiegu
wydarzenia.
Wyznaczone zostaną też sektory specjalne, takie jak: graniczne
szczyty górskie, brzegi granicznych rzek i jezior, linia na Bałtyku
dla łodzi, jachtów i kutrów rybackich. Chętni będą mogli się tam
zapisywać.
Całe wydarzenie jest koordynowane razem z lokalnymi władzami i służbami porządkowymi.
Specjalnie dla tego wydarzenia zostanie wykreowana kampania
medialna ze spotami telewizyjnymi, radiowymi, plakatami, ulotkami oraz wykorzystaniem mediów społecznościowych.
Transmisją całego wydarzenia zainteresowane są największe
media telewizyjne i radiowe.
Do współpracy zaproszone są wszystkie wspólnoty różańcowe,
grupy modlitewne, zakony oraz Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie.
W sierpniu będą już plakaty, ulotki i treść informacji do ogłoszeń
parafialnych.
Ramowy plan dnia:
11.00 – Msza św. w kościołach stacyjnych.
12.00 – Anioł Pański i wyjazd na sektory
14.00 – Początek różańca, kapłani trzymają Najświętszy Sakrament
(mogą się zmieniać).
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
15.15 – Uroczyste błogosławieństwo Polski, świata i wiernych
zebranych (czynione przez kapłanów obecnych na granicach)
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO
„RÓŻAŃCA DO GRANIC” W NASZEJ DIECEZJI:
Kościołami stacyjnymi w naszej diecezji są wszystkie kościoły,
których parafie przylegają do granicy.
Prośba do proboszczów parafii przy granicy o podanie informacji
ilu pielgrzymów maksymalnie może przyjąć parafia. (Liczba powinna
się wahać od 5 do 30 tysięcy – plac na Mszę świętą, parking).
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Konieczne jest na terenie parafii przy granicy wyznaczenie lokalnych dróg wzdłuż granicy, na których odbędzie się modlitwa różańcowa. Chodzi o drogi możliwie najbliżej fizycznej granicy Polski.
Powinny być to drogi które nie mają dużego natężenia ruchu, ale są
stosunkowo łatwo osiągalne dla samochodów, autokarów, rowerów
i ruchu pieszego. Chodzi o to, aby wyznaczyć osoby, które przejdą
całą tę trasę i sprawdzą pod względem w/w warunków oraz podadzą
współrzędne GPS punktów co kilometr na całej tej trasie. Mogą to
zrobić np. harcerze albo wolontariusze z parafii.
Prośba też o informację, czy w diecezji znajdują się miejsca, które mogą stać się sektorami specjalnymi, np. rzeki dla kajakarzy,
stowarzyszenia motocyklistów, rowerzystów (różaniec na motocyklach, rowerach itp).
W kościołach stacyjnych w naszej diecezji celebransami ze Słowem Bożym będą wyznaczeni dekanalni duszpasterze Żywego Różańca. Po stronie zaś parafii leży zorganizowanie zgromadzeń liturgicznych w kościołach stacyjnych. Oprawę liturgiczna i muzyczną
przygotowuje parafia. Konieczne jest zorganizowanie grupy wolontariuszy – ilość zależna od wielkości zgromadzenia.
Będą potrzebne przenośne nagłośnienia, przydatne na czas modlitwy różańcowej w punktach. Planowany jeden dzień skupienia/szkolenie z proboszczami, kapłanami prowadzącymi, wolontariuszami.
Przebieg wydarzenia:
Różaniec ma miejsce jednego dnia – 7 października 2017 r.
Pielgrzymi udają się do wyznaczonych kościołów stacyjnych
w całej diecezji na Mszę św. o godz. 11.00
Po Mszy św. odbywa się nabożeństwo maryjne, według jednego,
zatwierdzonego scenariusza.
Po nabożeństwie, o godz. 13.00 jest planowana przerwa na posiłek. Pielgrzymi żywią się we własnym zakresie.
O godz. 14.00 pielgrzymi prowadzeni przez wolontariuszy udają
się na miejsca modlitwy – wzdłuż całej wyznaczonej linii modlitwy,
co kilometr wbita jest flaga z wizerunkiem Maryi oraz numerem
danego punktu. Flagi zostaną dostarczone przez organizatorów odpowiednio wcześniej. Pielgrzymi proszeni są o rozciąganie się
w szpaler.
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O godz. 15.00 rozpoczyna się Koronka do Bożego Miłosierdzia,
a po niej cztery części różańca – dwie za Polskę (odmawiamy zwróceni twarzą do wnętrza kraju), dwie za świat (odmawiamy zwróceni
twarzą do świata).
W każdym kościele stacyjnym będzie program spotkania i dokładne mapy punktów modlitwy.
Na koniec kapłani, którzy mają ze sobą Najświętszy Sakrament
błogosławią na cztery strony świata.
„Różaniec do granic”, zaproponowany przez filmowców i ewangelizatorów Lecha Dokowicza i Marcina Bodasińskiego, to kontynuacja ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty i nawiązanie do obchodzonego
w tym roku jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich. W ramach tej
inicjatywy 7 października wzdłuż polskich granic ma stanąć „żywy
łańcuch” osób modlących się na różańcu.
Tę modlitwę poprzedza pielgrzymka koordynowana przez
wspólnotę Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia, która wyruszyła
13 maja, a której trasa przebiega wzdłuż linii granicznej Polski.
Trasę o długości ok. 3,5 tys. km kilkuosobowe grupy pielgrzymów
pokonają w 140 dni, przebywając dziennie dystans ok. 25 km wzdłuż
granic Polski. Bardzo prosimy o przekazanie informacji proboszczom
parafii granicznych. Byłoby wspaniale organizować z pielgrzymami
wieczorne czuwania modlitewne dla parafian kościołów stacyjnych.
Pielgrzymi są na to otwarci.
Ks. Julian Brzezicki

KOMISJA MUZYKI KOŚCIELNEJ
Komisja Muzyki Kościelnej informuje o możliwości zapisu na
kolejny rok akademicki w 5-letniej Szkole Muzyki Kościelnej. Nauka
w Szkole obejmuje: indywidualne lekcje gry na fortepianie i organach, naukę organowego akompaniamentu kościelnego (muzyczna
praktyka liturgiczna), wykłady z historii muzyki, organoznawstwa,
liturgiki, ćwiczenia z zakresu harmonii, kształcenia słuchu i dyrygentury. Zajęcia, które prowadzone są przez wykwalifikowanych
pedagogów, odbywają się w soboty.
Przyjmujemy kandydatów bez ograniczeń wiekowych.
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W zależności od zaawansowania i wcześniejszej edukacji muzycznej kandydat będzie przyjmowany na odpowiedni semestr (rok)
nauki.
Studia są odpłatne (za m-c 160 zł).
Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów:
– Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy kandydata do Szkoły
Muzyki Kościelnej (do pobrania w sekretariacie Szkoły Muzyki Kościelnej)
– Krótkie świadectwo moralności kandydata od ks. Proboszcza
– 2 zdjęcia kandydata.
Zgłoszenia można wysyłać na adres:
Zamojskie Towarzystwo Muzyczne
Diecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej
ul. Partyzantów 11, 22-400 Zamość
lub
Ks. Witold Batycki
ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj
Pytania można kierować:
tel. kom. 785.002 300, e-mail; vitbat@wp.pl

REKOLEKCJE ORGANISTÓW
Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej informuje, że w tym roku w ramach corocznych rekolekcji dla organistów 25 sierpnia b.r.
(piątek) odbędzie się jednodniowy dzień skupienia w Sanktuarium
św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Rozpoczęcie dnia skupienia
o godz. 10.00 w Auli Franciszkańskiej, zakończenie Mszą św. o godz.
18.00. Poprowadzi je muzykolog, ks. dr Piotr Paćkowski – obecnie
Rektor WSD w Siedlcach.
Forma jednodniowego dnia skupienia jest podyktowana tym,
aby zachęcić i umożliwić organistom wzięcie udziału 26 sierpnia br.
(sobota) w Jubileuszowych Rekolekcjach Diecezjalnych na stadionie
OSiR w Zamościu.
Tegoroczny koszt pobytu na rekolekcjach, przy frekwencji podobnej do ubiegłego roku, wyniesie 120 zł. Przypominam, że 50%
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opłaty za rekolekcje zwraca proboszcz na koszt parafii. Proszę o poinformowanie o rekolekcjach i ich terminie znajomych organistów
oraz o zabranie na rekolekcje śpiewnika liturgicznego.
Uczestnictwo w rekolekcjach na podstawie Diecezjalnego Statutu Organisty diecezji zamojsko-lubaczowskiej jest obowiązkiem każdego organisty zajmującego się oprawą muzyczną w kościołach naszej diecezji.
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Ks. Zygmunt Jagiełło
ODZNACZENIA Z OKAZJI
25-LECIA POWSTANIA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
Kościół Zamojsko-Lubaczowski, świętując 25-lecie swojego
istnienia, wyróżnił następujące osoby za szczególne zaangażowanie
w życie wspólnot parafialnych i rodziny diecezjalnej:
Tadeusz Antonik z Lubaczowa za wieloletnią posługę jako doradca
życia rodzinnego w parafii, działalność na rzecz
Stowarzyszenia Civitas Christiana i w organizacjach
kombatanckich w Lubaczowie, a także uczestnictwo w Kołach
Żywego Różańca,
Marzanna Bednarczuk z Hrubieszowa za działalność społeczną,
religijną, charytatywną, pedagogiczną oraz wieloletnie
nauczenie katechezy, prowadzenie poradnictwa rodzinnego,
podejmowanie inicjatyw o charakterze religijno-kulturalnym
i wolontariackim jako opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
i Szkolnego Koła PCK oraz aktywność wspierającą Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
Andrzej Białowolski z Wielączy za wieloletnią posługę organisty
w parafii Wielącza, współpracę z Kurią Diecezjalną
w posłudze wypieku chleba na Eucharystię oraz działalność
na rzecz Akcji Katolickiej i uczestnictwo w Bractwie Rycerzy
Kolumba,
Henryk Bubiłek z Siedlisk za pełną oddania, wieloletnią posługę
kierowcy księży biskupów, różnoraką troskę o sprawy
gospodarczo-administracyjne Kurii Diecezjalnej, Seminarium
Duchownego i całej Diecezji, a także realizowanie powołania
rodzinnego w duchu Domowego Kościoła, życzliwość
i otwartość wobec kapłanów, alumnów oraz osób
konsekrowanych,
Edward Grela z Dołhobyczowa za wieloletnią posługę organisty
w parafii Dołhobyczów oraz zaangażowanie w prowadzenie
chóru parafialnego i lokalnych zespołów śpiewaczych,
Julian Habało z Oleszyc za zatroskanie o budowę kościoła
w Zabiałej i jego potrzeby materialne oraz aktywne
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uczestnictwo w życiu parafii w Oleszycach, m.in. poprzez
działalność w Radzie Duszpastersko-Ekonomicznej,
Andrzej Juszczak z Jarosławca za działalność na rzecz Akcji
Katolickiej w Diecezji, wyrażającą się w tworzeniu
parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, włączaniu się
w pracę formacyjną jej członków, reprezentowaniu Diecezji na
spotkaniach ogólnopolskich oraz ścisłą współpracę z Radą
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich,
Łukasz Kot z Zamościa za wieloletnią pracę na rzecz Katolickiego
Radia Zamość, działalność w ramach Stowarzyszenia Civitas
Christiana w Zamościu i społeczną aktywność, mającą na celu
popularyzowanie wiedzy na temat Zamościa i regionu,
Elżbieta Król z Zamościa za oddanie w służbie Kościoła poprzez
pracę katechetyczną, posługę organistki w parafiach diecezji
oraz życzliwą troskę o wspieranie dzieła ewangelizacyjnego
mediów katolickich, szczególnie „Niedzieli” ZamojskoLubaczowskiej,
Maria Kudełka z Józefowa za charytatywną działalność jako
prezes Caritas w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Józefowie, wyrażająca się w trosce o chorych, ubogich oraz
najbardziej potrzebujących pomocy materialnej i duchowej,
Marian Kurzyna z Kolonii Sól za aktywność na rzecz wychowania
młodego
pokolenia,
poprzez
działalność
oświatową
i turystyczną, rozsławiającą walory turystyczno-krajoznawcze
oraz patriotyczne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Roztocza
i Puszczy Solskiej, a także organizowanie pieszych rajdów
śladami Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i zaszczepianie w młodych miłości do Boga i naszej małej
ojczyzny; zatroskanie o wspólnotę parafii Dąbrowica,
wyrażające się między innymi w posłudze członka Rady
Duszpastersko-Ekonomicznej,
Elżbieta Kyc z Tarnogrodu za aktywność jako dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie,
wyrażającą się w trosce o chorych i niepełnosprawnych,
Anna Litwin z Grabowca za pracę na rzecz edycji diecezjalnej
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”,
Zbigniew Łukaszczuk z Zamościa za oddanie w służbie Kościoła,
wyrażające się w wieloletniej posłudze kościelnego w parafii
katedralnej w Zamościu, troskę o wygląd świątyni
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i przygotowanie sprawowanych w niej liturgii, połączoną
z
wielką
życzliwością
dla
kapłanów
i
wiernych
przybywających do katedry,
Janusz Łysakowski z Zamościa za czynny udział w życiu
parafialnym, troskę o osobistą formację religijną, połączoną
z pracą formacyjną dla małżeństw poprzez sprawowanie wraz
z małżonką funkcji pary rejonowej Domowego Kościoła,
uczestnictwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka oraz troską
o sprawy materialne wspólnoty parafialnej,
Anna Matelak-Paterman z Zamościa za pełnienie funkcji doradcy
metodycznego w Wydziale Nauki i Wychowania Katolickiego
Kurii Diecezjalnej w Zamościu, gorliwe wypełnianie powołania
jako nauczyciel religii i prowadzenie pracy formacyjnej wśród
młodzieży,
Bożena Sarzyńska z Modryńca za sumiennie wykonywaną
wieloletnią pracę w Archiwum i Bibliotece Diecezjalnej
w Zamościu, działalność publicystyczną o charakterze
kulturalnym na łamach edycji diecezjalnej Tygodnika
Katolickiego „Niedziela”, pisma studenckiego „Skafander”
oraz „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”,
Stanisława i Jan Sękowscy z Sułowa za zatroskanie o budowę
kościoła w Sułowie i przekazanie placu pod jego budowę, oraz
wieloletnią dbałość o wygląd świątyni i posługę Pana Jana
jako kościelnego,
Maria Szado z Biłgoraja za aktywność na rzecz parafii pod
wezwaniem św. Marii Magdaleny w Biłgoraju poprzez
koordynowanie działalności Kół Żywego Różańca, troską
o utrwalanie i relacjonowanie wydarzeń o charakterze
religijnym w lokalnych mediach,
Krystyna Winiarczyk z Lublina za wieloletnią posługę na rzecz
Diecezjalnego
Wyższego
Seminarium
Duchownego,
wyrażającą się w pracy w seminaryjnej kuchni, pracach
porządkowych i zatroskaniu o sprawy związane z zakrystią
seminaryjnej kaplicy, a także za odpowiedzialność, oddanie
oraz życzliwość wobec wspólnoty Diecezjalnego Seminarium
Duchownego
i
tworzenie
odpowiednich
warunków
w przygotowaniu seminarzystów do kapłaństwa,
Jan Woś z Wieprzowa za zatroskanie o budowę kościoła
w Wieprzowie,
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Sabina Wilczyńska z Tomaszowa Lubelskiego za aktywność
w grupach modlitewnych parafii, czynny udział w adoracjach
Najświętszego Sakramentu oraz działalność w ramach
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
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Bp Mariusz Leszczyński
KAZANIE Z OKAZJI ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA
ODRESTAUROWANEGO „POMNIKA WOLNOŚCI”
W HORYŃCU-ZDROJU,
W UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, 3 MAJA 2017 R.
„ZA WOLNOŚĆ, ZIEMIĘ I OJCÓW WIARĘ…”
Drodzy, Siostry i Bracia!
Dziś przeżywamy nasze wielkie święto narodowe i kościelne.
Wspominamy słynną Konstytucję z 3 Maja 1791 r. i czcimy Maryję
Królową Polski.
Żadna z naszych konstytucji nie została opromieniona tak
wielką chwałą, jak ta sprzed przeszło dwu wieków. Ogłoszona
u kresu Pierwszej Rzeczypospolitej zarysowywała bowiem kontury
niepodległego państwa. I choć niebawem na Polskę przyszedł trzeci
rozbiór, to ustawa ta pozostała na zawsze symbolem
niepodległościowych dążeń Polaków.
Pamięć o Konstytucji 3 Maja Kościół w Polsce związał,
w 20-leciu międzywojennym, z uroczystością ku czci Maryi, Królowej
Polski. W ten sposób dał wyraz wielowiekowej praktyce łączenia
przez Polaków dziejów ich narodu z wiarą katolicką i pobożnością
chrystologiczno-maryjną. Wielki Polak XVI stulecia i wybitny teolog
kardynał Stanisław Hozjusz pisał o tym tak: Tradycja wieków
nakazuje nam czcić świętych, a z nimi Królową. Gdy czcimy tę, przez
którą stało się zbawienie świata, czcimy przez to samo Chrystusa
Pana. Uczucia, jakie żywimy do Matki, odnoszą się do jej Syna
w Matce Jego, a Matkę szanujemy ze względu na Syna (Opera, Paryż
1562). Na tym gruncie rodziła się w sercach Polaków ufna wiara
w niezawodną nad nimi opiekę Matki Jezusa. Z tym
przeświadczeniem szły przez wieki do Maryi pokolenia naszych
sióstr i braci, wznosząc ku Niej swe ręce i otwierając serca. Dziś za
nimi wołamy: Bądź pozdrowiona, Matko Odkupiciela, chwalebna
Dziewico, nasza Pani i Królowo!
W dziejach naszego narodu doznawaliśmy wiele razy
macierzyńskiej opieki Matki Jezusa. W czasie potopu szwedzkiego,
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kiedy wydawało się, że już wszystko stracone: wolność, wiara
i honor, król Jan Kazimierz złożył przed obrazem Matki Boskiej
Łaskawej w katedrze lwowskiej, 1 kwietnia 1656 r., pamiętne śluby,
obierając Maryję na Królową Polski. W tych ślubach tkwią korzenie
dzisiejszego święta. Poprzez ten akt król przyłączył się do wielu
pokoleń tych, którzy łakną i pragną Bożej Mądrości – dla siebie, dla
swego królestwa, dla ludów, wśród których z Bożej Opatrzności
przyszło mu sprawować władzę królewską w czasach szczególnie
trudnych („L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 1-9 VI 1991, s. 27). Te
słowa są ciągle aktualne. I dziś «Boża Mądrość» jest potrzebna
rządzącym i każdemu z nas, byśmy stali pewnie na straży
dziedzictwa wiary i narodowych tradycji. Sługa Boży Stefan
Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, uczył: Naród szlachetny
i wielkoduszny nie wyrzeka się bowiem przeszłości, lecz odżywia się
nią nieustannie, wierząc w jej twórczą moc. Dlatego wydobywamy
dziś z pamięci przeszłości wszystko, co tworzyło potęgę duchową,
materialną, polityczną i kulturalną wieku świętych i geniuszów,
wieku potężnych monarchów i wiernego ludu. Zwracamy się myślą
ku tym wspaniałym czasom, aby w trudnych chwilach teraźniejszości
zanurzyć się w ich przeżyciach i nabrać nadziei na lepszą przyszłość
(Kraków, Wawel, 18 X 1973).
W tym duchu przeżywamy dziś w Horyńcu-Zdroju podniosłą
uroczystość religijno-patriotyczną odsłonięcia i poświęcenia
odrestaurowanego „Pomnika Wolności”. Ten wspaniały monument,
wzniesiony w formie kolumny – symbolu drzewa życia, niejako łączy
ziemię z niebem, wyrażając takie wartości, jak: trwałość,
sprawiedliwość i prawda. Kolumnę zdobią: krzyż, palma i winorośl –
znaki wiary i życia, męczeństwa i zwycięstwa, mądrości,
sprawiedliwości i chwały. Tych wartości i cnót narodowych strzegą:
żołnierz polski i zwycięski orzeł – godło Polski. Tę bogatą i głęboką
symbolikę pomnika wyrażają także słowa zapisane na umieszczonej
na nim tablicy: Za wolność, ziemię i ojców wiarę, za pamiątki nasze
narodowe, krew się polała w szare dni grudniowe. Poległym-Naród.
1928”.
„Pomnik Wolności” stanął więc na Ziemi Horynieckiej
w dziesięć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na grobie
żołnierzy polskich, którzy polegli w czasie wojny polsko-ukraińskiej,
25 i 26 grudnia 1918 r. Jego inicjatorami byli: Ludwik
Wielkoszewski,
emerytowany
«Starszy
Przodownik
Policji
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Państwowej» w Horyńcu, zwany «komendantem» oraz Karol Sander,
kapitan rezerwy Wojska Polskiego i kierownik szkoły w Horyńcu.
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika z udziałem
duchowieństwa, wojska i mieszkańców Horyńca, była niezwykle
podniosła. Jednak piętnaście lat po tym pamiętnym wydarzeniu,
w nocy z 2 na 3 maja 1943 r., monument ten został okrutnie
zniszczony. „Ludność polska Horyńca została wstrząśnięta
i dotknięta ciosem niesamowitym (…). Ta profanacja rzeczy
poświęconej, a tak drogiej każdemu sercu polskiemu, wywarła na
tutejszej polskiej ludności przygnębiające wrażenie” – czytamy
w Kronice miejscowej parafii (s. 186). Dziś przed tym odnowionym
pomnikiem, w bliskiej perspektywie 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, składamy hołd tym, którzy przelali krew za
wolność, ziemię i ojców wiarę i za bp. Władysławem Bandurskim
wołamy:
Ty, coś poległ dla Idei chwała Ci,
Boś padł w progu Twej nadziei,
nie czekając swej kolei jasnych dni.
U Twych prochów, u mogiły, będą wieki szukać siły,
i zaznaczą Twoje kości wielką drogę ku przyszłości.
(Krwi ofiarnej cześć, Warszawa 1928)
Tak spłacamy dług wdzięczności Bogu, który jest Panem dziejów i Ojczyźnie naszej. W ten sposób wypełniamy naszą powinność
katolicką i patriotyczną, w myśl słów Papieża-Polaka Jana Pawła II,
wypowiedzianych w Lubaczowie, 3 czerwca 1991 r.: Nie pozwólmy
sobie wyrywać tych korzeni, jakie Boża Mądrość zapuściła w naszych
dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy zagubić dziedzictwa, na
którym spoczął znak wiecznego zbawienia (L’Osserv. Rom., wyd. pol.,
1-9 VI 1991, s. 29).Tymi korzeniami są: wiara katolicka, pobożność
maryjna i dziedzictwo narodowe, którego wymownym symbolem jest
także „Pomnik Wolności” w Horyńcu-Zdroju.
Panie Jezu, który dałeś nam z Krzyża swoją Matkę za naszą
Matkę, prosimy Cię, błogosław przez Jej pośrednictwo Ojczyźnie
naszej i każdemu z nas, abyśmy „pamięć i tożsamość” z pietyzmem
zachowywali i wiernie je przekazali przyszłym pokoleniom. Amen.
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Fot. 1. Poświęcenie odrestaurowanego „Pomnika Wolności”
(dłuta Grzegorza Kuźniewicza, 1928) w Horyńcu-Zdroju, 3 V 2017 r.
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Fot. 2. Przy „Pomniku Wolności” (od lewej): Antoni Buchholtz i prof. Janusz Smaza
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – restauratorzy,
bp Mariusz Leszczyński i Robert Serkis – wójt Gminy Horyniec-Zdrój, 3 V 2017 r.
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Ks. Edward Walewander
PROŚBA O ŻYCIORYS PO PÓŁ WIEKU
I. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim obchodziło w 2016 r. stulecie swego istnienia.
Z tej okazji zorganizowano sympozjum naukowe na tematów dziejów
tej zasłużonej dla Lubelszczyzny placówki edukacyjnej. Przypomniano też najbardziej znanych i zasłużonych jej nauczycieli. Jednym z nich był ks. Józef Bazylak, wikariusz janowski w latach
19581964 i jednocześnie nauczyciel religii w punkcie katechetycznym przy tamtejszym kościele parafialnym.
Wymowny fakt, że to dyrekcja szkoły i organizatorzy sympozjum
naukowego zwrócili się do piszącego te słowa z prośbą o przypomnienie współczesnej młodzieży tego niezwykłego duszpasterza. Rodzice
i dziadkowie zachowują Go we wdzięcznej pamięci. Ksiądz Bazylak to
dziecko Zamojszczyzny. Tu w trudnych warunkach życia uczył się
odwagi. Należy do środowiska diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Jako
profesor psychologii w lubelskim Wyższym Seminarium Duchownym
jest dobrze znany wielu kapłanom tej diecezji.
Na łamach „Zamojskiego Informatora Diecezjalnego” ukazują
się życiorysy wielu duszpasterzy. Są chętnie czytane, bo zawierają
dużo informacji pozyskanych z dokumentów i rejestrują troskliwie
wszelkie ich poczynania. Tym samym zachęcając do naśladowania
najlepszych.
Nieczęsto się zdarza, że ktoś po latach przypomni swego duszpasterza. Taką chlubną inicjatywę podjął ks. mgr Zygmunt Jagiełło.
W 2014 r. wydał życiorys i kazania swego pierwszego proboszcza,
ks. Hermenegilda Frąkały, pochodzącego z ziemi janowskiej.
W latach 19892005 był on proboszczem parafii p.w. Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim. Spuścizna
kaznodziejska ks. Frąkały spotkała się z dużym zainteresowaniem
czytelników. Edycję tej książki, znamiennie zatytułowanej Dawałem
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słowo i przykład (Tomaszów Lubelski 2014), recenzent nazwał
słusznie Katechezą spoza grobu1.
„Zamojski Informator Diecezjalny” trafia przeważnie do rąk kapłanów. Warto zatem, by Czytelnicy postawili sobie pytanie: czy ktoś
po ponad pół wieku poprosi kiedyś o przygotowanie curriculum vitae
i przypomnienie naszej gorliwości o sprawę Bożą i konkretnych zasług. Czy będzie o czym pisać i co wspominać?
II. Ksiądz Józef Bazylak do końca życia był bardzo, wprost
emocjonalnie, związany z Janowem Lubelskim. Z miłością wspominał swoje duszpasterstwo w tym środowisku. Nie zapominał o dawniejszych, starszych duszpasterzach. Wieloletniego proboszcza janowskiego, ks. Franciszka Trochonowicza (19061969), uwiecznił
nawet w bardzo bogatym, erudycyjnym wspomnieniu 2. Pamiętał
o wielu mieszkańcach Janowa. Często o nich mówił, opowiadał o ich
pracy, wspominał dokonania i zasługi. Lubiłem i ja słuchać tych
wynurzeń, zwłaszcza że opowiadał barwnie i z wielkim zaangażowaniem.
III. Józef Bazylak urodził się 7 stycznia 1932 r. we wsi Hojowniki koło Skierbieszowa na ziemi zamojskiej. Jego rodzice, Stanisław
i Stefania z domu Suwała, byli rolnikami. Do szkoły powszechnej
zaczął uczęszczać w nieodległej wsi Szorcówka, ale wkrótce z powodu wybuchu drugiej wojny światowej musiał przerwać naukę.
Dopiero w 1946 r. ukończył przyśpieszoną podstawówkę w Skierbieszowie3.
Podczas wojny  tak jak tysiące innych dzieci z Zamojszczyzny 
został zabrany rodzicom i przeznaczony na wywózkę do III Rzeszy
w celu zgermanizowania. Rodzice, wzięci przymusowo do transportu, pojechali do pracy w Niemczech. Na szczęście Józef wraz z dużą

Ks. E. Walewander, Katecheza spoza grobu, [rec.] ks. H. Frąkała, Dawałem słowo
i przykład, Tomaszów Lubelski 2014, „Zamojski Informator Diecezjalny” 2016, nr 3,
s. 676678; toż, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 2016, nr 3, s. 503596.
2 J. Bazylak, Vir caritatis. Ks. Franciszek Trochonowicz, w: W duchu i prawdzie.
Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego 18052005, red. H. Misztal, Lublin 2005,
s. 231234.
3 Por. E. Orzechowska, Okupacja  tajne nauczanie  szare szeregi, w: Cóż kiedy
wspomnisz… Szkice z dziejów Gimnazjum i Liceum im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu 19122012, red. Z. Wieczorek i A. Duszyk, Radom 2012, s. 89-93.
1
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grupą młodych ludzi został wykupiony z rąk Niemców przez ordynata Jana Zamoyskiego4. Dzięki temu uniknął niewoli5.
W roku szkolnym 1946/47 został uczniem Ogólnokształcącego
Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Ponieważ
jawnie krytykował komunistyczne władze państwowe, bardzo szybko został relegowany. Świadectwo dojrzałości uzyskał 11 czerwca
1951 r. w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Szczecinku na Ziemiach
Odzyskanych.
Bezpośrednio po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego
w Lublinie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał 22 grudnia 1956 r. święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego
biskupa lubelskiego Piotra Kałwy.
IV. Dnia 4 stycznia 1957 r. został wikariuszem w Annopolu.
Pracował tam krótko, do 26 sierpnia 1958 r. Przez następne sześć
lat (tj. do 1 lipca 1964 r.) był wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Głównym jego obowiązkiem było nauczanie religii w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym.
O gorliwości ks. Józefa w pracy duszpasterskiej świadczy między
innymi pismo, jakie młodzież janowska wystosowała w 1964 r. do
biskupa Piotra Kałwy z prośbą o pozostawienie go na dotychczasowym stanowisku. Pismo podpisało czytelnie 67 osób. Petenci pisali:
„Ksiądz Józef Bazylak jako nasz wychowawca i ojciec duchowny
wszczepił w nasze serca żywa wiarę Chrystusową swoim miłym podejściem i ofiarną pracą. Wskazał nam prostą drogę, po której mamy
Por. J. Rodzik, Jan Zamoyski. Ofiarny obrońca dzieci uwięzionych w niemieckim
obozie przejściowym w Zwierzyńcu, w: taż, Wojenne losy Dzieci Zamojszczyzny,
Zamość 2007, s. 119124.
5 Wspomina o tym szerzej w wywiadzie pt. Wyrwano mnie matce siłą, który w 2009 r.
przeprowadził z nim Adam Kruczek. We wrześniu 2009 r. zwrócił się do mnie pan
redaktor Adam Kruczek z prośbą o wywiad na temat Dzieci Zamojszczyzny. Uznałem
to za niezwykle cenną inicjatywę, ale pomyślałem zarazem, że ja, urodzony po drugiej
wojnie światowej, mógłbym co najwyżej z drugiej ręki naświetlić tę tak ważną nie
tylko dla historii regionu sprawę. Skontaktowałem więc pana redaktora z ks. Bazylakiem, który był jednym z uratowanych Dzieci Zamojszczyzny. Tak powstał wywiad
z ks. Bazylakiem, moim zdaniem bardzo profesjonalnie przeprowadzony i  jak się
teraz okazuje  wprost wydarty zapomnieniu. Wyrwano mnie matce siłą. Z prof.
Józefem Bazylakiem, emerytowanym profesorem psychologii, wypędzonym jako dziecko wraz z rodziną z Hajownik na Zamojszczyźnie, rozmawia Adam Kruczek, „Nasz
Dziennik” z 1.10.2009, s. 13. Por. też: M. Gmyz, Dzieci Zamojszczyzny, w: J. Rodzik,
Wojenne losy Dzieci Zamojszczyzny, Zamość 2007, s. 7.
4
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iść przez życie, aby uzyskać zbawienie duszy. Stanie nam się wielka
krzywda, gdyby Go przeniesiono z Janowa Lubelskiego. Nikt do tej
pory nie potrafił wzbudzić w naszych sercach prawdziwej wiary
Chrystusa. Kochamy Go bardzo, zwłaszcza młodzież, i ufamy oraz
wierzymy w to, że Jego Ekscelencja pozostawi ks. Józefa Bazylaka na
dotychczasowym stanowisku, a my w nagrodę będziemy modlić się za
Jego Ekscelencję [...]”6.
W tym miejscu trzeba podkreślić, że swoimi odważnymi wypowiedziami i krytyką władz PRL ks. Bazylak narażał się ówczesnym
czynnikom państwowym. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Lublinie w piśmie z 12 maja 1960 r., podpisanym przez kierownika Wydziału Wyznań Aleksandra Borkowskiego, zwróciło się do
Kurii Biskupiej „o wydanie ostrego ostrzeżenia ks. Józefowi Bazylakowi, wikariuszowi parafii Janów Lubelski, za jego szkodliwą politycznie działalność. W szczególności ks. Bazylak chodząc po kolędzie
w Janowie Lubelskim, szerzył wrogą propagandę do obecnej rzeczywistości, a nawet między innymi podczas rozmowy w jednym
z mieszkań wypowiedział się, że robotnicy w Polsce dlatego tak mało
zarabiają, ponieważ rządzą komuniści”7.
Jeden z uczniów ks. Bazylaka, Stanisław Dubiel  obecnie
kapłan i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  nazwał
swojego dawnego duszpasterza „bardzo interesującym katechetą”.
Warto zacytować w tym miejscu jego dłuższą wypowiedź, napisaną
po latach:
„Księdza Józefa Bazylaka spotkałem po raz pierwszy w sali katechetycznej. W pierwszych dniach nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim podczas przerwy lekcyjnej ktoś z uczniów
ogłosił, że po lekcjach idziemy do domu parafialnego na katechezę.
Poszli wszyscy, wśród nich i ja, mocno zagubiony, dla którego
wszystko było nowe, obce i budzące niepokój. Usiedliśmy w ławkach
w sali katechetycznej i czekaliśmy na księdza z ciekawością i niepokojem. Wszedł młody kapłan, z szerokim uśmiechem na twarzy,
a jego pierwsze słowa wypowiedziane z duża dozą humoru i okraszone dowcipem przełamały wszelkie obawy. Pamiętam, że wydawało mi
się wówczas, że to musi być dobry i bardzo życzliwy człowiek. Później
okazało się, że miałem rację.
Dokument w Teczce personalnej ks. Józefa Bazylaka w Archiwum Archidiecezjalnym
w Lublinie, AAL, sygn. Rep 60 II b B 134.
7 Tamże.
6
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Pamiętam także przebieg lekcji religii. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że w jednostce katechetycznej w wydaniu ks. Józefa obecne były trzy elementy: liczne przykłady i sytuacje z życia, ukazane
najczęściej bardzo dowcipnie, potem ocena ich w świetle doktryny
Kościoła i krótka, lecz bardzo syntetyczna notatka do zeszytu.
Te notatki szczególnie mi przypadły do gustu i myślałem wówczas,
żeby udało mi się to zapamiętać na zawsze, ale niestety to się nie
udało. Taki sposób mówienia, jaki prezentował katecheta, był dla
mnie absolutną nowością i jako słuchacza pochłaniał mnie całkowicie. Polubiłem lekcje religii choćby i dlatego, że do tej pory nikt w taki
sposób do mnie nie mówił. Zeszyt do religii pełnił również rolę środka komunikacji księdza z rodzicami. Każda odpowiedź ucznia, każdy
brak koniecznych wiadomości katechetyczno-religijnych był tam wpisywany i sygnowany podpisem katechety. Rodzice natomiast na wywiadówce zostali poinformowani o takim sposobie komunikacji. Dziś
nie pamiętam, czy rodzice potwierdzali podpisem w zeszycie fakt
zapoznania się z uwagami katechety.
Katecheza prowadziła w sposób oczywisty do udziału we mszy
św. Pamiętam te msze św. w sanktuarium Matki Bożej w Janowie.
W miejscu, gdzie kończy się nawa główna, a zaczyna prezbiterium, są
usytuowane dwa boczne ołtarze, pod kątem zwrócone częściowo do
siebie, częściowo do nawy głównej. Tam była celebrowana niedzielna
liturgia dla młodzieży szkolnej. Przy jednym ołtarzu celebrował kapłan mszę św. (ołtarzy twarzą do ludu jeszcze nie było), przy drugim,
na najwyższym stopniu, stał ks. Bazylak i objaśniał obrzędy, przybliżał teksty, rozpoczynał recytacje oraz wszystkich i wszystko miał „na
oku”.
Zainteresowanie sprawami podopiecznych nie ograniczało się do
kościoła i sali katechetycznej. Ks. Bazylak miał ogromną łatwość
nawiązywania kontaktów i jednania sobie ludzi. Stąd też, mimo
bardzo trudnych czasów, ze znakomitą większością nauczycieli
utrzymywał bliskie relacje, a jego opinie były uważnie słuchane
i często brane pod uwagę. Stał się przez to niejednokrotnie dla
uczniów ostatnią deską ratunku. Gdy w szkole uczeń nie dawał rady
poprawić oceny i groziło coś niedobrego, szło się do ks. Józefa, mówiło całą prawdę, a on rozmawiał z nauczycielem i uczeń otrzymywał
dodatkową, ale jakże inną szansę poprawy. Spotykał się z większym
zrozumieniem, cierpliwością i życzliwością nauczyciela, który znał
jego uwarunkowania i trudności osobiste. Z reguły kończyło się to
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poprawieniem oceny i nawiązaniem innych, często bardzo osobistych
relacji na linii uczeń  nauczyciel, trwających do końca nauki
w szkole, a nawet dłużej. I zapewniam, nie były to przypadki sporadyczne. Takie działania kapłana budowały jego niekwestionowany
autorytet i zwiększały wpływ wychowawczy.
Miały jednak i drugą swoją stronę. Nie wszystkim było to na rękę. Wpływ księdza drażnił, budził zazdrość i rodził działania mające
na celu ich ukrócenie i wyeliminowanie. Niechęć pojawiała się wśród
niektórych nauczycieli, co prawda nielicznych, różnych urzędników
i bezpieki. Pojawili się w naszej szkole jacyś emisariusze w roli prelegentów i głosili pogadanki zawsze na jeden temat: Jezus to bajka,
Kościół to instytucja śmieszna i dogorywająca, której nikt oświecony
nie traktuje poważnie, a to wielki wstyd być jakoś zainteresowanym
w naszych czasach sprawami religii. Udział w takich pogadankach
był obowiązkowy, a młodzież, mimo że czuła fałsz tych stwierdzeń,
była bezradna.
Wtedy w sukurs przyszedł ks. Bazylak. Wybrał paru odważnych
chłopaków, przygotował im pytania, opracował zwięzłe polemiki.
Słowem przygotował do dyskusji i uczniowie czekali na kolejne spotkanie z „oświeconym” prelegentem. Gdy przyjechał i zaczął mówić,
jak zwykle drwiąco i lekceważąco, o tym samym, z sali posypały się
pytania: rzeczowe, mądre i udokumentowane. Wywołało to niesłychaną konsternację i u prelegenta, który nie potrafił na nie odpowiedzieć, i u nauczycieli, a wśród uczniów ogromną radość, zaś ci, którzy
je stawiali, urośli niemal do rangi bohaterów. Efekt był taki, że
w sposób niemal niezauważalny prelekcje znikły.
Następnie starano się ograniczyć możliwość udziału we mszy
św. niedzielnej, sprawowanej o godz. 10.15. Trudne to było w przypadku młodzieży miejscowej, mieszkającej z rodzicami w mieście.
Stąd działania zostały ukierunkowane na młodzież zamieszkałą
w obu internatach. W czasie gdy była sprawowana msza św., zarządzano obowiązkowe studium prywatne, a wyjścia do miasta w tym
czasie były zabronione. Reakcja księdza była natychmiastowa: druga
msza św. dla młodzieży z internatu o dogodnej godzinie, w dodatku
jeszcze z możliwością zmiany w razie potrzeby. Zamknięcie na klucz
młodzieży w internacie na całą niedzielę nie wchodziło w rachubę.
Tym samym podjęte działania spaliły na panewce.
Kto zna Janów Lubelski, ten wie, że do kościoła przylegał bezpośrednio skwer, urządzony na rodzaj parku, dziś już częściowo zabu399
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dowany. W parku od wczesnego rana do późnych godzin nocnych,
wrzeszczał głośnik nazywany „kołchoźnikiem”. Skutkowało to tym,
że permanentnie przeszkadzał w sprawowaniu liturgii. Nagłośnienie
w kościele należało wówczas do rzadkości, a zewnętrzne nie istniało.
Tworzyło to sytuacje żenujące, denerwujące wiele osób, zwłaszcza
w takie uroczystości jak Boże Ciało. Miejscowe władze były głuche na
wszelkiego rodzaju petycje. W końcu zabrał się za to ks. Józef Bazylak. Nie wiem, jak i co zrobił, ale całe miasto zauważyło, że na czas
procesji kołchoźnik zamilkł.
Kolejne lata pracy ks. Bazylaka budowały coraz większy jego
autorytet i niekwestionowany wpływ na wiele spraw ważnych dla
małomiasteczkowego środowiska. Myślę, że jakimś tego miernikiem
mogą być także powołania do kapłaństwa. W czasie jego pracy
w Janowie z naszego liceum było najwięcej powołań. Mam głęboką
świadomość, że powołanie to przede wszystkim dzieło łaski Bożej
i pracy wielu ludzi: rodziców, kapłanów, społeczności parafialnej, ale
bez wątpienia w tamtych czasach była w tym również ważna cząstka
jego pracy i osobowości. Pamiętam, jak jechałem do Seminarium
Duchownego pierwszy raz po zdanym egzaminie. Zobaczyłem na
dworcu PKS grupę seminarzystów: pięciu z szóstego roku, jeden
z piątego, trzech z trzeciego i trzech z pierwszego. A przecież nie wszyscy jechali tym samym autobusem.
Po trzech latach uczęszczania na katechezę do ks. Bazylaka
przyszła do nas wiadomość, że został odwołany z parafii i skierowany na studia specjalistyczne”8.
IV. W 1964 r.  mimo próśb parafian janowskich  władze
diecezjalne skierowały ks. Józefa Bazylaka na dalsze studia. Podjął
je na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w ramach specjalizacji filozoficzno-psychologicznej.
Studia ukończył w 1967 r., przedstawiając pracę magisterską na
temat Postawa religijna a samodzielność młodzieży w wieku od
17 do 20 lat.
Dnia 29 listopada 1966 r. ks. Bazylak został dyrektorem administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Pracował na tym stanowisku prawie 10 lat, do 8 czerwca 1976 r. W roku
S. Dubiel, Bardzo interesujący katecheta i nietuzinkowy profesor, w: Ks. Józef Bazylak (1932-2013). Takim pozostał wśród nas..., red. E. Walewander, wyd. II, Lublin
2013, s. 36-39.
8
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akademickim 1968/69 powierzono mu wykłady zlecone z psychologii
eksperymentalnej w Seminarium Duchownym, które jest częścią
Wydziału Teologicznego KUL.
Jako wykładowca psychologii podjął specjalistyczne studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Ukończył je
w 1970 r. Tytuł doktora filozofii chrześcijańskiej uzyskał na podstawie rozprawy pt. Typ religijności a niektóre cechy osobowości w świetle wybranej populacji – klerycy, napisanej pod kierunkiem prof.
Zenomeny Płużek. Po tym awansie naukowym otrzymał na KUL-u
dalsze wykłady, m.in. z pedagogiki chrześcijańskiej, poradnictwa
rodzinnego i patologii psycho-społecznej.
Od początku roku akademickiego 1978/79 został zatrudniony na
Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Prowadził zajęcia dydaktyczne z psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.
Na ATK (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
pracował do emerytury, na którą przeszedł w 1995 r.
W 1975 r. ks. Bazylakowi zostało przyznane półroczne stypendium naukowe na badania w Nijmegen w Holandii. Na wniosek
Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w 1979 r. został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Habilitował się na ATK
na podstawie rozprawy Postawy religijne młodzieży i ich związki
z wybranymi elementami osobowości. Publikacja ta 1 października
1985 r. została nagrodzona przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Ks. prof. J. Bazylak był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich, autorem czterech książek oraz kilkudziesięciu prac naukowych.
Zmarł nagle w swoim mieszkaniu 7 lutego 2013 r. Uroczystości
pogrzebowe, przy bardzo licznym udziale wiernych i prawie 200
kapłanów, odbyły się w Lublinie 9 lutego pod przewodnictwem metropolity lubelskiego, ks. bpa prof. Stanisława Budzika, w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Bazylak posługiwał w nim codziennie przez 15 ostatnich lat życia. Spoczął na cmentarzu przy ul.
Lipowej w Lublinie w grobowcu kapłańskim po prawej stronie kaplicy pw. Wszystkich Świętych.
Niech ks. prof. Józef Bazylak, gorliwy katecheta, żyje nadal
w pamięci nie tylko mieszkańców Janowa i regionu, których tak
bardzo ukochał!
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Ks. Edward Walewander
SIOSTRY ZAKONNE WŚRÓD NAS
Teresa Leonarda Kuniszewska MSF, Pedagogia i apostolstwo błogosławionej Bolesławy Lament (18621946), Wyd. Towarzystwa
Naukowego KUL, Lublin 2016, ss. 338, il., summary,
indeks osób i nazw geograficznych oraz administracyjnych.
W naszych środowiskach pracuje wiele sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. Większość z nich jest widoczna choćby ze względu na charakterystyczny strój. Niektóre zakonnice mają obowiązek
noszenia stroju cywilnego, by mogły przez to lepiej wpływać na
świadomość religijną społeczeństwa i jeszcze intensywniej prowadzić
ludzi do Boga. Tak noszą się bliskie wielu z nas siostry pracujące
w Krasnobrodzie i przy Katedrze w Zamościu (Zgromadzenie Sióstr
Najświętszego Imienia Jezus).
Siostry pracują w administracji kościelnej (betanki są np.
zatrudnione w lubelskiej Kurii Arcybiskupiej i w Archiwum Archidiecezjalnym). Siostry troszczą się o biednych (czyni to prawie każdy
dom zakonny), a przede wszystkim o chorych i sieroty (np. Siostry
Franciszkanki Misjonarki Maryi w Łabuniach). Uczą i wychowują
młodzież (prowadzą szkoły podstawowe i średnie). Niektóre siostry
z powodzeniem pracują naukowo na wyższych uczelniach.
Stosunkowo dużo sióstr pracuje w przedszkolach prowadzonych
przez ich zgromadzenia zakonne. W Lublinie działa aktualnie pięć takich placówek. Jedną z nich jest Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament, prowadzone z inicjatywy
Sióstr Misjonarek św. Rodziny przy ul. Kochanowskiego 34.
Podstawą kształcenia charakteru wychowanków przedszkola
w duchu bł. Bolesławy jest miłość Boga i bliźniego. To ona wyrabia
głębokie zasady życiowe, sumienność oraz umiłowanie pracy. Placówka stawia sobie za cel przygotowanie dzieci i młodzieży do życia
w społeczeństwie, by w przyszłości chciały pracować dla dobra ojczystego kraju i całej ludzkości.
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Warto poznać bliżej patronkę tego renomowanego przedszkola.
Ukazała się właśnie bardzo interesująca książka, przedstawiająca
życie i działalność tej niezwykłej błogosławionej. Praca ta jest o tyle
ciekawa, że została napisana przez poprzednią dyrektor tego przedszkola, s. dr Teresę Leonardę Kuniszewską.
Biografistyka to trudny gatunek literacki, a co mówić dopiero,
kiedy trzeba ją poddać rygorom pracy naukowej. Biograf zobowiązany jest do wiernego i wszechstronnego odtworzenia sylwetki danego
człowieka. Czy jest to możliwe do osiągnięcia?
Zapewne tak, choć często w ograniczonym zakresie. Tutaj dochodzi do głosu inna trudność, ponieważ w rozprawie jest przedstawiany ktoś, kogo Kościół postawił jako jeden z wzorów świętości,
duchowej doskonałości. Wyniósł go na ołtarze, jak to się potocznie
mówi. Utrudnia to niezwykle zadania biografa. Wszak heroiczność
cnót osoby błogosławionej została przez Kościół orzeczona, a tymczasem jej życiorys, zakrojony na ludzką miarę, rozpatrujący nie tylko
sprawy czysto Boże  jak to może w nieco uproszczony sposób można by powiedzieć  wymaga stosowania kryteriów, jakim poddane
jest każde ludzkie działanie. To onieśmiela biografa. Trudno się
dziwić, jeśli jego wypowiedzi i stwierdzenia nacechowane są może
pewną ostrożnością, nawet niedopowiedzeniami. Z drugiej strony
eksponowany jest heroizm życia danej osoby. Na ogół cecha ta jest
bardziej ukryta, toteż jej odsłonięcie uderza, a niekiedy rodzi też
dalsze pytania, na które biograf nie zna już pełnej odpowiedzi, bo
znajdują się one po stronie imponderabilium.
Powyższe spostrzeżenia, adresowane do każdego biografa,
z pewnością odnoszą się także do s. dr Kuniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny, Autorki prezentowanej tu pracy.
Ale zaraz należy dodać, że biografia bł. Bolesławy Lament nie jest
standardowa. Jeśli można tak powiedzieć, jest to biografia problemowa. Jej głównym przedmiotem jest wkład Błogosławionej w dzieło
wychowania młodych ludzi na przełomie XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem zaboru rosyjskiego, a następnie Polski już
odrodzonej i okupacji podczas II wojny światowej.
Już sama rozpiętość chronologiczna, a częściowo też terytorialna badań  gdyż chodziło nie tylko o ziemie zaboru rosyjskiego, ale
także o rdzenną Rosję  stawiały przed Autorką dość trudne zadania. W dodatku uznała ona za celowe, by sporządzić bardzo obszerny
szkic historyczny, wprowadzający we właściwy temat. Ten drobia403
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zgowy obraz dziejowy wymagał  nieproporcjonalnie do osiągniętego
wyniku  dużej kwerendy i oczytania, co wszakże czyni rozprawę
bardziej pojemną niż wskazuje na to jej tytuł.
Istotne dla całości są także następne rozdziały, począwszy od
drugiego, gdzie do głosu dochodzi dzieło Bolesławy Lament. Trzeba
tutaj z miejsca zaznaczyć, że było ono w pełni wymierne, a powołanie do życia zgromadzenia zakonnego jawi się niejako na jego obrzeżach, bo wynikało ono z najzwyczajniejszej potrzeby przygotowania
osób, które mogły wziąć na swoje barki ciężar dydaktyki i wychowania na kilku poziomach: od podstawowego do szkoły średniej, od
przygotowania teoretycznego do praktyki rzemieślniczej.
Dynamizm inicjatyw Matki Bolesławy Lament ma co prawda
w tym czasie pewne odpowiedniki, zwłaszcza w zgromadzeniach
bezhabitowych, powstających w nurcie duchowości bł. Honorata
Koźmińskiego, ale każda inicjatywa ma swoją specyfikę. W przypadku Matki Bolesławy był to pewien maksymalizm, a więc chęć
dania mocnych podstaw do życia  dodajmy, życia w pełni chrześcijańskiego  co w czasach pewnego zobojętnienia religijnego, zwłaszcza wśród mieszczaństwa i ziemian, jakim owocował w tych warstwach pozytywizm, było niezwykle ważne dla ludzi młodych, często
pozostawionych samym sobie. Dla dziewcząt  a nimi głównie zajmowała się Matka Lament  było to często jedyne refugium. Wielu
tych, którzy byli jego pozbawieni, szło na manowce.
Zatem w książce s. Leonardy przewija się stale wątek społecznikostwa najlepszego gatunku. Być może nie byłoby bezpodstawne
oczekiwanie na jeszcze szersze jego rozwinięcie, ale pamiętajmy, że
Autorka zarazem portretuje świętą, a jej społeczne dzieła wyprowadza właśnie z heroizmu praktykowanych przez nią cnót. W tym
miejscu łączą się dwa wątki leżące u podstaw prezentowanego tu
studium. Obrazowo można je przyrównać do wybujałej, pełnej owoców rośliny i do jej korzenia. Tym korzeniem była głębia duchowa
Matki Lament i jej obdarowanie przez Boga. Musi On być widoczny
na każdej stronie tej książki. Roślina, która z niego wyrasta, sama
daje znać o sobie.
Otrzymujemy do rąk studium zasługujące z pewnością na miano lektury bardzo ciekawej, ascetycznej, mającej w sobie coś z teologii duchowości, dziś modnej dziedziny. W istocie książka mieści się
w kilku kategoriach. Dominuje w niej szeroki aspekt pedagogiczny.
Jest to dzieło o pracy organicznej, często mało zauważanej, ale dla
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naszego bytu narodowego nie mniej ważnej niż walka orężna.
Ogromnie dużo w tej książce ciekawych spostrzeżeń wychowawczych, dziś też dla wielu bardzo aktualnych, w istocie właśnie obecnie potrzebnych jak mało kiedy. Trzeba dostrzec w niej jeszcze coś,
co może nie tak bardzo rzuca się w oczy: wskazanie sił, które takiemu wychowaniu i takiej trosce o młodego człowieka przeszkadzały
i które usiłowały (niestety często z powodzeniem) wszystko to unicestwić. Tak więc książka s. dr Teresy Leonardy Kuniszewskiej porusza wiele spraw, które i dziś nie są nam obce. Jej „zastosowalność” to
ważny atut skłaniający do propagowania takich przedsięwzięć jako
pewna ilustracja dziejowa dla sytuacji dziś  tak jak kiedyś  obecnych.
Należy się więc Autorce szczere uznanie i życzenie dalszych tak
wnikliwych i pouczających studiów, gdyż nic, co w tej książce się
znalazło, nie straciło na aktualności. Wydawnictwu Towarzystwa
Naukowego KUL należy się serdeczne uznanie za staranne wydanie
tej niezwykle potrzebnej książki o wychowaniu dawniej, ale i dziś.
Książkę czyta się bez wysiłku, bowiem Autorka zrezygnowała ze
skomplikowanego słownictwa, niemalże obowiązującego w monografiach naukowych, a łatwego do zastąpienia pojęciami zrozumiałymi
na co dzień i dla każdego. Warto zatem, by to studium wziął do ręki
nie tylko pedagog. Każdej osobie zainteresowanej problematyką
edukacyjną czy oświatą nie tak bardzo odległych czasów książka ta
potrafi wiele powiedzieć.
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Ks. Edward Walewander
NASZA RZECZYWISTOŚĆ W BEZPOŚREDNIM ZBLIŻENIU
Zygmunt Zieliński, Demokracja z każdej strony (ludzie, sprawy
i zdarzenia),Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 250.
Omawiana praca to już kolejna książka ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. Odbiega ona od jego profesjonalnych zainteresowań historią najnowszą, kościelną i inną. Tak się może wydawać, biorąc rzecz
do ręki, kartkując ją i odczytując tytuły ponad 50 obecnych w niej
rozdziałów, felietonów. Książka ta powstawała w ciągu wielu miesięcy, może nawet całego roku. Właściwie tym krótkim tekstom
trudno nadać jakąś adekwatną nazwę. Wydaje się, że odbiegają one
od stylu charakteryzującego felieton. Ale z drugiej strony mieszczą
się w nim, wszakże z pewnym zastrzeżeniem. Są rozbudowane
o treści cytowane i komentowane. Niemal każdy powstał z jakiejś
„konkretnej okazji”, za czyjąś inspiracją, choć to może słowo nieco na
wyrost. Gdy o inspiracji mowa, to w tym przypadku należy rozumieć
ją raczej jako prowokację.
Autor wykazuje ogromną wrażliwość na pewne zjawiska, co widać już na pierwszy rzut oka po rozplanowaniu książki. W pierwszej
jej części 23 teksty poświęcone są sprawom politycznym. Ks. Zieliński nie kryje swego zainteresowania tym, co dzieje się w Polsce i na
świecie. Jakoś nie krępuje go pojawiający się adresowany do duchownych zarzut, wytykający im zajmowanie się polityką. Oczywiście „zajmować się” znaczy tu wyrażać opinię i sądy na tematy polityczne. Nic więcej. Prawdziwy badacz nie szuka sztucznych kompromisów. Czytając jego teksty, odnosi się wrażenie, że skupia on
uwagę głównie na zjawiskach patologicznych, szkodliwych dla Polski
zarówno w wymiarze całokształtu życia społecznego, jak i jego
struktury moralnej. Ponieważ współczesna opozycja wykazuje tendencje destrukcyjne w stosunku do realizowanej obecnie koncepcji
państwa, stąd prym w felietonach wiodą akcenty krytyczne. Wskutek tego pewne sprawy wracają w nich jakby dość nachalnie, co
sprawia wrażenie jakiegoś specjalnego ustawienia celownika w oce406
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nie obecnie przeżywanej rzeczywistości. Z drugiej strony, nawet
w doborze tematów zauważy się pewną wybiórczość, dokładność
przedstawienia obrazu uderza wprost swoim realizmem.
Druga pula tematów to zjawiska społeczne. Przedstawione są
one w 16 tekstach. Ktoś może zauważyć, nie bez racji, że oddzielenie
tematyki społecznej od politycznej niezupełnie się udało. Pytanie,
czy jest to w ogóle możliwe. Ale kryterium takiego zróżnicowania
tematyki jest jednak dostrzegalne, gdyż na czoło wysuwają się tu
zjawiska nurtujące przede wszystkim społeczeństwo, a nie w pierwszym rzędzie władzę i opozycyjne wobec niej ugrupowania, mające
jako jedyny właściwie cel zdobycie rządów państwem, a nie troskę
o jego funkcjonowanie.
Pewne tematy autor wyodrębnił. Obszerniej w tej części książki
zajął się oświatą i nauką. Widać w tym wrażliwość znanego i cenionego profesora, który ponad pół wieku spędził w klasach szkolnych
i salach wykładowych. Może się wydawać, że podjął tu „łatwą tematykę”, gdyż niebezpieczne dla edukacji narodowej eksperymenty,
jakie przez lata, a zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, tak mocno zdemolowały szkołę, studia i wychowanie, dostarczają wielu okazji, żeby wydobywać na światło sprawy skądinąd dostrzegalne gołym
okiem, a jednak spychane wciąż na margines społecznego zainteresowania. To désintéressement szerokiego ogółu spadkiem potencjału
intelektualnego narodu niepokoi autora. Stąd tak zdecydowany ton
jego wypowiedzi.
Dwa bardzo ciekawe artykuły poświęcone są Europie w jej
obecnym stanie. Są to spostrzeżenia na marginesie innych, obszerniej w książce potraktowanych zagadnień. Jeśli przyszłoby oceniać
te wypowiedzi na tle ostatnich wydarzeń w Europie Zachodniej, należałoby pogratulować autorowi daru przewidywania.
Wreszcie w książce są trzy teksty poświęcone celebrytom. Ten
rodzaj aktorów sceny publicznej nastręcza sporo okazji do podpatrywania ludzkich słabości. Autor sobie tego nie odmówił.
Na koniec wypada postawić pytanie: Co właściwie omawiana
książka daje czytelnikowi? W rozumieniu najbardziej ogólnym przypomina o wydarzeniach, które w natłoku innych, śledzonych na bieżąco, umykają. Powinny jednak służyć kształtowaniu świadomości
i uczyć właściwych postaw. W książce można znaleźć także odpowiedź na pytania dotyczące postaw ludzkich, ocen rzeczywistości,
niekiedy prawdziwej mądrości, bynajmniej nie równającej się odby407
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tym studiom, ale z drugiej strony także rażącej lub zdumiewającej
głupoty komunikowanej w mediach, które przecież mają inną misję.
Czy książka jest lekturą łatwą i relaksującą? Chyba taki był
zamiar autora. Jej treść może być jednak często stresująca. Dlatego
wszystko zależy od tego, co czytelnik zechce sobie z niej przyswoić.
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Ks. Edward Walewander
ŚLADY LUDZKIEGO ŻYCIA
Może trzeba by od razu wejść in medias res, bo to, co w opisywanym tu życiu stanowiło jego rdzeń, kręgosłup, to przecież było
i ciągle jest kapłaństwo. Każde życie pozostawia ślad. Nie tylko
w postaci tego naturalnego „przedłużacza” jakim jest syn, jakim jest
córka, jakimi są wnuki i kolejne generacje. To cały, nigdzie nie przerwany łańcuch życia. Kapłan w tym łańcuchu jest osobą bardzo
ważną, a zarazem czymś w rodzaju złotego ogniwa, widocznego
z dala, znaczącego owocowanie najwyższego gatunku, dające owoc
wybrany. Bo przecież to nie on sam wybrał sobie kapłaństwo, wziął
je na swoje barki. Uczynił to Kościół święty, mający mandat Chrystusa. To Jezus dał mu ten wyjątkowy dar. Obowiązek użycia tego
daru dla zbawienia człowieka to właściwie kwintesencja kapłaństwa. Jest to służba, a zarazem niezwykła moc, udzielana po prostu
ze skarbca Kościoła. Ta służba to szafarstwo. To są ślady Bożej
uprawy, choć pozostawione przez człowieka i dla człowieka, by mógł
on iść bezpiecznie po tej ziemi usianej wybojami, aby jego droga
prowadziła zawsze w jednym kierunku, z perspektywą osiągnięcia
wiecznej przystani.
Książki ks. Infułata Kazimierza Bownika leżące obecnie przede
mną na biurku to właśnie taka swoista mapa drogi, o której wyżej
wspomniano1. Jest to w pierwszym rzędzie jego droga. Od początku
swego życia Kazimierz Bownik był związany z Kraśnikiem, z kościołem rektoralnym pw. Świętego Ducha. Szczególne zainteresowanie
Autor skupia na kapłanach, przede wszystkim na duszpasterzu,
rektorze kraśnickiego kościoła pw. Świętego Ducha, ks. Stanisławie
Zielińskim. Był on męczennikiem w ścisłym tego słowa znaczeniu,
gdyż został zamordowany przez siepaczy z komunistycznego Urzędu
Bezpieczeństwa za to, że nie chciał sprzeniewierzyć się swemu powołaniu. Odrzucał nachalne próby skłonienia go do współpracy z reżimem narzuconym Polsce przez Sowiety.
1 Ks. Kazimierz Bownik, Kościół Świętego Ducha w Kraśniku i jego
duszpasterze, Chełm 2017, ss. 118; tenże, W służbie chełmskiej Bogarodzicy.
Sanktuarium na Górze Chełmskiej w latach 1919-2009, Chełm 2015, ss. 308.
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Przy temacie kapłaństwa pozostał ks. Bownik, szkicując krótkie
biografie dwunastu następnych duszpasterzy kraśnickiego kościoła
rektoralnego. Zilustrował bogatą ikonografią. Ma to szczególne znaczenie, gdyż pokazuje następnym pokoleniom nie tylko kapłana, ale
także te osoby, które powierzone jego pieczy, stały u jego boku w różnych sytuacjach życiowych, nawet tych najtrudniejszych. Chronologicznie okres tu przedstawiony mieści się w czasach komunistycznego
PRL-u, a każdy, kto wtedy stał niewzruszenie przy wierze, manifestując swe przywiązanie do Kościoła, składał w ten sposób bez słów wyznanie wiary budujące innych. Liczne zdjęcia, które się zachowały,
mogą dziś stać się natchnieniem dla tych wszystkich, którzy odnajdują na nich swoich bliskich. To jest właśnie ów namacalny dowód na
odradzanie się Kościoła w kolejnych pokoleniach. Ksiądz Bownik
wchodzi niejako ze swą narracją przez bramy współczesności. Pokazuje to, co było, i to, co dzieje się aktualnie. Nie ukazuje źródeł, gdyż jego
praca powstała spontanicznie, jednak informacje zawarte w książce
świadczą o tym, że sięgał aż do fundamentalnych przekazów, nie pomijając, jak to jest w przypadku ks. Zielińskiego, świadectw osób śledzących tragiczne losy kapłana męczennika.
Tego rodzaju spontaniczne zapiski, bez jakiegoś szczególnego
przeznaczenia, a spisane tylko po to, by nie zaginęła pamięć, żeby
pozostał chociaż ślad, mają ogromną wagę. Służy to nie tylko umacnianiu więzi pokoleń. Każdy człowiek łaknie wzorców. Zwłaszcza
człowiek młody, szukający potwierdzenia swych dążeń i pragnień.
Poszukuje postaci, nie tylko głośnych bohaterów, ale o wiele bardziej
może ludzi z najbliższego otoczenia, żyjących jeszcze w pamięci babć
i dziadków, nierzadko rodziców. Tacy ludzie przemawiają w sposób
o wiele bardziej zrozumiały niż postaci pomnikowe. Ksiądz Bownik
brał „na warsztat” właśnie tych zwyczajnych duszpasterzy, wikarych, w powiązaniu ze środowiskiem, w którym kiedyś żyli i pracowali. Dziś jest ono miejscem rodzinnym dalszych pokoleń.
Opowieść ta stanowi żywy obraz przeszłości. Innymi słowy pomaga sprawdzać i umacniać tożsamość tych, którzy mają prawo czuć
się spadkobiercami kapłanów, których nazwiska odczytują na tablicach nagrobnych. Książka o Kraśniku jest więc sagą kapłańską.
Druga książka ks. Bownika jest z kolei dla niego bliższą opowieścią, bowiem rzecz dzieje się w miejscu, gdzie w latach
19782009  czyli przez ponad 30 lat  pełnił obowiązki proboszcza
w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Chełm410
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skiej Górze. Nic dziwnego, że dzieje tej świątyni i sprawowanego
w jej murach duszpasterstwa zajęły aż 176 stron. Autor cofnął się
w pierwszym rozdziale do chwili odzyskaniu przez Polskę niepodległości po czasach zaborów. Świątynia ta, o bogatej historii, przechodziła wszakże wiele w czasach naznaczonych samodzierżawiem moskiewskim, które bynajmniej nie omijało Kościoła katolickiego. Po
ustąpieniu Rosjan z Chełma w czasie I wojny światowej i nastaniu
okupacji austriackiej budynek świątyni wymagał rekoncyliacji, gdyż
Moskale urządzili w nim magazyn. Wtedy też rozpoczęły się długotrwałe prace nad przywróceniem świątyni jej dawnej świetności.
Trwały one także w czasie duszpasterzowania ks. Bownika, a właściwie trwają nadal. W książce czytelnik znajdzie informacje o kościele na Górze Chełmskiej niejako z pierwszej ręki, gdyż Autor,
zamiłowany w przeszłości tego miejsca i zatroskany o jego świetność,
był najlepszym źródłem dla ukazania jego historii.
Trud wyczerpującego przedstawienia historii kościoła p.w. Narodzenia NMP w Chełmie i umiejętne wplecenia w nią ostatniego –
po 1978 r. już niejako kronikarskiego ujęcia – sowicie się opłacił,
gdyż książka przyciąga uwagę, jeśli tylko ktoś gotów jest zagłębić się
w jej treść. To żywa saga napisana z potrzeby serca, bez zbędnego
balastu dokumentacyjnego. Dla przeciętnego czytelnika jest to lektura łatwa w odbiorze. W sposób zupełnie wystarczający daje odpowiedzi na ewentualne pytania, jakie mogą pojawić się w związku
z bazyliką usytuowaną na widocznej z daleka Górze Chełmskiej. Dla
badacza wnikliwszego jest to kompendium wiedzy podstawowej
i przewodnik prowadzący do zagadnień szczegółowych.
Jedna trzecia książki jest poświęcona kapłanom związanym
z Górą Chełmską i królującą nad miastem świątynią. Autor zadał
sobie niemały trud, wydobywając z różnych źródeł postaci kapłanów
już nieżyjących, dwóch pierwszych proboszczów, ks. Juliana Jakubiaka2 i ks. Marcelego Mrozka, aż 24 wikariuszy i ośmiu prefektów.
Tym kapłanom poświęcił dość wyczerpujące biogramy. Niektóre
napisał z pewnym humorem, np. życiorys ks. Karola Konopki (zob.
s. 189191). Gdyby źródła były dokładniejsze, gdyby było ich więcej,

2 O ks. Julianie Jakubiaku jest często mowa w literaturze przedmiotu. Por. np.
E. Walewander, Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 19181939, Lublin 2009,
passim.
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można by niejedno dopisać, uzupełnić 3. Ale ważne jest to, że księża
ci w ogóle nie „zamazali się” w pamięci społecznej. Wszak każdy
z nich pozostawił ślad swojej działalności, owoc swego trudu, nie
tylko jako gospodarz powierzonej sobie parafii, ale w o wiele większym stopniu jako siewca Słowa Bożego i pasterz dusz.
Wiele z tych życiorysów zasługiwałoby na rozpowszechnienie,
gdyż stanowią one świadectwo wierności wobec Boga i umiłowania
Jego ludu ponad ścisły obowiązek. Można zatem mówić tu
o heroizmie. Być może ktoś wróci jeszcze do tematyki podjętej przez
ks. Bownika i ukaże w pełnym świetle postaci będące wzorcami
ewangelicznej doskonałości4.
Obie prace ks. Bownika docenił ks. bp dr Mieczysław Cisło,
który opatrzył je elegancką i bardzo kompetentną przedmową.
Wreszcie miejsce w publikacji znalazło także 45 kapłanów, którzy po II wojnie światowej posługiwali na Górze Chełmskiej. Ale są
to tylko wzmianki, ograniczające się do podstawowych informacji
biograficznych.
Obie pozycje pióra długoletniego proboszcza na Górze Chełmskiej, ks. inf. Kazimierza Bownika, zajmują ważne miejsce w literaturze poświęconej Lubelszczyźnie, archidiecezji lubelskiej, jej kapłanom i w ogóle społeczności katolickiej, bowiem to losy tej społeczności przewijają się na kartkach obu książek. Jest tam sporo wydarzeń
z osobistych doświadczeń i pamięci Autora, ale widać też trud szperacza i kustosza pamięci nie tylko o kapłanach. Dziś ten rodzaj pisarstwa występuje już rzadziej niż to było dziesiątki lat temu, kiedy
to sacerdoti literati nie bywali rzadkością. Tym bardziej należy tu
podkreślić zasługę Autora, który tym samym nie tylko sobie wystawił pomnik, ale także wszystkim tym kapłanom, których uwiecznił
w sposób pełen tak niezwykłego pietyzmu.

3 O ks. Stanisławie Wachowskim przygotowywana jest większa praca zbiorowa
pod red. niżej podpisanego. Jej edycję planuje się w roku 2018.
4 Por. przykładowo inną ciekawą pracę autorstwa dr Janusza Stefaniaka pt.
Ojcowie Kościoła w Świdniku, Lublin-Świdnik 2011.
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Ks. Jarosław Przytuła
LIST REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
NA NIEDZIELĘ DOBREGO PASTERZA 2017 ROKU
Bracia i siostry, Drodzy Uczniowie Jezusa Chrystusa!
Niedziela Dobrego Pasterza, którą przeżywamy trzy tygodnie po
Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, utrzymuje klimat wielkanocnej radości. Zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus, wychodzi
nam na spotkanie jako Zwycięski Władca, a jednocześnie Nauczyciel, Przyjaciel i Brat. W niczym nie przypomina mściciela, ani
sędziego. Pozostaje nadal przynoszącym pokój cichym Barankiem,
w którego ustach nie ma podstępu, a jednocześnie zatroskanym Pasterzem, który staje na czele owiec, a owce postępują za nim, ponieważ głos Jego znają (J 10,4).
Jaki jest głos Jezusa Chrystusa, Pasterza? Znali ten głos doskonale Jego uczniowie. Zdumieni mieszkańcy Galilei słyszeli nową
jakąś naukę z mocą (por. Mk 1,27). Nawet strażnicy świątynni nie
ośmielili się Jezusa pojmać, przyznając, że nigdy jeszcze nikt nie
przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia (J 7,46). To prawda, nie
da się odtworzyć brzmienia głosu Jezusa, jego melodii, intonacji, ale
świadectwa biblijne sugerują, że musiało być w tym głosie coś łagodnego i ujmującego. Izajasz, zwiastując przyjście Mesjasza, zapowiadał, że nie będzie On podnosił głosu, ani nie da słyszeć krzyku
swego na dworze (por. Iz 42,2). Pomimo swoistej łagodności, słowa
Jezusa były uzbrojone w potężną moc, której poddawały się nawet
złe duchy, a zmarli powstawali z grobu. Rzeczywiście był to głos
Pana potężny, głos Pana pełen majestatu, jak woła psalmista (Ps 29).
Słowa Jezusa nie odbierały nigdy wolności człowiekowi. Chwytały za
serce, budowały głęboką więź, stawały się mostem między Bogiem
a człowiekiem. Owce rzeczywiście szły za Pasterzem, bo znały Jego
głos.
Kojące brzmienie tego głosu, rozpoznała w wielkanocny poranek
Maria Magdalena, kiedy zapłakana usłyszała swoje imię. Pełen
miłości, przywracający życie głos Jezusa, usłyszał spoczywający
w grobie Łazarz. Bezpośrednio, po imieniu, Jezus zwracał się do
zatroskanej o domowe sprawy Marty, a wezwany po imieniu Zache413
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usz przeżył niezwykłą przemianę. Nigdy nie zapomniał głosu
Mistrza Szymon Piotr, Filip, Natanael, Nikodem, ani apostoł Paweł.
W tych właśnie spotkaniach z uczniami, w rozmowach, gestach przyjaźni w sposób najbardziej wyrazisty uwidacznia się znaczenie słów
o Pasterzu: owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
Bracia i siostry, Jezus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy usłyszeli
Jego głos i mieli odwagę pójść za tym głosem, jak owce za głosem
pasterza. On nie przestaje wołać po imieniu każdego z nas. Jego
wołanie nie traci na uniwersalności i ponadczasowości, jest tak samo
skuteczne, jak w czasach ewangelijnych. Jak słodki i przemawiający
do serca jest to głos, świadczą dziś liczne postawy chrześcijan na
całym świecie, którzy w radykalny sposób decydują się żyć Ewangelią, odpowiadając na zaproszenie Boskiego Pasterza. W różnych
miejscach świata wielu z nich oddaje swoje życie, bo oczyma wiary,
w głębi duszy ujrzeli bramę zbawienia, bramę Królestwa, które jest
cenniejsze i trwalsze, niż wszystkie ziemskie posiadłości. Tą bramą
jest sam Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi, innej bramy, która
prowadzi do zbawienia. Nie ma innego zbawiciela, innej prawdy,
innego imienia, w którym moglibyśmy być zabawieni (por. Dz 4,12).
Świadectwo męczenników nie byłoby możliwe, gdyby każdy
z nich nie przeżył osobistego spotkania z Jezusem, gdyby w głębi
duszy, nie usłyszał głosu Mistrza. Nikt przecież nie umiera dla fikcji, dla zasady, czy dla sławy. Także tysiące młodych chrześcijan są
dowodem na to, że ten, kto idzie za głosem Jezusa Chrystusa, doświadcza już teraz duchowego zmartwychwstania. Znamiennym
tego wyrazem były ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, które kolejny już raz pokazały siłę ducha i młodość Kościoła.
Ewangeliczną świeżość prezentują młodzi, zaangażowani w ruchy
i wspólnoty kościelne, w pomoc charytatywną, w służbę liturgiczną,
którzy dynamizują i pobudzają wiarę innych, prezentując ją w sposób prosty i pociągający. Tam, gdzie ta aktywność rodzi się z prawdziwego spotkania z Jezusem – Pasterzem, gdzie zanurzona jest
w modlitwie i życiu sakramentalnym, stanowi ona bezcenne świadectwo. Tego świadectwa potrzebuje współczesny świat. Tego świadectwa pragnie Chrystus, który po imieniu woła swoje owce.
Zdarza się i tak, że Jezus zaprasza człowieka do czegoś więcej,
niż życia wiarą i świadectwa. Niektórych swych uczniów wzywa, aby
radykalnie poświęcili swoje życie Jemu samemu, na drodze kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Aby w sposób wolny Jemu oddali
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się na wyłączność. Chociaż, podjęcie tak radykalnego wyzwania
bywa niekiedy uznawane za szaleństwo czy nieszczęśliwą pomyłkę,
w rzeczywistości jest ono czymś więcej. Decyzja o realizacji powołania
stanowi w swej istocie akt pięknej i odważnej miłości. Jest odpowiedzią na głos, przebijający się przez zgiełk współczesnego świata. Jest
to głos samego Jezusa, bardzo subtelny, nienarzucający się i szanujący ludzką wolność. Łagodny, ale przy tym stanowczy i wyrazisty.
Kiedy Bóg zaprasza człowieka do określonych zadań, mówi
w głębinach jego serca. Dlatego, gdy chcemy odczytać wolę Bożą,
musimy kształtować w sobie duchową wrażliwość. Współczesny
człowiek często nie słyszy głosu Dobrego Pasterza, bo łatwo zaniedbuje duchowy rozwój, a niekiedy, nawet, w pewien sposób ucieka
przed Panem Bogiem, bojąc się spotkania z Nim. Ta ucieczka jest
zwykle skutkiem obawy, że pójście za głosem Jezusa odbierze szczęście albo ograniczy wolność. Niejeden młody człowiek chciałby, co
prawda, słuchać Mistrza, iść za Nim, ale w „bezpiecznej” odległości,
na własnych warunkach, zostawiając sobie możliwość wyboru dróg
alternatywnych.
W odpowiedzi na taką egoistyczną kalkulację, warto przytoczyć
słowa papieża Benedykta XVI z początku jego pontyfikatu. W roku
2005 Ojciec Święty z mocą podkreślił, że kto pozwala wejść Chrystusowi [w swoje życie] niczego nie traci, niczego – absolutnie niczego, co
czyni życie wolnym, pięknym i wielkim. Nie! Tylko w tej przyjaźni
otwierają się rzeczywiście na oścież drzwi życia (Homilia na uroczyste rozpoczęcie pontyfikatu, 24 kwietnia 2005). Słowa papieża
nabierają szczególnej wymowy dzisiaj, kiedy rozpoczynamy Światowy Tydzień Modlitw o Powołania. Z ufnością błagajmy boskiego Pasterza, nie tylko, aby powoływał swoich synów i córki. Prośmy także,
aby obdarzał ich zdolnością do powiedzenia stanowczego i odważnego: tak. Niech nikt, kogo wzywa Chrystus, nie zatrzaskuje drzwi
słysząc głos powołania.
Srebrny jubileusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, jaki w tym
roku przeżywamy, jest powodem do szczególnej wdzięczności za
wszystkich, którzy rozpoznali głos Jezusa i za Nim poszli. Na przestrzeni minionego ćwierćwiecza zostało wyświęconych na kapłanów
299 absolwentów naszego seminarium. W tym czasie nad ich przygotowaniem do kapłaństwa trudziło się łącznie 25 seminaryjnych
wychowawców, dziesiątki profesorów, a także proboszczów. Seminaryjna formacja nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie zaangażowanie
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wiernych świeckich. Dzięki waszej ofiarności i trosce, seminarium
duchowne przez minione 25 lat mogło zostać rozbudowane, wyposażone, mogło spokojnie funkcjonować i wypełniać swoje zadania. Serdecznie za to dziękujemy.
Z nie mniejszą wdzięcznością zwracamy się do tych, którzy
wytrwale, wiernie modlą się o powołania, modlą się za seminarzystów i za kapłanów. Szczególnie cenną formą duchowego wsparcia
jest ustanowione przed dwoma laty Dzieło Duchowej Pomocy Powołanym, w ramach którego wierni zobowiązują się do systematycznej
modlitwy w tej intencji.
Jako wspólnota seminaryjna chcielibyśmy spotkać się
z naszymi braćmi i siostrami, którzy są zaangażowani w Dzieło Duchowej Pomocy Powołanym, aby im osobiście podziękować. W ich
intencji będziemy sprawować uroczystą Mszę świętą w kościele pw.
Św. Brata Alberta w Zamościu, w najbliższą sobotę 13 maja o godz.
10.00. W ten dzień, który stanowi setną rocznicę objawień fatimskich, całe nasze seminarium pragnie objąć modlitwą tych, którzy za
nas się modlą i ofiarują swoje cierpienie. Nieprzypadkowe jest miejsce tej celebracji: zamojski kościół Brata Alberta jest tą świątynią,
gdzie na mocy specjalnego przywileju możemy uzyskać odpust zupełny, pielgrzymując do relikwii świętego zakonnika, związanego
z terenami obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Zapraszamy
wszystkich członków Dzieła Duchowej Pomocy Powołanym na tę
seminaryjną uroczystą liturgię.
Bracia i siostry, powołanie do świętości jest zaproszeniem dla
każdego z nas. To powołanie uczniowie Jezusa wypełniają na różnych drogach – w życiu małżeńskim, kapłańskim czy zakonnym.
Wszyscy realizują jeden cel, idąc za głosem Dobrego Pasterza. Niech
ten głos rozbrzmiewa nieustannie w naszych sercach. Tylko Jego
głos, głos Jezusa, prowadzi nas przez życie w sposób niezawodny
i pewny.
Lublin-Zamość, Niedziela Dobrego Pasterza 2017 r.
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Ks. Antoni Dębiński
SŁOWO REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWIA II
Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
W TROSCE O WSPÓLNE DOBRO
Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego!
Wczorajsza i dzisiejsza liturgia koncentruje się na jednym
wydarzeniu, na jednej Tajemnicy: Jezus Chrystus „zmartwychwstał,
jak powiedział” (Mt 28,6). W naszych kościołach rozbrzmiewają
słowa dostojnej XI-wiecznej sekwencji Victimae paschali laudes
(Niech w święto radosne). Wyrażają one radość z dorocznego
obchodu uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, radość ze
zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, dobra nad
złem, nadziei nad zwątpieniem. „Śmierć zwarła się z życiem [...]
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”.
I. „[...] oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei” (Mt
28,10)
W dalszych strofach przywołanej sekwencji słyszymy świadectwo
św. Marii Magdaleny, w tradycji chrześcijańskiej zwanej apostołką
apostołów. Wyznaje ona: Jam Zmartwychwstałego blask chwały
ujrzała”. Jak zanotował w swej Ewangelii św. Mateusz, powstały
z grobu Chrystus skierował do niej i do innych kobiet prośbę, aby
udały się do uczniów i oznajmiły im o Jego zmartwychwstaniu.
Kobiety stały się więc pierwszymi zwiastunkami radości, posłankami Dobrej Nowiny, orędowniczkami przesłania, które dla ludzi
wierzących jest fundamentem i najważniejszą prawdą wiary,
źródłem mocy i męstwa nawet wobec największych zagrożeń
i niebezpieczeństw.
„Oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie
zobaczą" (Mt 28,10) – powiedział przestraszonym kobietom Pan.
Galilea dla wielu uczniów była ojczyzną, krainą młodości
i wspomnień, ziemią, na której wszystko się zaczęło, także ich
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wielka przygoda z Chrystusem. Powrót do Galilei, dzisiaj nazywanej
kolebką chrześcijaństwa, oznacza nowy początek, nowe życie, a jego
źródłem jest zmartwychwstały Chrystus.
Jezus sam określa miejsce spotkania z uczniami. Podobnie
przychodzi On do różnych miejsc naszej codziennej egzystencji,
szuka nas w naszej własnej Galilei, aby kształtować wspólnotę
swoich wyznawców. Zmartwychwstały wskazuje miejsca spotkania
z każdym z nas wszędzie tam, gdzie żyjemy, działamy, podejmujemy
nasze obowiązki rodzinne, społeczne, zawodowe. On tam jest
i posługując się nami, chce tworzyć wszędzie wspólnotę żyjącą
w pokoju, sprawiedliwości, zgodzie i wzajemnym poszanowaniu.
II. Dobro wspólne u podstaw katolickiej wizji państwa
i społeczeństwa
Wskazana przez Zmartwychwstałego jako miejsce spotkania
Galilea przywodzi na myśl naszą ziemską ojczyznę, w której po
jubileuszu chrztu przygotowujemy się do przyszłorocznych
obchodów stulecia odzyskania wolności po latach zaborów. Ta data
należy do najważniejszych w historii Polski; symbolizuje początek.
Wdzięczni Opatrzności za wymodlone przez pokolenia odrodzenie
Ojczyzny, Polacy, przywołując często proroctwa wielkiego wieszcza
narodowego Adama Mickiewicza, porównywali wydarzenia tego
pamiętnego roku do zmartwychwstania, do powstania z grobu
niewoli.
Także odradzająca się Polska była budowana na chrześcijańskich
fundamentach, spośród których jednym z najważniejszych było
trwałe przekonanie, że państwo jest wspólnym dobrem obywateli.
Już w czasach jagiellońskich Polacy określali swoje państwo słowem
Rzeczpospolita, pochodzącym od łacińskiego terminu respublica,
oznaczającego rzecz wspólną, rzecz stworzoną pospołu, razem.
Wyrażali w ten sposób myśl, że państwo jest wspólnym dobrem
wolnych obywateli, a władza publiczna ma temu wspólnemu dobru
służyć.
Idei Rzeczypospolitej odpowiada idea dobra wspólnego. Pozwala
ona przezwyciężyć rozbieżność między dbałością o prawa jednostek
i równie słusznymi wymaganiami społeczności. Człowiek bowiem,
jak to ujął Tomasz Merton, „nie jest samotną wyspą”, nie może żyć
w samolubnej izolacji od innych osób; od urodzenia bowiem żyje
w społeczności, od której wiele zyskuje, wiele też jej oddaje i w jakiś
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sposób jej służy. Z drugiej strony osoba ludzka nie może być
zmarginalizowana i sprowadzona jedynie do ról społecznych
przypisanych jej przez zbiorowość, na przykład państwo czy
określoną grupę społeczną.
Podejścia te przybrały w dziejach Europy formę skrajnych,
przeciwstawnych sobie ideologii: indywidualizmu i kolektywizmu.
Obydwie, jak podkreślał św. Jan Paweł II, między innymi
w encyklice Centesimus annus, są oparte na jednostronnych
koncepcjach człowieka. Ich ograniczenia przezwycięża koncepcja
dobra wspólnego. Jest ona dorobkiem długiej historii europejskiej
kultury społecznej, politycznej i prawnej. Ujawniła się już w jakiejś
mierze u greckich i rzymskich autorów starożytnych, a została
rozwinięta przez myślicieli chrześcijańskich i stała się jedną
z naczelnych zasad katolickiej nauki społecznej. Godzi ona
harmonijnie nadrzędną i niezbywalną godność każdej osoby ludzkiej
i jej wymiar społeczny, wspólnotowy.
III. Wobec narodowych wyzwań
W perspektywie przygotowań do świętowania wielkiego
jubileuszu odrodzenia Rzeczypospolitej, ale także w obliczu
aktualnych podziałów i sporów politycznych, których treść i forma
niejednokrotnie uwłacza godności naszych długich, chrześcijańskich
i narodowych dziejów, przypomnieć trzeba następującą prawdę.
W życiu społecznym najważniejsze jest dobro ludzkiej osoby, ale
ujęte integralnie, tak by obejmowało wymóg dbałości o równie
słuszne dobro innych osób, z którymi winniśmy tworzyć solidarną
wspólnotę. Nie wolno więc tej wspólnoty niszczyć i rozbijać przez
partyjną prywatę, nierozważne działania, niekiedy wręcz obrażające
wysiłek i krew tych, którzy z heroicznym poświęceniem walczyli
o odrodzenie Ojczyzny, a następnie ją z sukcesem gorliwie
odbudowywali.
Patrząc na liczącą ponad tysiąc lat historię państwowości
polskiej oraz na stulecie wolnej Ojczyzny, nie możemy nic zauważyć,
że los Polski i Polaków zawsze wiązał się ze sposobem traktowania
dobra wspólnego. Katastrofa państwa polskiego pod koniec XVIII
stulecia była w dużej mierze skutkiem znacznego osłabienia
poczucia dobra Rzeczypospolitej. Różne grupy, często związane
z ościennymi mocarstwami, nie bacząc na integralne potrzeby
swego państwa, zabiegały o indywidualne, partykularne korzyści
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lub też – czego nie można przywoływać bez trwogi – o interesy tych
ościennych mocarstw. Oligarchia magnacka, liberum veto służące
zrywaniu sejmu, polityczna anarchia, przekupstwo, nieudolność
władzy, blokowanie reform – to znane z podręczników historii
jaskrawe przykłady niezważania na dobro kraju i rodaków.
Świętując zbliżające się stulecie odrodzenia Polski, nie
zaniedbajmy obowiązku dokonania starannego narodowego
rachunku sumienia. Wdzięczni Opatrzności za łaskę życia
w wolnym państwie, pytajmy samych siebie: czy na co dzień
traktujemy je jako dobro wspólne? w jaki sposób przyczyniamy się
do jego wzmocnienia? Na te pytania powinien sobie odpowiedzieć
każdy z nas. Wszyscy bowiem, nie tylko władze publiczne, jesteśmy
odpowiedzialni za Rzeczpospolitą, która jest naszym wspólnym
domem i szczególnym dobrem przyszłych pokoleń. Bądźmy
przekonani, że – jak mawiał nasz noblista Henryk Sienkiewicz –
„Ojczyźnie nie można za wiele ofiarować”. W warunkach pokoju
i niepodległości miłość do narodowego domu polega na codziennym
rzetelnym wypełnianiu podstawowych obowiązków obywatelskich,
aktywnym uczestnictwie w życiu lokalnych wspólnot, poszanowaniu
środowiska naturalnego, aktywnej trosce o honor Ojczyzny,
pogłębianiu wiedzy o jej historii i kulturze. Przypominał nam o tym
niestrudzenie papież Polak, wierny syn polskiej ziemi. W liście
z okazji 25. rocznicy I pielgrzymki do Ojczyzny pisał: „Potrzeba
nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość
i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska
o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.
IV. Katolicki Uniwersytet Lubelski – rówieśnik odrodzonej Polski
Zbliżający się jubileusz roku 1918 ma szczególne znaczenie dla
społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Jest to bowiem także rok założenia naszej Uczelni, która wyrasta
z tej samej idei co odradzająca się Polska. Jest to idea budowania
wspólnego domu wolnych ludzi złączonych w naród. Założyciel KUL
ks. Idzi Radziszewski jeszcze wiele lat przed I wojną światową pisał
o potrzebie utworzenia katolickiego uniwersytetu służącego
całościowemu rozwojowi narodu polskiego. Opatrznościową rolę
KUL w odradzającej się Rzeczypospolitej dostrzegał prymas Stefan
Wyszyński, dla którego założenie Uniwersytetu było niczym „[...]
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pierwszy śpiew wolnego narodu, który rozlegał się jeszcze niemal na
gruzach, w ubóstwie i szatach podartych”. Nie inaczej znaczenie
utworzenia KUL oceniał papież Jan Paweł II. W 1992 roku, a więc
z perspektywy 75 lat funkcjonowania Uniwersytetu, widział on
w jego powstaniu, zbieżnym z odrodzeniem Ojczyzny, „[...]
wymowny znak, że w tym przełomowym momencie naród rozumiał,
czym jest kultura chrześcijańska dla jego suwerennego bytu i jaką
rolę w tworzeniu i rozwijaniu tej kultury pełni właśnie uniwersytet
katolicki”.
Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego!
Z przejęciem i wzruszeniem śpiewamy: „Oto dzień, który Pan
uczynił, radujmy się zeń i weselmy” (Ps 118,24). Dziękując z serca
za okazywane naszemu Uniwersytetowi zainteresowanie, modlitwę
i pomoc, życzę Wszystkim, by radość płynąca z chwalebnego
zmartwychwstania naszego Pana towarzyszyła nam nieustannie, by
umacniała w wierze, nadziei i miłości, by otwierała nasze serca na
siebie nawzajem i motywowała do dbania o nasze wspólne dobro –
nasz ojczysty dom.
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Joanna Suszko
JUBILEUSZOWY SCHEMATYZM DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
W marcu 2017 r., niedługo przed Uroczystością Zwiastowania
Pańskiego, tj. datą rocznicy powstania Diecezji ZamojskoLubaczowskiej, ukazał się nowy Schematyzm tej diecezji. Został on
przygotowany pod redakcją ks. Michała Maciołka – kanclerza
i ks. Zygmunta Jagiełło – notariusza Kurii Diecezjalnej. W słowie
wstępnym Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek napisał
między innymi: „Kościół Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej świętując
Jubileusz 25-lecia swego powołania do istnienia, Bullą Papieża Jana
Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”, dziękuje za Bożą łaskę,
jaką ta wspólnota otrzymywała przez minione ćwierć wieku. W powierzonym darze Pana, jakim żyjemy, zawiera się przede wszystkim
duchowy skarb każdego z członków tego Mistycznego Ciała, a są to:
biskupi, kapłani, alumni, siostry zakonne i zakonnicy oraz inne osoby życia konsekrowanego, a także wierni świeccy – wszyscy razem
tworzący ze swoją Głową, Chrystusem Zmartwychwstałym, lokalny
Kościół. W to dzieło wpisuje się również cały wymiar materialny:
świątynie, kaplice, sanktuaria, cmentarze, domy parafialne i to, co
tworzy podstawę do zwyczajnego funkcjonowania wspólnoty diecezjalnej i poszczególnych grup parafialnych. (…) Matce Odkupiciela,
czczonej w Krasnobrodzie i tylu innych, znanych naszych sanktuariach, od Katedry w Zamościu, aż po Konkatedrę w Lubaczowie,
zawierzam całą Bożą owczarnię, obejmującą 19 dekanatów, 187 parafii, a w nich prawie pięćset tysięcy wiernych”.
Dla Pasterza Diecezji publikacja stanowi swoiste podsumowanie ćwierćwiecza istnienia i funkcjonowania diecezji, a także jest
wyrazem wdzięczności wobec Boga i ufnej prośby o Jego dalsze błogosławieństwo dla duszpasterzy i wiernych diecezji oraz dla wszystkich jej dobrych dzieł.
W dalszej kolejności Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński
nakreślił krótką syntezę, zawierającą podstawowe wiadomości dotyczące historii diecezji, jej struktury organizacyjnej i aktualnego stanu „duchowo-materialnego”.
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Wydany Schematyzm liczy 728 stron, zawiera dane personalne
oraz adresowe parafii i duszpasterzy oraz charakterystykę aktualnych struktur diecezji. Na początku zamieszczono fotografie Ojca
Świętego Franciszka, Papieża Seniora Benedykta XVI, Nuncjusza
Apostolskiego w Polsce, Prymasa Polski, Metropolity Przemyskiego
oraz Biskupów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Obok każdej fotografii znajduje się która charakterystyka wspomnianych postaci.
W dziale zatytułowanym „Struktura organizacyjna Diecezji”
zamieszczono informacje dotyczące Zamojsko-Lubaczowskiej Kurii
Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Wyższego Seminarium Duchownego,
Katolickiego Radia Zamość, Zamojskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Ponadto podano personalne składy Zamojskiej Kapituły Katedralnej
i Lubaczowskiej Kapituły Konkatedralnej, Komisji Diecezjalnych,
Rad Diecezjalnych (Konsultorów, Kapłańskiej, Duszpasterskiej,
Rady ds. Powołań, Ekonomicznej itd.), Diecezjalnego Studium
Organistowskiego i Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Udostępniono
wiadomości o mieszkańcach i zarządcach Domów Księży Seniorów
i funkcjonowaniu Diecezjalnych Domów Rekolekcyjnych. Znajdziemy w nim również informacje o poszczególnych duszpasterstwach
oraz Ruchach i Stowarzyszeniach działających w diecezji. Tę część
omawianego Schematyzmu kończą wiadomości o zgromadzeniach
zakonnych znajdujących się na terenie diecezji oraz adresy szkół
katolickich.
Najwięcej miejsca w Schematyzmie zajmują opisy poszczególnych dekanatów i parafii. Do opisu każdej parafii dołączone zostało
kolorowe zdjęcie kościoła parafialnego, wykonane przez ks. Jacka
Raka. Każda karta parafii zawiera: dane telefoniczno-adresowe,
historię parafii, nazwiska duszpasterzy z datą ich ustanowienia oraz
specyfikacją pełnionego urzędu. Następnie Schematyzm podaje podstawowe dane o poprzednich duszpasterzach posługujących w parafii od 25 marca 1992 r., oraz nazwiska kapłanów zmarłych pochowanych na cmentarzu, a także wylicza osoby powołane do kapłaństwa
i życia konsekrowanego z parafii.
Schematyzm zawiera także spis księży diecezjalnych według lat
urodzenia i według lat święceń oraz listę kapłanów zmarłych od
chwili powstania diecezji. Publikację wzbogacają szczegółowe indeksy osób i miejscowości.
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Struktura Jubileuszowego Schematyzmu Diecezji ZamojskoLubaczowskiej za lata 1992-2017 wydaje się być przejrzysta, czytelna, książka została wydrukowana na dobrym papierze. Można
stwierdzić, że dzieło jest swego rodzaju raportem o historii i teraźniejszości „młodej jednostki” Kościoła. Historycy, badacze i zwykli
czytelnicy, biorąc do ręki obecne wydanie Schematyzmu i porównując je z dotychczasowymi, a kiedyś w przyszłości (co daj Boże) kolejnymi edycjami, dostrzegą zmiany, jakie dokonują się w diecezji
i zauważą, jak rozwija się ona i ubogaca.
Nowy Schematyzm można nabyć w sklepiku Kurii Diecezjalnej
w Zamościu, a także przy Katedrze w Zamościu lub pytać o niego
Księży Proboszczów.
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Ks. Wiesław Oleszek
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW
ZAMOŚĆ, 21 CZERWCA 2017 R.
Panie Jezu Chryste, w ręce swoich uczniów złożyłeś losy świata
i człowieka. Dałeś im swojego Ducha aby z mocą szli i nauczali
wszystkich. Dzisiaj chcemy powiedzieć, że to posłanie, zawarte
w słowach: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu!” (Mk 16,15), jest duszpasterskim programem roku.
Chcemy też podziękować za to, że w naszej Diecezji wydaje ono
wielkie owoce. Jezu, Ty sam wiesz jak spotęgowała się modlitwa
przy Krzyżu nawiedzającym poszczególne parafie. Wiesz też jak
przy tym wiele łask spłynęło w ludzkie serca. Chcemy też powierzyć
się Tobie, abyśmy nie ustali w drodze za krzyżem a także nie
zapominali o dobru, którego już doświadczyliśmy. Wielkie dzieła
Boże i nas słabych, zaproszonych do współpracy zawierzamy Tobie.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami!
Od dnia naszych święceń kapłańskich podejmujemy misję
zawartą w słowach „Idźcie i głoście”. Jednak w tym roku szczególnie
„głosimy
śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy
Twoje
zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”
(z liturgii Mszy św.). Peregrynacja krzyża doskonale wpisana jest
w to posłanie. Towarzysząc wielkopiątkowemu krzyżowi św. Jana
Pawła II głosimy śmierć Twoją Panie Jezu. Wraz z wiernymi
naszych parafii codziennie śpiewamy antyfonę: „Wielbimy Krzyż
Twój
Panie,
chwalimy
i
wysławiamy
Twoje
święte
zmartwychwstanie. Przez to drzewo bowiem, przyszła radość na
świat cały”. Codziennie głosimy tajemnicę obumierającego ziarna.
Tajemnicę, która nie przygniata, ale wskazuje dynamikę wzrostu
Królestwa Bożego: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby
ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy,
nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak" (Mk 4,26-27).
Zauważamy, że ludzie boją się krzyża. Podchodzą z szacunkiem ale
i z pewnym lękiem. A jednak w krzyżu jest nadzieja. Dlatego nie
zważając na to, że ziarno umiera, siejemy. Jak mówi Papież
Franciszek: „jedynie zmarnowanym ziarnem jest to, które pozostaje
425

INNE
w dłoni” (Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 2017).
Niestety, życiodajne ziarna pozostają w niejednej kapłańskiej dłoni.
Często nie mamy tej świadomości, że siewcami jesteśmy zawsze.
Siewcami jesteśmy nie tylko w czasie liturgii, na katechezie, czy
podczas wystąpień publicznych ale też w nieoficjalnych spotkaniach,
w zwykłej naszej codzienności są ziarna do siewu. Może drobne, ale
z wielkim potencjałem życiowym. Potrzeba nam tej pierwszej
ufności, a Bóg przewyższy nasze oczekiwania i sprawi, że nasze
życie wyda obfitsze owoce, niż byśmy się tego spodziewali.
Panie Jezu, prosimy też, pobłogosław trud wkładany
w rekolekcje ewangelizacyjne. Chcemy pomóc wiernym doświadczyć
Twojej miłości. Oni często poranieni cierpią poczucie opuszczenia
(zmarnowanego życia). Zalęknieni chcą coś dla siebie zostawić,
często zamykają się w swoim małym świecie, nie wiedząc o tym, że
Ty, Panie Jezu, jesteś blisko i dajesz im klucz do wszystkiego, czyli
miłość. Spraw Jezu, aby poprzez rekolekcje i głoszone Słowo przy
krzyżu objawiła się nam tajemnica zmartwychwstania i zrodziło się
oczekiwanie Twego przyjścia w chwale.
W tym roku w cieniu krzyża, a może lepiej – w jego blasku, żyje
nasza Diecezja. Ten rys duszpasterstwa bardzo integruje
duchowieństwo i wiernych. Wydarzenia w parafiach przy obecności
księży Biskupów, Kanclerza Kurii, księży z dekanatu
i radiosłuchaczy dzięki nieocenionej posłudze Katolickiego Radia
Zamość, zacieśniają więzy braterstwa i budują żywy Kościół.
Opatrznościowy Sakrament Bierzmowania w tym czasie daje
możliwość zaangażowania młodzieży w uroczystości i ułatwia im
zrozumienie wartości krzyża, dla którego powinni zrobić miejsce
w swoim dorastającym i dorosłym życiu. Bóg dał nam też pod opiekę
dzieci i młodzież uczęszczającą na lekcje religii, a także korzystającą
z formacji w różnych grupach obecnych przy parafii. Owoce tej
posługi zawierzamy dziś Jezusowi. Módlmy się też w intencji
planowanych inicjatyw ewangelizacyjnych, szczególnie o dobre
przygotowanie
się
i
przeżycie
rekolekcji
kapłańskich
w Krasnobrodzie. Módlmy się też za kapłanów, którzy przejdą
z posługą do nowych parafii, za rozpoczynających posługę
neoprezbiterów, za kapłanów chorych i dźwigających swój krzyż
cierpienia. Polecajmy szczególnie parafię Ulhówek, w której dzisiaj
Krzyż gości i parafię Tarnoszyn która oczekuje na jego przyjęcie.
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Ks. Janusz Romańczuk
DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU
ZOSTAŁA USTANOWIONA 25 MARCA 1992 R.
PRZEZ PAPIEŻA JANA PAWŁA II –
BULLĄ: „TOTUS TUUS POLONIAE POPULUS” .
Pamiętam ten historyczny dzień. Pamiętam jak 25 marca 1992 r.
obaj zamojscy Dziekani: ks. kan. Andrzej Jabłoński ze Świętego
Krzyża i ks. kan. Jacek Żurawski z Kolegiaty udali się na konferencję Księży Dziekanów do Lublina, która miała być połączona z ogłoszeniem nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce. Po
skończonej konferencji wszyscy czekali na przyjazd Księży Biskupów
z Warszawy. I doczekali się ogłoszenia: została ustanowiona Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, z siedzibą w Zamościu. Powstała z 10
dekanatów dawnej Diecezji Lubelskiej i 4 dekanatów Archidiecezji
w Lubaczowie. Kolegiata zamojska została podniesiona do rangi
katedry, a Kapituła Kolegiacka do rangi Kapituły Katedralnej.
Biskupem Diecezjalnym został Biskup Pomocniczy z Lublina, Jan
Śrutwa. Po zakomunikowaniu tych decyzji Biskup Śrutwa zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia (25 marca 1992 r.) zamierza objąć
kanonicznie nową diecezję.
Po tej zapowiedzi Księdza Biskupa, zadzwonił do mnie
z Lublina ks. kan. Jacek Żurawski i powiedział: Ks. Januszu, proszę
jechać do Kolegiaty, do s. Ludmiły – gospodyni i poprosić o przygotowanie kolacji, bo przyjedzie nasz nowy Biskup, będzie odprawiał
Mszę św. i dokona kanonicznego objęcia diecezji.
I dalej mówił: Ks. Januszu, proszę na godz. 18.00 zaprosić kapłanów na powitanie Biskupa i do udziału w uroczystościach inauguracyjnych nowej diecezji. Zapewniłem Księdza Dziekana,
że wszystko uczynię – tak jak mnie prosi. Pojechałem do katedry,
dotarłem do sióstr i mówię s. Ludmile o wszystkim, co mi polecił Ks.
Dziekan. Siostra na początku to wszystko przyjęła za żart, ale kiedy
ją przekonałem, zaczęła z kolei narzekać, że nie jest przygotowana
na takie uroczyste przyjęcie Biskupa i Księży.
Zgodnie z zapowiedzią, przed godz. 18.00 z Lublina przyjechał
Biskup Śrutwa i Księża Dziekani. Punktualnie o godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. „inauguracyjna”. Po słowach Biskupa:
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„Pokój z wami”, Ks. Dziekan Jacek Żurawski odczytał treść „Bulli”
ustanawiającej Diecezję Zamojsko-Lubaczowską i nominację J.E. Ks.
Biskupa prof. dr hab. Jana Śrutwy na Biskupa Diecezjalnego.
Ważnym dla naszej społeczności wydarzeniem tego dnia było
też potwierdzenie przez Biskupa diecezjalnego, że dotychczasowy
proboszcz kolegiaty, ks. Jacek Żórawski, nadal będzie pełnił obowiązki proboszcza parafii katedralnej.
Po uroczystej Mszy św. i po złożeniu gratulacji Księdzu Biskupowi, wszyscy przeszli do infułatki na kolację. Pamiętam serdeczną
rozmowę księży z Biskupem. Przytoczę tu dwie odpowiedzi Księdza
Biskupa: Jeden z księży zapytał: Jak to się stało, że kiedyś była mowa o Diecezji Zamojsko-Chełmskiej, a wyszło inaczej? Ks. Biskup
odpowiedział: Tak, wcześniej były inne ustalenia, ale kiedy weszliśmy do sali, gdzie podawane były powyższe informacje, zauważyłem,
że na mapie jest zupełnie inny podział administracyjny Kościoła
w Polsce – taki, jaki dziś został ogłoszony. Z kolei ks. Stanisław Gliniak, dziekan z Józefowa zapytał: Czy Ksiądz Biskup będzie sam
pasterzował w Diecezji, czy może wkrótce mianowany będzie jeszcze
biskup pomocniczy? Biskup Śrutwa odpowiadając podniósł do góry
prawą rękę z zaciśniętą dłonią i powiedział: Na razie będę sam, żeby
poznać lepiej księży i diecezję.

Fot. 1. Brama na powitanie bpa Jana Śrutwy ustawiona
na granicy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z Archidiecezją Lubelską
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Na tymczasowe zamieszkanie Ksiądz Biskup otrzymał mały pokoik na infułatce. Zasadniczo zaś dojeżdżał do Zamościa z Lublina.
Następnego dnia po „uroczystościach inauguracyjnych” Ksiądz
Biskup zaprosił Księży Dziekanów do siebie na infułatkę i zaczęli
zastanawiać się nad składem personalnym Kurii. Nie byłem obecny
na tym spotkaniu, ale już po południu dowiedziałem się, że Kanclerzem Kurii Diecezjalnej zostaje ks. prof. Franciszek Greniuk, Wikariuszem Generalnym – ks. Zygmunt Zuchowski, Oficjałem Sądu
Biskupiego – ks. Stanisław Bachor, Ekonomem Diecezji –
ks. Stefan Wójtowicz, a Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego –
ks. Czesław Grzyb.
Tymczasowo Kuria została zlokalizowana przy Katedrze.
Z myślą o przyszłości kreślono różne plany i przewidywano różne
rozwiązania. Na przykład, żeby w Sitańcu, na 3 hektarowym placu
kościelnym, wybudować siedzibę Kurii i Seminarium Duchowne.
Plany obiecujące, ale wysokie koszta zbudowania tego zespołu budynków i duża odległość od Lublina, żeby stamtąd mogli przyjeżdżać
profesorowie na wykłady do naszego Seminarium w Sitańcu. Sprawa stała się głośna, a w związku z tym pojawiła się inna oferta. Ktoś
powiadomił Księdza Biskupa, że pan Czerski, który mieszkał
w Ameryce, a obecnie przebywa w Polsce, pragnie przekazać diecezji
budynek naprzeciwko katedry, w którym dotychczas mieściła się
Milicja. Pamiętam, jak w któryś piękny marcowy poranek Ksiądz
Biskup zebrał najbliższych współpracowników kurialnych, mnie też
zaproszono. Poszliśmy wszyscy obejrzeć wnętrze tego budynku.
Należy też dodać, że pan Czerski miał przy sobie dwóch adwokatów
z Tomaszowa Lubelskiego. Weszliśmy wszyscy do wnętrza, gdzie
okazało się, że jest to „obraz nędzy i rozpaczy”: zlewy pobite, świetlówki poobrywane, schody wydeptane – zużyte. Ksiądz Biskup zachęcał, by pójść z nim na górę. Nie było chętnych, więc mówi do
mnie: Janusz chodź ze mną. Weszliśmy na piętro, a tam taki sam
obraz zniszczenia. Kiedy wróciliśmy na plac katedralny, pan Czerski
i ci dwaj panowie poprosili Księdza Biskupa na prywatną rozmowę.
Po pewnym czasie pożegnali się. Ksiądz Biskup zabrał nas wtedy do
sali katechetycznej celem zasięgnięcia opinii odnośnie do tego budynku. Biskup wyznał, że kiedy usłyszał propozycję przekazania
budynku na Kurię, to zaraz sobie zaplanował, że byłoby tam również
miejsce na Seminarium Duchowne.
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Plany piękne, ale podczas tej „rozmowy na osobności” prowadzonej w pobliżu katedry, Biskup dowiedział się, że przekazanie
budynku miałoby się jednak łączyć z pewną odpłatnością: padła
kwota sześciu milionów złotych. Po tych relacjach Ksiądz Biskup
zaczął po kolei pytać nas o zdanie. Była jedna, druga opinia. Wreszcie ja zostałem zapytany o zdanie na ten temat: Brać, czy nie brać?
Odpowiedziałem krótko, że tego budynku nawet za darmo nie przyjąłbym, bo wewnątrz jest zdewastowany, nie ma żadnego ogrzewania (poprzednio grzano piecami na olej), a sprawa kanalizacji wodnej
i ściekowej też wątpliwa, schody są tak zniszczone i wydeptane, że
należałoby je w ogóle wyrzucić, a nie wiemy z czego zrobione są
stropy, z którymi połączone są schody i nie ma żadnego parkingu na
samochody. Może przesadziłem, ale powiedziałem przy wszystkich,
że chcąc ten budynek doprowadzić do użytkowania, trzeba kolejnych
sześciu milionów. Należy też wiedzieć, że w piwnicach tego budynku
mieści się dawna katownia, gdzie w czasie wojny i po wojnie UB
męczyło Polaków, a po ścianach spływała krew męczenników.
Po usłyszeniu mojej opinii Ksiądz Biskup przerwał dyskusję
i powiedział: No to jedźmy do „Królowej Polski” – tam buduje się
cały zespół sakralny: kościół, plebania i centrum katechetyczne
(właśnie w tym roku katecheza miała powrócić do szkół). Trzeba to
zobaczyć. I tak się stało. Dnia 29 marca 1992 r. odbyły się oględziny
budynków nowej parafii pw. MB Królowej Polski. Zostałem poproszony o zdanie relacji ze stanu budowy. Na początku powiedziałem,
że ta szkoła jest zbudowana według szczególnych przepisów budowlanych, bo budynki szkolne muszą mieć podwójne zbrojenia ze
względu na bezpieczeństwo, tak, by strop nie ugiął się pod dziećmi,
które nieraz potrafią przemieszczać się w dużych grupach po korytarzach. Dach budynku pokryty był blachą cynkową, wykonana była
kanalizacja wodna i ściekowa, wstawione wszystkie okna i drzwi.
Budynek był w stanie surowym, trzeba było tylko przystąpić do wykończenia wnętrz. Kiedy przekazałem te szczegółowe informacje,
Ksiądz Biskup rzekł do mnie i pozostałych księży: „Nie mieliśmy nic
– mamy wszystko”. I została podjęta na miejscu decyzja, że budynek
szkolny, po przystosowaniu, będzie służył urzędom kurialnym.
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Fot. 2. Budynek Centrum Katechetycznego
(przyszłej Kurii Diecezjalnej)

Po takim pozytywnym załatwieniu sprawy Ksiądz Biskup zaprowadził nas przed kościół. Wszyscy zatrzymaliśmy się przed głównym wejściem. Biskup wziął mnie za rękę i poszliśmy we dwóch
w kierunku jeszcze nie wykończonej plebanii. Zapytał: Janusz, gdzie
ja mam mieszkać? Odpowiedziałem: Chyba przy Katedrze. Na to
Ksiądz Biskup: Przy Katedrze nie ma warunków i nie mam serca,
żeby wyrzucać Księdza Infułata z infułatki – niech sobie tam mieszka.
Na takie „dictum” Księdza Biskupa oznajmiłem, że na Boże Narodzenie planuję wykończyć plebanię. A Ksiądz Biskup mówi: Bardzo dobrze, bo chcę jak najszybciej znaleźć się u siebie. Janusz, wykańczaj
jak najszybciej całą plebanię. Po tych słowach Biskupa dodałem:
Księże Biskupie, również Ksiądz Kanclerz prosił, żeby go przyjąć na
zamieszkanie w plebanii. Ksiądz Biskup przywołał Księdza Kanclerza
i we trzech weszliśmy do niewykończonej jeszcze plebanii. Tam określiliśmy wstępnie, jak mogłoby wyglądać przyszłe zamieszanie:
Ksiądz Biskup otrzymał część proboszczowską, w tym holl na poczekalnię, dwie ubikacje i pomieszczenia na kuchnię, sypialnię, bibliotekę, kaplicę i salon. Kanclerz otrzymał dwa wikariaty.
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Mając tak ważne zadania do wykonania w plebanii i szkole, już
z początkiem kwietnia przystąpiliśmy do dzieła. Wezwani zostali
murarze, bo należało sale lekcyjne poprzerabiać na biura. Parkieciarze przystąpili do robienia obliczeń materiałowych. Parkiet sprowadzałem aż spod Kurowa, od brata ojca jezuity – Wacława Oszajcy.
Zabraliśmy się też za elektrykę. Należało przygotować pomieszczenia na archiwum kurialne i salę konferencyjną w dolnej części kościoła i pod zakrystią (sala konferencyjna służy do dziś diecezji przy
okazji różnych liczniejszych spotkań, uroczystości, czy konferencji).
Zrodziła się wielka inwestycja. Od początku kwietnia do końca
września prace prowadziło 49 fachowców z różnych branż. Do tego
dodać mnie – proboszcza i koordynatora wszystkich robót, inżyniera
i majstra. W sumie 52 osoby – i tak przez całe lato. Nie tylko budynki, ale również plac, wszystkie przejścia i podjazdy uległy przebudowie. Dzięki temu obecny Dom Diecezjalny mógł powstać na miejscu
dawnego parkingu parafialnego. Wszystko zostało wykonane według
planu, bo pracowali sami dobrani fachowcy.
Trzeba zaznaczyć, że wszystkie decyzje dotyczące spraw budowlanych zostały podjęte przez Księdza Biskupa jeszcze przed jego
ingresem do katedry.
Gdy wszystko zostało wykonane według planu i w swoim czasie,
wówczas nastąpiły przeprowadzki. I tak: 17 września 1992 r. do
nowej plebanii z Lublina sprowadził się Ksiądz Kanclerz Franciszek
Greniuk. Ja sam – jako proboszcz – w nowej plebanii zamieszkałem
z soboty na niedzielę, 26/27 września l992 r. W kolejną niedzielę,
tj. 4 października l992 r. zainstalowali się obydwaj księża wikariusze: ks. Zenon Mrugała i ks. Grzegorz Świtalski, a w środę 7 października l992 r., na Matkę Bożą Różańcową, przy mojej osobistej
pomocy, z Lublina z Domu Księży Seniorów sprowadził się Ksiądz
Biskup Jan Śrutwa. Pamiętam, że był to bardzo deszczowy dzień.
Klerycy przez kilka godzin do podstawionego „Tira” wnosili książki
i pudełka z zapakowanymi rzeczami. Zabraliśmy także wyposażenie
całej biskupiej kaplicy. Po załadowaniu rzeczy wsiedliśmy obaj
z Księdzem Biskupem do kabiny „Tira”. Ja siedziałem na obudowie
silnika, a Biskup na fotelu. Przez całą drogę do Zamościa Ksiądz
Biskup trzymał w rękach duży Krzyż.
Kiedy dojechaliśmy na miejsce, w Zamościu już nie było deszczu. Na progu plebanii Ksiądz Biskup został przywitany tradycyjnie
chlebem, solą i kwiatami przez proboszcza, wikariuszy, panią gospo432
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dynię Teresę Hajduk, pana kościelnego Michała Krzesińskiego, pana
Romana Swatko, pana Mariana Buryło i innych. Do rozładowania
rzeczy Księdza Biskupa stawiła się ekipa mężczyzn, którzy szybko
i zgrabnie wszystko rozstawili gdzie należało. Na zakończenie tej
„akcji” Ksiądz Biskup powiedział, że jest wreszcie u siebie, jak wcześniej sobie życzył.

Fot. 3. Powitanie bpa Jana Śrutwy na plebanii parafii
pw. MB Królowej Polski w Zamościu

Dokładnie po pięciu latach zamieszkania, pod koniec lata 1997 r.,
Ksiądz Biskup i Kanclerz opuścili plebanię i zamieszkali w Domu
Diecezjalnym. Siedzibę Kurii Ksiądz Biskup polecił przenieść z sal
przy katedrze do części mieszkalnej tymczasowej blaszanej kaplicy
parafii MB Królowej Polski. Tam, na dole przygotowano pomieszczenia kurialne wraz z archiwum, a na piętrze urządzono mieszkania dla sióstr, które miały prowadzić oddzielną kuchnię dla Księdza
Biskupa. Ostatecznie siostry nie zamieszkały w przygotowanym
miejscu, ale jedna z nich przychodziła z katedry, by posługiwać
Księdzu Biskupowi i gotować dla niego obiady. Ksiądz Kanclerz
stołował się u mnie przez 5 lat.
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Ingres Biskupa Jan Śrutwy do Katedry Zamojskiej odbył się
19 kwietnia 1992 r. w Wielkanoc, przy udziale Księdza Arcybiskupa
Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Był to piękny słoneczny dzień, ale bardzo mroźny. W katedrze prawie wszystkie miejsca były zajęte przez duchowieństwo i delegacje, tylko cząstka wiernych mogła wejść do katedry, wielu pozostało na zewnątrz
świątyni. Skutek był taki, że po zakończeniu Mszy św. na zewnątrz
nie było ani jednej osoby, bo przemarznięci szybko wrócili do domów.
Podczas Mszy św. byłem odpowiedzialny za grupy witające Księdza
Biskupa i za Liturgię Słowa. W imieniu najmłodszych dzieci Księdza
Biskupa witała Agnieszka Giera, jedna z trojaczków, rodzona siostra
dzisiejszego organisty, pana Mariusza i dzisiejszego księdza Krzysztofa.
Pierwsza Konferencja Księży Dziekanów odbywała się na plebanii w pokoju stołowym. Ustalono na niej m.in. że wszystkie dokumenty archiwalne z Kurii w Lubaczowie będą sprowadzone do Zamościa. Po ich sprowadzeniu okazało się, że różne są gabaryty ksiąg
i trudno je ustawić na półkach w archiwum, stąd wyszło polecenie,
by wszystkie księgi parafialne były ujednolicone. Ksiądz Kanclerz,
za moją opinią, na archiwistkę do kurii przyjął panią Halinę Pakułę, która pracowała tam przeszło 10 lat. Okazało się również, że różne były sposoby prowadzenia rozliczeń finansowych pomiędzy
księżmi i ze służbą kościelną, dlatego Ksiądz Biskup powołał czterech księży: dwóch z dawnej Diecezji Lubelskiej (ks. Janusza Romańczuka i ks. Aleksandra Sieciechowicza) oraz dwóch z Archidiecezji w Lubaczowie (ks. Wiesława Mokrzyckiego i ks. Józefa Bednarza), a mnie upoważnił, bym przewodził temu zespołowi, który miał
uporządkować tę kwestię, biorąc za wzór praktykę stosowaną
w Diecezji Lubelskiej. Następna Konferencja Księży Dziekanów
była już zorganizowana na korytarzu Kurii. Stało się tradycją, że
konferencje dziekanów poprzedzone były referatami wygłaszanymi
przez zaproszone osoby. Tym razem wystąpienie miał ks. prof. Walerian Słomka z Lublina. Kiedy przyjechał, spotkałem się z nim osobiście i wtedy powiedział takie słowa: Ksiądz Biskup Jan tak szybko
i twórczo rozpoczął pracę w diecezji, bo Ksiądz Kanclerz po rzymsku
urządził mu kancelarię.
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Fot. 4. Konferencja Księży Dziekanów

Mając już takie osiągnięcia organizacyjne należało, jak powiedział Biskup Jan, dokonać poświęcenia plebanii i kurii. Nadarzyła
się dobra okazja, którą Biskup wykorzystał. Otóż w niedzielę
23 maja 1993 r. Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, jadąc na
uroczystości Jubileuszu 350-lecia Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie, zatrzymał się w Zamościu i o godz. 10.00 zawitał do naszej kaplicy. Na tą okoliczność przyjechało duchowieństwo z diecezji,
był obecny Prezydent Zamościa, Marcin Zamoyski i ludzie też dopisali. Przy ołtarzu Księdza Prymasa witał Ksiądz Biskup, przedstawiciele paraﬁi, a przed końcowym błogosławieństwem do zebranych
w kaplicy przemówił Prymas.
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Fot. 5. Wizyta w Zamościu Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa

U wejścia do plebanii Biskup Jan przedstawił mnie Prymasowi
jako proboszcza i budowniczego młodej paraﬁi. W wewnętrznym
holu Ksiądz Prymas odmówił modlitwę poświęcenia plebanii. Po
modlitwie, ze mną, niosącym kropidło i wodę święconą, przeszedł
dokładnie po wszystkich pokojach i pomieszczeniach w plebanii,
uroczyście je poświęcając. Na zakończenie pobytu na plebanii Ksiądz
Prymas złożył mi podziękowanie i życzył Bożego błogosławieństwa.
Z plebanii wszyscy przeszliśmy do Kurii, którą Ksiądz Biskup
bardzo się cieszył. Tutaj Ksiądz Prymas też dokonał uroczystego
poświęcenia wszystkich pomieszczeń na obu kondygnacjach. Po poświęceniu Kurii otrzymał od Księdza Biskupa pamiątkowy obraz
i po zakończonym spotkaniu odjechał do Krasnobrodu.
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Fot. 6. Poświęcenie plebanii parafii pw. MB Królowej Polski

Fot. 7. Poświęcenie Kurii Diecezjalnej w Zamościu
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Po tych uroczystych poświęceniach na plebanii i w Kurii powiedziałem do Księdza Biskupa: Zostaje jeszcze tylko kościół do konsekracji. Ksiądz Biskup chwycił mnie za słowo i mówi: Rób wszystko,
by do konsekracji doszło jeszcze w tym roku. Ja odpowiedziałem, że
też tak myślę i chciałbym tego doczekać, tym bardziej, że konsekracja mogłaby się dokładnie w dziesiątą rocznicę erygowania parafii
pw. MB Królowej Polski. I rzeczywiście te plany i nadzieje spełniły
się. Dzięki olbrzymim wysiłkom i ciężkiej pracy kościół został urządzony i odpowiednio przygotowany do uroczystej konsekracji. Dokonał jej Biskup Jan Śrutwa, 8 grudnia 1993 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym miejscu pragnę
koniecznie przypomnieć ważne informacje, bo to jest jakby metryczka kościoła: autorem projektu całego zespołu sakralnego był mgr inż.
arch. Roman Orlewski z Rzeszowa; konstruktorem – Edward Mirowski z Lublina; inspektorem nadzoru – inż. Edward Typiak z Zamościa; majstrem budowy – technik Eugeniusz Zgnilec z Zamościa.

Fot. 8. Konsekracja kościoła pw. MB Królowej Polski w Zamościu

Nasz kościół parafialny, choć młody, jednak zasługuje na szczególną uwagę ze względu na obraz Matki Bożej Królowej Polski
w głównym ołtarzu, który został wykonany na zamówienie rodziny
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państwa Kleniewskich z Lublina i poświęcony w 1906 r. w Rzymie,
za pontyﬁkatu papieża św. Piusa X. Jest to inkrustacja mozaikowa,
która polega na wykładaniu powierzchni przedmiotu innymi, szlachetniejszymi materiałami, które tworzą na tle powierzchni szarobiałego przedmiotu motywy ﬁguralne. Intencją państwa Kleniewskich było, by po przewiezieniu do Polski, obraz ten przekazać do
nowo budującego się kościoła. Pierwsza wojna światowa, później
okres międzywojenny, wreszcie II wojna światowa, nie sprzyjały
budowie kościołów. Obraz więc został przekazany do Kurii Diecezjalnej. Kiedy doszło do budowy „kościoła Maryjnego” w Zamościu,
Biskup Lubelski Bolesław Pylak w 1983 r. podjął decyzję i protokolarnie przekazał obraz do parafii MB Królowej Polski w Zamościu.
Do znaczących elementów należących zawsze do pełnego wyposażenia kościoła paraﬁalnego należą dzwony, które wykonane zostały
w 1998 r. w Odlewni Dzwonów pana Janusza Felczyńskiego
w Przemyślu. Są trzy dzwony i każdy ma swoje imię: pierwszy –
„Maryja – Imię Moje”, drugi – „Jan Paweł II Papież – Totus Tuus”,
trzeci – „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”. Dzwony
poświęcone zostały przez Papieża Jana Pawła II podczas Pielgrzymki do Zamościa i pobytu w paraﬁi 12 czerwca 1999 r. Zawieszone są
w wolnostojącej dzwonnicy przed kościołem. Z racji zbliżającej się
kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej, 30 kwietnia 2000 r.
w kościele wcześniej została urządzona Kaplica Miłosierdzia Bożego,
a w niej umieszczone relikwie św. Faustyny (pierwszego stopnia),
sprowadzone z Łagiewnik i obrazy: Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny. Należy jeszcze wspomnieć o ławkach, nagłośnieniu, oświetleniu, ołtarzu w wystroju mozaikowym, nowoczesnym ogrzewaniu na
powietrze, tynkach na elewacji kościoła, czy parkingach przed Kurią
i na placu kościelnym. Może w tym miejscu za dużo napisałem
o kościele parafialnym, ale trzeba powiedzieć, że od początku,
a zwłaszcza teraz, kiedy cały zespół sakralny został wykończony,
Kuria i Dom Diecezjalny są wyjątkowym miejscem w diecezji. Zrodziła się też specyficzna „symbioza pracy” na szczeblu parafialnym
i diecezjalnym. Wyrazem tego są m.in. uroczystości odbywające się
w tym kościele. Na przykład w styczniu 1994 r. Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Namysłowskiego
w Zamościu zorganizowała tu Jubileusz 45-lecia swego istnienia.
Mszę św. odprawiał Biskup Jan Śrutwa wraz z biskupem z Austrii
i innymi siedmioma kapłanami z zagranicy. Celebrze towarzyszył
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Chór Szkoły Muzycznej. Podczas tej uroczystości poświęcony został
nowy Sztandar Szkoły. 13 stycznia 1994 r. Biskup zaprosił do naszej
świątyni rolników z całej diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami na
wspólny opłatek. W czasie dzielenia się opłatkiem śpiewał chór
z parafii Gorajec pod przewodnictwem ks. proboszcza Michała Radeja. Zaś 11 kwietnia 1994 r. w naszym kościele odbyło się spotkanie
„Radia Maryja” i była Msza św. transmitowana na całą Polskę.

Fot. 9. Namaszczenie ołtarza

I tak jest po dzień dzisiejszy, choć Katedra jest Matką Kościołów, to jednak ze względu na siedzibę Księży Biskupów, urzędy kurialne i parkingi, ten kościół jest jakby centralnym kościołem w diecezji. Tutaj często księża uczestniczą w różnych konferencjach, uroczystościach i nabożeństwach ogólnodiecezjalnych. Dla pełnego obrazu chcę dodać, że w przeddzień koronacji Obrazu Matki Bożej Tomaszowskiej, była to sobota 16 lipca 1994 r., w imieniu naszego Biskupa Jana, podejmowałem u siebie na plebani Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka i Biskupa
Jana Chrapka z Torunia. Po spotkaniu w mieszkaniu przeszliśmy do
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kościoła, do kurii i do sali konferencyjnej. Nuncjuszowi wszystko się
podobało, dwa razy mnie wyściskał za to wielkie dzieło, którego dokonałem i życzył mi dalszej owocnej pracy duszpasterskiej. Dodam,
że na plebanii gościłem także Kardynała Świątka, Biskupa Kraszewskiego z Warszawy i Biskupa Dydycza z Drohiczyna, który później przysłał mi list dziękczynny i własną książkę z dedykacją.
W ramach XV-tych Jubileuszowych Zamojskich Dni Muzyki w niedzielę 16 października 1994 r. wystąpił w kościele Chór Akademii
Teologii Katolickiej z Warszawy.
Wielką uroczystość i święto diecezjalne przeżywaliśmy 4 lipca
1998 r. kiedy to w katedrze zamojskiej z rąk Arcybiskupa Józefa
Kowalczyka – Nuncjusza Apostolskiego w Polsce święcenia biskupie
przyjmował Ks. Mariusz Leszczyński, kapłan naszej diecezji i dotychczasowy proboszcz w parafii Tarnoszyn. Jak się później okazało,
był to „niezwykły prezent” Stolicy Apostolskiej dla naszej Diecezji na
rok przed przyjazdem Ojca Świętego Jana Pawła II do Zamościa.
Jednym z największych wydarzeń w diecezji i paraﬁi była
wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu w dniu 12 czerwca
1999 r. Przyjazd poprzedzony był wieloma przygotowaniami – począwszy od Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski, aż
po Zamość. I tak, w styczniu 1999 r. na Konferencji Episkopatu Polski zapadła decyzja, że Zamość znajdzie się na trasie papieskiego
pielgrzymowania. Wkrótce potem do Zamościa przyjechał bp Chrapek, który z ramienia Episkopatu był koordynatorem pielgrzymek
papieskich. Zjawił się któregoś dnia późnym popołudniem i zapukał
do drzwi plebanii. Ja w tym czasie prowadziłem w kancelarii konferencję dla narzeczonych. Ucieszyłem się tak niezwykłym gościem.
Po przywianiu Biskup Chrapek oznajmił, że przyjechał do Biskupa Jana i chce się z nim spotkać. Ja odpowiadam, że Biskup Jan
kiedyś tu mieszkał, ale obecnie mieszka już w Domu Diecezjalnym.
Przeprosiłem narzeczonych i poszliśmy do Biskupa Jana. Podprowadziłem Gościa na miejsce, aż do pokoju, podziękowałem i chciałem
odejść, a Biskup Jan mówi do mnie: Proszę nie odchodzić, bo pojedziemy ustalać plac i trasę przejazdu Papieża. Po wyjściu z Domu
Diecezjalnego udaliśmy się przed kościół. Stanęliśmy wysoko na
schodach i wtedy bp Chrapek oznajmił, że tutaj na placu kościelnym
i wokół tego placu odbędzie się spotkanie z Papieżem. Wtedy ja:
Księże Biskupie, a może na Lotnisku na Mokrem. Mówiłem tak, bo
szkoda mi było wycinać drzewka i krzewy, które tak pięknie już
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zaczęły rosnąć. Biskup Chrapek odpowiada mi natychmiast i konkretnie: Zorganizujemy tutaj przyjęcie i spotkanie z Papieżem i to
w sumie wypadnie bardzo panoramicznie. Wszyscy będą blisko Papieża i cały plac wokół będzie wypełniony wiernymi, nie tak jak ma
to miejsce na lotniskach, gdzie choćby było milion wiernych, to widać
tylko garstkę. Po tych słowach biskupa wyraziłem radość z takiego
wyboru.

Fot. 10. Przygotowanie miejsc przy kościele pw. MB Królowej Polski w Zamościu na
spotkanie z Janem Paweł II

I tak miejsce na spotkanie z Papieżem zostało wybrane i zatwierdzone. Jak najszybciej wraz z ks. Kanclerzem, który właśnie
wrócił z wykładów z Lublina, pojechaliśmy na trasę, mierzyć odległości od kościoła aż do lotniska w Mokrem. Skrzętnie zapisywaliśmy każdy kilometr i metr. Po odjeździe Biskupa Chrapka, jeszcze
w tym samym tygodniu, a dokładnie 21 stycznia 1999 r. z Warszawy
helikopterem przyleciała Komisja Episkopatu od spraw pielgrzymkowych papieża w składzie: bp Chrapek, bp Libera i bp Pieronek.
Wraz z nimi przybył kardynał Tucci z Rzymu. Wylądowali na ośnieżonym lotnisku w Mokrem. Był mroźny dzień. Autokarem przyjecha442
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liśmy pod kościół, by sprawdzić miejsce, gdzie będzie urządzony ołtarz papieski i zobaczyć sam kościół, który w czasie pielgrzymki miał
stanowić zaplecze ołtarza. Później sprawdzana była wskazana trasa
przejazdu Papieża z lotniska na Rynek Wielki, pod Szpital Jana
Pawła II. Spotkanie zakończyło się przy kościele. Wszystko wypadło
bez zarzutu. Droga do dalszych działań została otwarta.

Fot. 11. Ks. Janusz Romańczuk nadzorujący przebieg budowy ołtarza papieskiego

W związku z przygotowaniami Biskup Śrutwa powołał dziewięć
komisji. Ja zostałem przewodniczącym komisji ds. budowy ołtarza
papieskiego i ds. dekoracji. Biskup Jan powiedział do mnie: Janusz,
bądź na wszystkich spotkaniach bez specjalnego zapraszania
i wiedz, że odpowiadasz za wszystko co będzie się działo w obrębie
parkanu kościelnego. W sumie w komisjach było 50 osób i każda
z nich miała własne pole działania. Przez moje ręce przechodziło
wiele spraw związanych z przygotowaniami. Np. w Nadleśnictwie
Zwierzyniec, będąc delegatem kurii, miałem spotkanie z trzynastoma Dyrektorami Nadleśnictw, nawet byli Dyrektorzy z Dyrekcji
Lubelskiej i Kraśnickiej. Wcześniej, po uzgodnieniach między Kurią
a Nadleśnictwem w Zwierzyńcu, padła obietnica, że potrzebny mate443
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riał w drewnie otrzymamy gratis, ale w czasie tej narady okazało
się, że ponieważ lasy są państwowe, dlatego nie ma mowy o jakimś
darmowym przekazywaniu drewna. Po otrzymaniu tej informacji
byłem poproszony o opuszczenie sali, bo Dyrektorzy chcieli sami
przeprowadzić naradę – co z tym zrobić. Po 15 minutach zostałem
zaproszony i oznajmiono mi, że drewno zostanie przekazane w całości według zapotrzebowania po najniższej cenie, ale i tak będzie
kosztować prawie 350 tys. złotych, a stemple na sektory w liczbie
dwóch tysięcy będą wypożyczone przez Nadleśnictwo i po uroczystościach trzeba będzie je zwrócić. Miałem dylemat, co z tym wszystkim
zrobić. Zacząłem dzwonić do ks. Kanclerza, później do ks. Ekonoma,
ale nie dodzwoniłem się – komórek wtedy jeszcze nie było. A Dyrektorzy czekali na moją odpowiedź. Wtedy pomyślałem: Nie ma wyjścia, muszę podpisać, bo z czego zbudujemy ołtarz papieski. I uzgodniliśmy, że nawet za odpłatnością bierzemy to drewno. Umowę podpisałem na 130 kubików (metrów sześciennych). Wróciłem do domu
z mieszanymi uczuciami, ale kiedy powiedziałem o wszystkim ks.
Kanclerzowi, wtedy mnie pochwalił i powiedział: Musimy mieć materiał na ołtarz, dobrze zrobiłeś.

Fot. 12. Ks. Stefan Wójtowicz – ekonom diecezji
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Fot. 13. Powstający ołtarz papieski

Ponieważ ołtarz miał powstać przed kościołem, dlatego przed
jego budową geodeci zbadali teren, czy nie ugnie się pod ciężarem.
Wyniki badania okazały się pozytywne. Zakupionych zostało 30 ton
stali na konstrukcję ołtarzową (później ta stal w całości została wykorzystana przy budowie kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie). Projektantką ołtarza była pani inż. arch. Maria
Gmyz z Zamościa, a wykonawcą pan inż. Edward Typiak ze swoimi
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pracownikami z Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego
w Zamościu. Przedsiębiorstwo pana Typiaka budowało ołtarz papieski oraz podium dla orkiestr i chórów, zaś zwyżkę dla dziennikarzy
i telewizji ze swoich materiałów budowali pracownicy Firmy Budowlanej ze Śląska, dokładnie z Kędzierzyna-Koźle. Ta sama firma budowała także ołtarz papieski w Gliwicach. Położona została nowa
linia kablowa niskiego napięcia od stacji transformatora do budynku
plebanii, bo zapowiadał się duży pobór prądu do oświetlenia ołtarza
papieskiego, dziesięciu wozów transmisyjnych dla radia i trzech dla
telewizji. Podczas wszystkich prac prowadzonych przy ołtarzu, przy
wykopach pod linię kablową, czy nawet przy kładzeniu krawężników
na jezdni zawsze był obecny policjant, który dbał o sprawy bezpieczeństwa. W Ośrodku Doskonalenia Rolniczego w Sitnie już w marcu było zasiane zboże, które rolnicy przywieźli ciągnikami w czerwcu: dojrzewające z kłosami, pachnące, służyło do przygotowania dekoracji z wkomponowanymi chabrami i makami. Z Holandii sprowadzonych zostało pięć tysięcy sztuk złocieni w kolorze białym, żółtym i niebieskim. Dekoracją krzyża i ołtarza papieskiego zajęli się
kwiaciarze zamojscy (co ciekawe, po odjeździe Papieża te wszystkie
dekoracje ludzie zabrali ze sobą do domu jak relikwie). W Zielonej
Górze tkany był na zamówienie specjalny chodnik purpurowy:
2,5 metra szerokości i 50 metrów długości. Po nim Papież wchodził
do Kościoła, a następnie szedł po nim do ołtarza. Nagłośnienie na
placu i w sektorach, gdzie stali pielgrzymi, wykonał elektronik, pan
Popek z Poznania.
Plebania służyła za bazę wszystkim Służbom Rządowym
z Warszawy. W pokojach miały być przygotowane fotele, stoliki
z wodą pitną itd. Na kilka dni przed wizytą Papieża zabrano nam na
plebanii wszystkie numery telefonów, a w piwnicy plebanii założone
zostały łącza na trzy telefony zagraniczne. W przeddzień wizyty
pirotechnicy zabrali mi klucze od kościoła, by następnego dnia przebadać dokładnie wnętrze świątyni. Takie były wymogi. To tylko niektóre szczegóły, było ich o wiele więcej, np. w wieczór przed przyjazdem Papieża zajechał „TIR” przywożąc 16 tysięcy butelek wody pitnej dla pielgrzymów – powstał problem z miejscem złożenia i rozładunkiem.
W oczekiwaniu na Papieża, 12 czerwca 1999 r. o godz. 14.00 dla
przybyłych pielgrzymów w liczbie ponad 250 tysięcy, Mszę św. na
papieskim ołtarzu odprawiał Prymas Czech, kard. Miloslav Vlk,
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przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Jak sam
zapowiedział, celebrowana przez niego liturgia była „podziękowaniem za te wielkie rzeczy Boże, które dokonują się teraz w Polsce”.
Biskup Jan Śrutwa powołał mnie do siedmioosobowego „Orszaku Papieskiego”, który witał Ojca Świętego na Lotnisku na Mokrem.
W oczekiwaniu na Papieża Biskup zapytał mnie: „Janusz, dzisiaj
12 czerwca 1999 r., którą rocznicę święceń kapłańskich przeżywasz?”. Odpowiedziałem: Trzydziestą czwartą. Na to Ksiądz Biskup:
„To Szczęść Ci Boże!”.
Ojciec Święty po wylądowaniu w Mokrem najpierw został uroczyście powitany przez „Orszak Papieski”. Mnie Biskup Jan przedstawił Ojcu Świętemu jako proboszcza i budowniczego kościoła, do
którego udamy się na Liturgię Słowa. Po powitaniu Papieża przez
duchowieństwo, do Ojca Świętego podszedł Ordynat Jan Zamojski
z wnukiem Andrzejem, a więc najstarszy i najmłodszy z rodu Zamoyskich. Po powitaniu Papież udał się na krótką modlitwę do Katedry, po czym zajechał na zabytkowy Rynek Zamojski, perłę architektury renesansowej Europy. Przygotowano tam wiele transparentów, m.in.: „Witamy Papieża”, „Niech żyje Ojciec Święty”, ale też na
przykład: „Unii Europejskiej – nie”. Gdy Papież mijał Komendę Policji, zza zakratowanych okien pozdrawiali Go aresztanci. Następnie
Jan Paweł II poświęcił Szpital Wojewódzki noszący jego imię. Przed
Szpitalem zgromadził się personel, chorzy oraz tłumy wiernych.
Papież dokonał poświęcenia nie wychodząc z „papamobile” (kropidło
z poświęcenia zostało w Szpitalu jako pamiątka).
Następnie Papież udał się na miejsce Liturgii Słowa. Na trasie
przejazdu witały Go entuzjastycznie tłumy wiernych. Po przybyciu
na plac kościelny, a tuż przed Liturgią Słowa, Ojciec Święty (od
strony ul. Zamoyskiego) wszedł do kościoła na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. U wejścia rozległ się głos Biskupa Dziwisza z zapytaniem: „Kto jest proboszczem tego Kościoła?”. Choć szedłem na końcu „Orszaku”, zawołałem odważnie: „Ja jestem!”. Na to
Biskup Dziwisz: „Proszę stanąć z Księdzem Biskupem przy Ojcu
Świętym”. Gdy się zbliżyłem, Papież zapytał mnie: „Jaka to Kapituła chodzi w takich pelerynach”? Odpowiedziałem: Kapituła Zamojska. Po tych słowach włączył się zaraz Biskup Jan – historyk
i wyjaśnił, że te peleryny kanonickie mają swoją historyczną wymowę. Kiedyś Kanonikami Kolegiaty byli tylko profesorowie Akademii
Zamojskiej, którzy mieli przywilej chodzenia w togach profesorskich.
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Czasy się zmieniły, Akademii Zamojskiej nie ma, a te skrócone peleryny dzisiejszych Kanoników mają przypominać dawne togi profesorskie. Podczas modlitwy Papież klęczał na klęczniku, który został
wykonany specjalnie na tę okoliczność. Po uroczystościach klęcznik
pozostał jako relikwia i stał się dla paraﬁan znakiem duchowej
obecności Papieża pośród nas.

Fot. 14. Wizyta Jana Pawła II w Zamościu

Przy ołtarzu Papieskim, witając Ojca Świętego w Zamościu, Biskup Jan Śrutwa określił Papieża słowami św. Hieronima jako „Następcę Rybaka i Ucznia Krzyża”. Wezwał też wiernych do słuchania
słów Papieża bo, jak podkreślił, przemówi przez Niego sam Chrystus. Po powitaniu rozpoczęła się Liturgia Słowa. Punktem wyjścia
homilii papieskiej był cytat z Ewangelii według św. Łukasza: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45). Nawiązując do pobytu w tym malowniczym regionie, Jan Paweł II zauważył, że „opatrznościowe umieszczenie sceny nawiedzenia Maryi w wyjątkowej oprawie piękna tego
miasta i tej ziemi, przywodzi na myśl biblijny zapis stworzenia”.
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Mówiąc o ziemi zamojskiej z wyraźnym wzruszeniem Papież stwierdził: „Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń
lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie
znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy,
o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla
człowieka i dla świata”. Słowa te wywołały burzę oklasków. Po oklaskach, kiedy plac się wyciszył, Ojciec Święty odchodząc od dalszych
słów przemówienia, nawiązał do aury jaka zapanowała nad miejscem modlitwy: „Widzę – mówił – jak zaczyna padać deszcz i będzie
chyba chciał schłodzić całodzienny upał, w którym trwaliście przez
wiele godzin”. Po tych słowach Papież kontynuował homilię.
Chcę jeszcze powrócić do sprawy pogody. Rzeczywiście, był to
dzień niezwykle upalny, nieraz – jak wiemy – po takich upałach
przychodzą gwałtowne burze. Coś podobnego zaczęło się dziać nad
zgromadzonymi pielgrzymami. Na początku specjalnie zamieszania
nie było, bo wszyscy byli zwróceni do ołtarza, a chmura nadciągała
od południa. Natomiast patrząc z ołtarza na południe, można było
się przestraszyć. Stojąc na podium blisko papieskiego fotela, widziałem jak w szybkim tempie zbliża się do nas groźna chmura.
W pewnym momencie zaczęło padać. Najpierw był to drobny deszcz.
Na placu nastąpiło poruszenie, pielgrzymi zaczęli rozkładać parasolki. Od tej groźnej chmury pociemniało do tego stopnia, że reflektory zadziałały i rozświetliły ołtarz. W tym czasie chyba wszyscy
mieliśmy mieszane uczucia i modliliśmy się w sercach.
Myślę, że każdy z obecnych na swój sposób modlił się o dobrą
pogodę na ten czas. Po uroczystościach opowiadał mi Biskup Jan, że
w tych „krytycznych chwilach” zapytał Kardynała Gulbinowicza
z Wrocławia, czyjego wstawiennictwa wzywał, kiedy tak żarliwie się
modlił. Kardynał odpowiedział, że modlił się do św. Agaty. Wiemy,
że jest ona patronką i orędowniczką również w sytuacjach niebezpiecznych i w zagrożeniu powodzią. Skutek wspólnych modlitw był
widoczny na naszych oczach. Wszyscy mogli zauważyć, jak po tych
pierwszych kroplach deszczu groźna chmura zatrzymała się i po
chwili zaczęła przesuwać się na zachód, w kierunku Płoskiego. Do
nas powróciło na nowo jasne, pogodne i nieco schłodzone popołudnie.
Ale na tym jeszcze nie koniec. Po zakończonych uroczystościach,
podczas przejazdu papieża na lotnisko w Mokrem natrafiono na
wiele przeszkód. Burza, która nas ominęła, za Zamościem w kierunku Mokrego poczyniła liczne spustoszenia. Droga była usłana odła449
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manymi gałęziami z drzew, pobocze jezdni zamulone, a rowy pełne
wody. Mimo tych przeszkód Papieża szczęśliwie dowieziono na Lotnisko, skąd odleciał do Warszawy. Dla mnie, i chyba dla wszystkich
pielgrzymów, wydarzenia te były szczególnym znakiem Bożej
Opatrzności, Opieki Matki Bożej Królowej Polski i św. Agaty, jak
wyznał Kardynał Gulbinowicz.

Fot. 15. Końcowe błogosławieństwo udzielone przez Jana Pawła II
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Ojciec Święty kończąc przemówienie do pielgrzymów powiedział: „Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy
przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie nie szczędzili również krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy i dziś podejmują ciężki trud służby ziemi”. Słowa te zostały przyjęte owacyjnymi oklaskami.
Po przemówieniu miał miejsce obrzęd składania Ojcu Świętemu
darów przez duchowych i świeckich. Towarzyszyły temu śpiewy
zespolonych chórów oraz orkiestr: Włościańskiej i Wojskowej. Na
zakończenie Liturgii Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił zebranym
Apostolskiego Błogosławieństwa i przy śpiewie: „Życzymy, życzymy”
odjechał na Lotnisko.
Po zakończeniu uroczystości należało nie tylko posprzątać cały
plac, na którym stali pielgrzymi, ale zupełnie go przebudować. Te
prace trwały do zimy. Wykonane zostały nowe parkingi dla samochodów i nowe przejazdy.

Fot. 16. Odjazd Jana Pawła II na lotnisko w Mokrem
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Po odjeździe Papieża, kiedy spotkałem Biskupa Jana, usłyszałem takie słowa: Janusz rób wszystko, by to wydarzenie spotkania
z Ojcem Świętym jakoś upamiętnić, bo kto będzie pamiętał, jeśli nie
my? I tak od czasu wizyty Ojca Świętego każda jej rocznica
(12 czerwca) obchodzona jest bardzo uroczyście. Porządek nabożeństw jest świąteczny, zwykle w godzinach wizyty papieskiej, wieczorem, Mszę sprawuje Biskup w otoczeniu księży koncelebransów.
Pierwszą rocznicę uczciliśmy Mszą św. w intencji Ojca Świętego
i wysłuchaniem świadectw z jego pobytu w Zamościu, które złożyli:
projektantka ołtarza, Maria Gmyz; budowniczy ołtarza, Edward
Typiak; lekarz rodzinny, dr Danuta Hawrot; ordynator Szpitala
Jana Pawła II, dr Ryszard Piasecki; katechetka, Barbara Ulanowska i nauczycielka języka polskiego, Barbara Durzyńska.
9 września 2000 r. całe miasto i diecezja przeżywały koronację
obrazu Matki Bożej Opieki z Katedry Zamojskiej. Korony poświęcił
Papież rok wcześniej przed naszym kościołem, podczas pielgrzymki.
Uroczystego nałożenia koron Jezusowi i Maryi dokonał Prymas Polski Józef Kardynał Glemp przy bardzo licznym udziale wiernych
i duchowieństwa na Rynku Wielkim w Zamościu.
W drugą rocznicę wizyty Ojca Świętego w Zamościu, na ścianie
przed wejściem do kościoła została umieszczona tablica upamiętniająca pobyt Papieża. Poświęcenia tablicy dokonał Biskup Jan Śrutwa.
W trzecią rocznicę wizyty (12 czerwca 2002 r.) pod patronatem
Biskupa Śrutwy został zorganizowany uroczysty koncert. Wykonawcami byli: organista z Belgii, Jan Van-Mol; Joanna Gumiela (sopran
z Krakowa) i Chór „Rezonans” pod dyrekcją pani Alicji Saturskiej.
W maju 2003 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka do Rzymu, która była narodowym dziękczynieniem za 25 lat posługi Jana
Pawła II na Stolicy Piotrowej. Uczestniczyło w niej 100 osób z naszej
diecezji.
Z racji 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II i w rocznicę pobytu
Ojca Świętego w Zamościu, Biskup Jan Śrutwa ustanowił w dniu
12 czerwca specjalny „Odpust Papieski” w naszym kościele. W stosownym dekrecie Biskup napisał: „Będzie to niewątpliwie upamiętnienie tego historycznego wydarzenia dla całej Diecezji, okazja do
wdzięczności Bogu za dar tego spotkania, jak również do reﬂeksji
nad nauczaniem Piotra naszych czasów”.
Rok 2005 wszystkim Polakom najbardziej kojarzy się ze śmiercią Papieża Jana Pawła Il. Było to 2 kwietnia 2005 r. o godzinie
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21.37. Jan Paweł II był jednym z najwybitniejszych papieży i przywódców religijnych, z pewnością zasłużył sobie na tytuł „Wielkiego”.
Żyliśmy w czasach Jana Pawła II „Wielkiego Papieża”, „Wielkiego
Człowieka”, „Największego Polaka”. W Polsce i w wielu krajach
świata została ogłoszona żałoba narodowa i trwała do dnia pogrzebu
Papieża. W piątek 8 kwietnia 2005 r. o godz. 10.00 na Placu św.
Piotra w Rzymie rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa. W czasie jej
trwania wierni wznosili okrzyki „Natychmiast Święty”, wyrażając
pragnienie szybkiej kanonizacji Jana Pawła II. To wołanie wiernych
na Placu potwierdził Kardynał Ratzinger, kiedy na koniec kazania
pogrzebowego, wobec zebranych wypowiedział słowa: „Możemy być
pewni, że nasz ukochany Papież stoi obecnie w oknie Domu Ojca,
spogląda na nas i nam błogosławi. Tak, błogosław nam, Ojcze Święty”. Papież Jan Paweł II pochowany został w Grotach Watykańskich. Podczas Jego pontyﬁkatu ponad 300 milionów ludzi przeszło
na katolicyzm. Papież Polak dziewięciokrotnie odwiedził naszą Ojczyznę. Odbył 144 podróże po Włoszech. Przewodniczył blisko 140
uroczystościom beatyﬁkacyjnym i 50 kanonizacyjnym, podczas których wyniósł na ołtarze ponad 1300 Sług Bożych, w tym 160 Polaków. Zwołał i przewodniczył kilkunastu spotkaniom młodzieży
z całego świata. Opublikował sto różnych dokumentów. Jest autorem 14 encyklik. Mianował 232 kardynałów, w tym 10 Polaków.
Karol Wojtyła był najdłużej urzędującym papieżem po św. Piotrze oraz bł. Piusie IX. Jego pontyﬁkat trwał 26 i pół roku (9666
dni). W tym czasie beatyﬁkował i kanonizował znaczne więcej osób
niż jakikolwiek jego poprzednik. Pontyﬁkat Jana Pawła II wywarł
ogromny wpływ na losy Kościoła i świata, a postawa Papieża w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi.
Zawsze przekazywał światu, że najważniejsza jest miłość do Boga
i bliźniego. Dążył do pojednania wszystkich religii. Uczył przebaczenia, miłosierdzia i wielokrotnie napominał świat, w tym polityków,
że najważniejsze jest życie ludzkie, któremu należy się szacunek,
oraz pokój. W ostatnich dniach życia Papieżowi nieustannie towarzyszyli wierni z całego świata, śledząc wiadomości dochodzące
z Watykanu oraz trwając na modlitwie w Jego intencji.
Papieża Jana Pawła II w Rzymie beatyﬁkował Benedykt XVI
(1 maja 2011 r.), a obecny papież Franciszek dokonał jego kanonizacji 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Liturgiczne
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wspomnienie św. Jana Pawła II wypada 22 października – dokładnie w rocznicę inauguracji Jego pontyfikatu.
Dla uczczenia Pontyﬁkatu Jana Pawła II w Diecezji ZamojskoLubaczowskiej zrodziła się inicjatywa sadzenia pamiątkowych
dębów. Po nabożeństwie w katedrze zamojskiej otrzymałem trzy
dęby. Jeden z nich został podsadzony na naszym placu kościelnym
przy ﬁgurze Matki Bożej, drugi w ogrodzie biskupim – tak życzył
sobie Biskup Jan, trzeci przy gmachu Gimnazjum nr 4, które nosi
imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W poniedziałek 18 kwietnia 2005 r. rozpoczęło się Konklawe.
Kardynałowie wybrali nowego następcę Św. Piotra. Został nim kardynał Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Był on najstarszym
w chwili wyboru papieżem od 275 lat. Był 265 następcą św. Piotra.
Już w pierwszej homilii wystąpił jako niezłomny obrońca dojrzałej
wiary, odpornej na wpływ mód i nowinek.
W czwartek 25 maja 2006 r. Benedykt XVI przyjechał z pielgrzymką do Polski. 26 maja o godz. 9.00 celebrował w Warszawie na
Placu Piłsudskiego uroczystą Eucharystię. Trzech księży: ja,
ks. Kanclerz Adam Firosz i Ks. Dziekan Czesław Grzyb reprezentowało naszą diecezję. 12 czerwca 2006 r. w siódmą rocznicę pobytu
Ojca Świętego w Zamościu, w historycznym miejscu papieskiego
ołtarza, czyli na schodach przed głównym wejściem do świątyni,
stanął pomnik Papieża Jana Pawła II. Uroczystego poświęcenia
dokonał Biskup Jan Śrutwa. Od tej chwili ten pomnik stał się symbolem naszej wdzięczności za pobyt Papieża w Zamościu oraz za
Jego wielki i święty pontyﬁkat. Autorką projektu pomnika jest projektantka pamiętnego pięknego ołtarza papieskiego w Zamościu,
pani Maria Gmyz, zaś wykonawcą – artysta rzeźbiarz pan Janusz
Szczekan z Hrubieszowa. Odlew z brązu wykonano w pracowni artystycznej pana R. Widora w Krakowie. Wysokość pomnika z cokołem
wynosi 6,5 metra. Przedstawia on Ojca Świętego, który pozdrawia
i błogosławi, tak jak wtedy (w 1999 r.), przemawia do wszystkich
i wprowadza nas w wyjątkową, modlitewną atmosferę tamtych wydarzeń. Na podeście schodów obok postaci Ojca Świętego znajdują
się kłosy zbóż, chabry i maki, tak jak na papieskim ołtarzu w tamten pamiętny wieczór. Schody nawiązują do zamojskiego ratusza. Na
barierce schodów usiadł gołąb – symbol słów Papieża mówiących
o pięknie naszej zamojskiej ziemi i wyjątkowo polskim śpiewie ptaków. Zamysłem projektantki było przypomnieć wygłoszone do nas
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przesłanie: to że Papież zawierzył nas Matce Bożej i prowadzi nas
swoja wiarą w nowy czas.
Po uroczystym poświęceniu pomnika 12 czerwca 2006 r. w godzinach od 21.00 do 21.37 rozważania apelowe w kościele pw. MB
Królowej Polski prowadził Biskup Jan Śrutwa. To wystąpienie Biskupa na modlitwie apelowej było ostatnim jego uroczystym wystąpieniem w naszym kościele. Dlaczego? Bo w Diecezji ZamojskoLubaczowskiej zaszła wkrótce wielka zmiana: papież Benedykt XVI
na prośbę Biskupa Śrutwy odwołał go z urzędu Biskupa ZamojskoLubaczowskiego ze względu na zły stan zdrowia. Biskup Jan wyjechał z Zamościa 12 sierpnia 2006 r. i zamieszkał w Biłgoraju
w Domu Księży Seniorów.
Dopiszę jeszcze jeden szczegół, bardzo bliski memu sercu. Otóż,
przed odjazdem z Zamościa, był to czwartek, Biskup Jan zadzwonił
do mnie i poprosił, bym następnego dnia przyszedł do niego na
obiad. O umówionej godzinie pojawiłem się u Biskupa Jana. Myślałem, że będą jeszcze inni księża, ale na miejscu okazało się, że jesteśmy tylko obydwaj. Gdy stanąłem przed Biskupem, wtedy on tak do
mnie powiedział: „Janusz – chcę z tobą zjeść ostatni obiad w Zamościu. Od tylu lat się znamy i zawsze było dobrze między nami”. Było
to dla mnie szczególne wyróżnienie, za co jestem Księdzu Biskupowi
Janowi – bardzo, a bardzo wdzięczny i nigdy mu tego nie zapomnę.
Będąc na tak szczególnym spotkaniu, miałem okazję złożyć Księdzu
Biskupowi podziękowania. Dziękowałem za zaproszenie na wspólny
pożegnalny obiad, za pasterski i zawsze wprost ojcowski stosunek do
mnie, za wszystkie nominacje i wyróżnienia, łącznie z prałaturą,
którą otrzymałem od papieża Benedykta XVI przez ręce Księdza
Biskupa. Za wszystko serdecznie podziękowałem i poprosiłem o pasterskie błogosławieństwo.
Nowym Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim został rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, ks. dr Wacław Depo.
W sobotę 9 września 2006 r. w Katedrze Zamojskiej o godz. 11.00
odbyła się konsekracja i ingres nowego pasterza. Uroczystościom
przewodniczył arcybiskup Józef Michalik. Po konsekracji Biskup Wacław na tydzień wyjechał do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym.
Pisząc o nowym Biskupie, chcę zwrócić uwagę na pewien szczegół, który w mojej pamięci zapisał się na zawsze. Po przyjeździe Biskupa Depo do Zamościa, 6 września 2006 r. i zamieszkaniu w Domu Diecezjalnym, nazajutrz zadzwonił do mnie Ks. Kanclerz i po455
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wiedział, że Pasterz pragnie mnie odwiedzić. Gdy wyszedłem przed
plebanię, by zaprosić Księdza Biskupa do siebie, wtedy po powitaniu, on powiedział do mnie „Jeszcze nie byłem w Kurii, jeszcze nie
oglądałem swoich urzędów, ale najpierw idę na spotkanie i powitanie z Księdzem Proboszczem tego miejsca”. Warto o tym pisać, bo
jest to piękne i wychowawcze, jest to przykład dużo mówiący zwłaszcza młodym. Na pamiątkę tego spotkania Biskup Depo wręczył mi
swoją książkę związaną z Jasną Górą z piękną dedykacją.
Po Konferencji Księży Dziekanów 12 września 2006 r., w prywatnej rozmowie ze mną Ksiądz Biskup wyraził chęć odprawienia
w naszym kościele 27 września o godz. 18.00 Mszy św. w rocznicę
swoich urodzin i w wigilię imienin. Na tę uroczystość przybyli wszyscy księża proboszczowie z Zamościa, księża z Kurii, była też delegacja z Radomia na czele z nowym Rektorem WSD. W kościele było
bardzo dużo wiernych, były wiersze od dzieci i młodzieży, przemówienie przedstawicieli parafii i uroczysty śpiew „Życzymy, życzymy”.
8 grudnia 2007 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Biskup Depo przewodniczył uroczystościom z racji Jubileuszu
25-lecia powstania parafii i piętnastej rocznicy konsekracji kościoła.
Na tę okoliczność została przygotowana i poświęcona figura Matki
Bożej Niepokalanej – Królowej Rodzin, jako dar serc i wotum
wdzięczności za łaskę trwania we wspólnocie parafialnej.
Od momentu rozpoczęcia procesu beatyﬁkacyjnego Papieża Jana Pawła II, w naszym kościele papieskiem, dwunastego dnia każdego miesiąca odprawiany był Apel Papieski. O godz. 18.00 była
sprawowana Msza św., a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu, która kończyła się błogosławieństwem. Bezpośrednio po błogosławieństwie, o godz. 21.00 w wyciemnionym kościele rozpoczynał
się Apel Papieski, który trwał do godz. 21.37. O tej godzinie „odejścia
Papieża do Domu Ojca” biły dzwony i procesjonalnie wychodziliśmy
z Kościoła, by przed pomnikiem zakończyć Apel wspólną modlitwą
„Pod Twoją Obronę”.
W dzień Odpustu Papieskiego 12 czerwca 2009 r. do południa
na wszystkich Mszach św. kazania głosił Biskup Mariusz Leszczyński, a centralną Mszę św. Papieską o godz. 12.00 celebrował i kazanie wygłosił Biskup Antoni Długosz z Częstochowy. Na tej Uroczystej Mszy św. byli obecni obaj nasi Biskupi i wszyscy księża proboszczowie z Zamościa.
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Z racji zbliżającej się beatyﬁkacji Jana Pawła II w naszym kościele powstał „specjalny tryptyk”. Po prawej stronie ołtarza pojawiła się duża, artystycznie wykonana nastawa – rama, a w niej obraz
bł. Jana Pawła II. Pod obrazem, a nad klęcznikiem papieskim
umieszczony został rzeźbiony w desce napis: „Byłeś wśród nas, proś
za nami”. Podobna nastawa z obrazem Prymasa Tysiąclecia jest
w kaplicy prymasowskiej i w kaplicy Miłosierdzia Bożego z obrazem
Jezusa Miłosiernego. Wszystkie trzy obrazy były namalowane
w Krakowie.
W drugą Niedzielę Wielkiego Postu, 20 marca 2011 r., Biskup
Wacław Depo przeprowadził „wizytację kanoniczną” naszej parafii.
W protokole powizytacyjnym zapisał: „Dziękuję przede wszystkim
Księdzu Prałatowi Januszowi Romańczukowi, który za łaską Bożą
stał się „ojcem” tej Parafii. Bez otwartego i dobrego serca Księdza
Prałata oraz niezwykłego trudu wznoszenia tej świątyni byłoby to
pewnie niemożliwe. W to Dzieło Ewangelizacji wchodzę i ja, jako
świadek Chrystusowego Pokoju i dotykam w tym miejscu niejako
duchowej obecności, dziś Sługi Bożego, Jana Pawła II, który w maju
zostanie wyniesiony na ołtarze, którego stopy odcisnęły swój ślad
w tym miejscu. Niech Patronka tej Paraﬁi wyprasza dla Księdza
Prałata radość i pokój, a Sługa Boży Jan Paweł II niech duchowo
wspiera na dalsze lata życia i posługi dla Chrystusa, Jedynego Odkupiciela człowieka”.
Dnia 28 maja 2011 r. z racji 30 rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia w tutejszej paraﬁi odbył się Zlot Szkół Prymasowskich
z całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Uroczystą Mszę św. celebrował Biskup Wacław Depo. W kaplicy Prymasowskiej została zorganizowana wystawa ku czci Prymasa Tysiąclecia, a młodzież wykonała specjalny montaż słowno-muzyczny.
Odpust Papieski 12 czerwca 2011 r. był zarazem dniem dziękczynienia za dar beatyﬁkacji Jana Pawła II. Odprawiane były uroczyste Msze św. z pięknymi kazaniami o. Ireneusza Homoncika
i Biskupa Jana Śrutwy. Biskup wypowiedział słowa, które trzeba
zapamiętać i wziąć sobie do serca: „Jeśli Papież tędy przechodził,
a jest to Papież Błogosławiony czyli Święty i znajduje się dziś w niebie między Aniołami i Świętymi to to przejście przez Kościół jest
święte. To miejsce jest święte, bo Papież tutaj przechodził i modlił
się przed tabernakulum. Gościliśmy Świętego między nami, każda
rzecz i miejsce przez Niego nawiedzone jest święte”. Na koniec ka457
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zania Biskup dodał: „Będąc w tej Świątyni – uświęconej obecnością
Błogosławionego Jana Pawła II Papieża, zachęcam do modlitwy
w intencji małżeństw i naszych rodzin, których jest Patronem”.
29 grudnia 2011 r. Biskup Wacław Depo, po 5 latach pobytu
w Zamościu został mianowany przez Benedykta XVI Arcybiskupem
Metropolitą Częstochowskim. Pożegnanie abpa Wacława z naszą
diecezją miało miejsce 8 stycznia 2012 r. w katedrze zamojskiej.
Ingres do Archikatedry Częstochowskiej odbył się 2 lutego 2012 r.
w święto Matki Bożej Gromnicznej.
3 lutego 2012 r. Kolegium Konsultorów naszej diecezji wybrało
Biskupa Mariusza Leszczyńskiego na Administratora Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Urząd ten sprawował do dnia objęcia naszej
diecezji przez nowego Pasterza. Nuncjatura Apostolska w Polsce
ogłosiła w dniu 30 czerwca 2012 r. decyzję Ojca Świętego, że nowym
Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim, został bp Marian Rojek, dotychczasowy Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej. Miał
wtedy 57 lat życia i 31 lat kapłaństwa. Za dewizę biskupiego posługiwania obrał słowa „Eucharystia Panis Vitae” (Eucharystia Chlebem Życia).
W sobotę 11 sierpnia 2012 r., podczas Mszy św. o godz. 11.00
w Katedrze zamojskiej, miał miejsce Ingres Biskupa Mariana Rojka.
Nowy Biskup przewodniczył tej Mszy św. i wygłosił okolicznościowe
kazanie.
W sobotę 10 listopada 2012 r. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski o godz. 10.00 Biskup Marian Rojek, podczas Mszy św.,
dokonał obrzędu obłóczyn kleryków z trzeciego roku studiów – kandydatów do kapłaństwa z naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.
W lutym 2013 r. z Watykanu przyszła wiadomość, że Benedykt
XVI nieoczekiwanie ogłosił swoją decyzję o abdykacji. Papież ustąpił
28 lutego z „powodu zaawansowanego wieku”. Komentarze podkreślały, że świadczy to o głębokiej odpowiedzialności Papieża za Kościół. Zapewnił, że także po swej dymisji będzie „służyć całym sercem, całym życiem oddanym modlitwie, świętemu Kościołowi Bożemu”. Rezygnacja zakończyła blisko ośmioletni pontyﬁkat rozpoczęty
19 kwietnia 2005 r.
Dnia 13 marca 2013 r. podczas konklawe, zwołanego w związku
z rezygnacją papieża Benedykta XVI, został wybrany nowy papież.
Był nim kardynał z Argentyny Jorge Mario Bergoglio, który przy458
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brał imię Franciszek. Udzielając pierwszego błogosławieństwa Urbi
et Orbi, papież wezwał do modlitwy o ogólnoświatowe braterstwo.
Uroczysta inauguracja pontyﬁkatu Franciszka odbyła się 19 marca
2013 r., w uroczystość św. Józefa, a 7 kwietnia 2013 r. odbył się jego
ingres do Bazyliki św. Jana na Lateranie, która jest Katedrą Biskupa Rzymu.
12 czerwca 2013 r. minęło 14 lat od dnia, gdy na naszej Ziemi
Zamojskiej stanął wielki Świadek Nadziei, Ojciec Święty Jan Paweł
II. Dla mnie jako proboszcza był to ostatni Odpust Papieski.
17 sierpnia tego roku przeszedłem na emeryturę z racji wieku. Pragnąłem to „wielkie święto” naszej paraﬁalnej rodziny uczcić celebracją uroczystej Mszy św., której przewodził i kazanie wygłosił Biskup
Pomocniczy Mariusz Leszczyński. Oprawę przygotowała Państwowa
Szkoła Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Zamościu. Po Mszy św.
rozpoczął się koncert, w którym brał udział stuosobowy zespół (30
osób w orkiestrze i 70 w chórze) oraz czworo solistów (dwie uczennice i dwóch uczniów). Podczas tego koncertu dla uczczenia pobytu
Ojca Świętego w Zamościu wysłuchaliśmy „Mszy Koronacyjnej C-dur
W. A. Mozarta w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Zamościu
pod dyrekcją pana Łukasza Sidoruka.
26 czerwca 2013 r. otrzymałem dekret Biskupa ZamojskoLubaczowskiego, w którym między innymi czytam: „Mając na uwadze osiągnięty wiek Księdza, z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwalniam
Przewielebnego Księdza Prałata z urzędu Proboszcza Parafii pw.
MB Królowej Polski w Zamościu, oraz Wicedziekana Dekanatu Zamość i przenoszę w stan emerytalny z zamieszkaniem w budynku
plebanii. Za wieloletnią, przykładną pracę i gorliwą posługę duszpasterską, a szczególnie za włożoną pracę w tworzenie i powstawanie
Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu, budowę tegoż
Kościoła i zagospodarowanie wokół terenu, a także organizację budowy gmachu kurialnego, składam serdeczne podziękowanie z życzeniami wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia na dalsze lata
służby Panu Bogu i człowiekowi w Kościele Chrystusowym. Na nowy
okres kapłańskiego życia z serca błogosławię i polecam opiece Matki
Odkupiciela – Patronki Diecezji. Podpisali: Biskup Marian Rojek
i Kanclerz Adam Firosz”.
W niedzielę 21 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 w paraﬁi pw. MB
Królowej Polski w Zamościu w otoczeniu licznie zgromadzonych
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kapłanów i wiernych przeżywałem uroczyście swój Złoty Jubileusz
Kapłaństwa. Taki Jubileusz to czas wielkiego dziękczynienia Panu
Bogu i Matce Najświętszej za dar kapłaństwa, za wierność Chrystusowi, jak również za wieloletni dar posługi Bogu i ludziom. Mszy św.
Jubileuszowej przewodniczył Biskup Marian Rojek, wyrażając swoją
wdzięczność za dar pięćdziesięciu lat mojej kapłańskiej posługi.
Ksiądz Biskup w homilii mówił „Nasz Jubilat to prezbiter mający czas dla Boga, nieustannie dysponujący czasem dla drugiego
człowieka i dla paraﬁalnych spraw, czy to dla osoby świeckiej, duchownej czy zakonnej. Jako senior jawi się jako ktoś, kto ma czas dla
samego siebie. Jaka to piękna sprawa – ksiądz mający zawsze czas
dla Boga, dla bliźnich i dla samego siebie, dla swego ducha, dla własnej świętości. Z Bogiem iść przez życie jako jego kapłan to najpiękniejsze życiowe wydarzenie. Dziękujemy ci, Księże Jubilacie, za czas
jaki masz dla wiernych. Dziel się nim z Bogiem, drugim człowiekiem, wzrastaj w łasce u Boga i ludzi. Niech Ci Bóg błogosławi,
niech Cię strzeże i dalej prowadzi w następne Jubileusze”.
Ja ze swej strony dziękując wszystkim za wszystko, obiecałem
pamięć w modlitwie: „Panie błogosław tym, od których wyszedłem,
wśród których byłem i pośród których żyję”.

Fot. 17. Ks. Prałat Janusz Romańczuk
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