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HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA WYGŁOSZONA  

PODCZAS MSZY ŚW. KRZYŻMA 
WATYKAN, 29 MARCA 2018 R. 

 
Drodzy bracia, kapłani z diecezji rzymskiej i innych diecezji świata! 

Czytając teksty dzisiejszej liturgii, natarczywie przychodził mi 
na myśl fragment Księgi Powtórzonego Prawa: „Bo któryż naród 
wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywa-
my?” (Pwt 4, 7). Bliskość Boga … nasza bliskość apostolska. 

W tekście proroka Izajasza kontemplujemy Bożego posłańca, już 
„namaszczonego i posłanego”, pośród swego ludu, bliskiego ubogim, 
chorym, więźniom …; i Ducha, który jest „nad Nim”, który go pobu-
dza i towarzyszy mu w drodze. 

W Psalmie 88 widzimy, w jaki sposób towarzyszenie Boga, który 
od młodości prowadził za rękę króla Dawida, i który wsparł go swoim 
ramieniem, teraz, gdy jest stary, przybiera imię wierności: bliskość 
dochowywana na przestrzeni lat nazywa się wiernością. 

Apokalipsa przybliża nas do „Erchomenosa”, [gr. ἐρχόµενος]  
Pana w osobie własnej, który zawsze „przychodzi”. Aluzja, że zobaczą 
Go także ci, „którzy, Go przebodli”, sprawi, że czujemy, iż rany zmar-
twychwstałego Pana są zawsze widoczne, że Pan zawsze wychodzi 
nam na spotkanie, jeśli chcemy „zbliżyć się” do ciała wszystkich cier-
piących, a szczególnie dzieci. 

W centralnym obrazie Ewangelii dnia dzisiejszego kontemplu-
jemy Pana oczyma jego rodaków, które były w Nim „utkwione” (Łk 
4,20). Jezus wstał, aby czytać w synagodze w Nazarecie. Podano Je-
mu zwój proroka Izajasza. Rozwinął go, aż znalazł fragment o Bożym 
posłańcu. Przeczytał głośno: „Duch Pański spoczywa na mnie […] 
namaścił i posłał mnie” (Iz 61,1). I zakończył ustanawiając niemal 
jakże prowokującą bliskość, następujących słów: „Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21). 

Jezus znajduje ten fragment i czyta z kompetencją uczonych  
w Piśmie. Mógłby doskonale być uczonym w Piśmie lub uczonym  
w Prawie, ale zechciał być „ewangelizatorem”, wędrownym kazno-
dzieją, „zwiastunem radosnej nowiny” dla swojego ludu, kaznodzieją, 
którego stopy są piękne, jak mówi Izajasz (por. 52,7). Kaznodzieja 
bliski. 

To jest wspaniały wybór Boga: Pan postanowił być kimś bliskim 
swojego ludu. Trzydzieści lat życia ukrytego! Dopiero później zacznie 
głosić dobrą nowinę. Jest to pedagogia wcielenia, inkulturacji; nie 
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tylko w odległych kulturach, ale także we własnej parafii, w nowej 
kulturze ludzi młodych… 

Bliskość jest czymś więcej niż nazwą konkretnej cnoty, jest to 
postawa obejmująca całą osobę, jej sposób nawiązywania więzi, bycia 
jednocześnie w sobie i wrażliwymi na innych … Kiedy ludzie mówią  
o jakimś księdzu, że „jest blisko” zwykle podkreślają dwie rzeczy: 
pierwsza – że jest „zawsze” (w przeciwieństwie do takiego, którego 
„nigdy nie ma”, mówią: „wiem, ojcze, że jesteś bardzo zajęty…”). 
Druga – że umie znaleźć słowo dla każdego. Ludzie mówią: „Rozma-
wia ze wszystkimi – z wielkimi, małymi, biednymi, z niewierzący-
mi… Księża bliscy, którzy są, którzy rozmawiają ze wszystkimi… 
Księża wędrowni. 

Jednym z tych, którzy dobrze nauczyli się od Jezusa jak być  
kaznodzieją wędrownym był Filip. Dzieje Apostolskie mówią, że 
przechodził z miejsca w miejsce głosząc dobrą nowinę Słowa we 
wszystkich miastach, które napełniały się radością (por. Dz 8,4.5-8). 
Filip był jednym z tych, których Duch mógł „porwać” w każdej chwili 
i sprawić, by wychodzili głosić dobrą nowinę, przechodząc z jednego 
miejsca w drugie, człowiekiem zdolnym nawet do ochrzczenia ludzi 
dobrej wiary, jak dworzanin królowej Etiopii, i uczynić to natych-
miast, podczas drogi (por. Dz 8,5.36-40). 

Bliskość jest kluczem ewangelizatora, ponieważ jest kluczową 
postawą w Ewangelii (Pan używa jej do opisania Królestwa). Uwa-
żamy za coś oczywistego, że bliskość jest kluczem do miłosierdzia, 
ponieważ miłosierdzie nie byłoby możliwe, gdyby zawsze nie pobu-
dzało, jak dobry Samarytanin, do skracania dystansów. Ale myślę, że 
musimy w większym stopniu przyswoić sobie fakt, że bliskość jest 
również kluczem do prawdy. Czy można skrócić dystanse w praw-
dzie? Tak, można. Ponieważ prawda jest nie tylko definicją, która 
pozwala nazywać sytuacje i rzeczy trzymając je na dystans za pomo-
cą pojęć i rozumowania logicznego. Nie tylko to. Prawda jest także 
wiernością (emeth), tą, która pozwala ci nazywać osoby ich własnym 
imieniem, tak jak je nazywa Pan, zanim je sklasyfikuje, albo określi 
„ich sytuację”. I tutaj mamy do czynienia z tym złym nawykiem „kul-
tury przymiotnika”: ten jest taki, inny owaki – Nie, on jest Bożym 
dzieckiem. Może posiadać cnoty a także i wady. Istotą jest jednak 
prawda wierna a nie przymiotnik. 

Musimy uważać, aby nie popaść w pokusę czynienia sobie boż-
ków z pewnych prawd abstrakcyjnych. Są to bożki wygodne, w zasię-
gu ręki, nadające w sposób pewny prestiż i władzę, a trudno je rozpo-
znać. Ponieważ „prawda-bożek” używa kamuflażu, wykorzystuje 
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słowa ewangeliczne jako szaty, ale nie pozwala im dotknąć serca. Co 
gorsza, oddala prostych ludzi od uzdrawiającej bliskości Słowa i sa-
kramentów Jezusa. 

W tym punkcie zwróćmy się do Maryi, Matki kapłanów. Możemy 
jej przyzywać jako „Matki Bożej bliskości”: „Jako prawdziwa mama, 
idzie z nami, walczy razem z nami i szerzy nieustannie bliskość Bo-
żej miłości” (Adhort. ap. Evangelii guadium, 286), tak, że nikt nie 
czuje się wykluczony. Nasza Matka jest nie tylko blisko ze względu 
na to, że służy z ową „troskliwością” (tamże, 288), będącą pewnym 
sposobem bliskości, ale również ze względu na swój sposób mówienia 
o pewnych sprawach. W Kanie, odpowiedni czas i ton, z jakim powie-
działa do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) 
sprawia, że słowa te staną się macierzyńskim wzorem wszelkiego 
języka kościelnego. Ale, aby mówić tak jak Ona, trzeba umieć prze-
bywać tam, gdzie przygotowują się rzeczy ważne, te które liczą się 
dla każdego serca, każdej rodziny, każdej kultury. Tylko w takiej 
bliskości – moglibyśmy powiedzieć w bliskości „kuchennej” – można 
rozeznać, którego wina brakuje i które jest tej najlepszej jakości, 
jakie chce dać Pan. 

Proponuję wam rozważenie trzech obszarów bliskości kapłań-
skiej w których te słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam 
powie” powinny rozbrzmiewać – na tysiące różnych sposobów, ale  
z tym samym tonem macierzyńskim – w sercu ludzi, z którymi roz-
mawiamy: obszary towarzyszenia duchowego, spowiedzi i kazno-
dziejstwa. 

Bliskość w dialogu duchowym możemy rozważać kontemplując 
spotkanie Pana z Samarytanką. Pan uczy ją, aby najpierw rozpozna-
ła, jak oddawać cześć Bogu w Duchu i prawdzie. Następnie delikat-
nie pomaga jej nazywać swój grzech. Wreszcie daje się zarazić jej 
duchem misyjnym i idzie wraz z nią, aby ewangelizować w jej wiosce. 
Ukazany przez Pana wzór dialogu duchowego potrafi sprawić, by 
wyszedł na jaw grzech Samarytanki, nie rzucając cienia na jej modli-
twę adorującą ani też nie stawiając przeszkód jej powołaniu misyj-
nemu. 

Bliskość w spowiedzi możemy rozważać kontemplując fragment 
o kobiecie cudzołożnej. Widać tam jasno, że bliskość ma znaczenie 
decydujące, by prawdy Jezusa zawsze zbliżały i były wypowiadane 
(zawsze je można głosić) twarzą w twarz. Patrząc drugiej osobie do 
oczu, tak jak Pan, gdy wstawszy, po tym gdy klęczał obok cudzołożni-
cy, którą chciano ukamienować, powiedział do niej: „I Ja ciebie nie 
potępiam” (J 8,11) – nie jest to postępowanie sprzeczne z prawem.  



STOLICA APOSTOLSKA 

 
 

 

8 

I można dodać: „a od tej chwili już nie grzesz!” (tamże), nie tonem, 
który przynależy do sfery prawnej prawdy-definicji, tonem kogoś, kto 
musi określić, jakie są uwarunkowania Bożego miłosierdzia – ale za 
pomocą wyrażenia, jakiego używa się w dziedzinie prawdy-wiernej, 
która pozwala grzesznikowi patrzeć naprzód, a nie do tyłu. Właści-
wym tonem owego „nie grzesz więcej” jest ton spowiednika wypowia-
dającego te słowa, będąc gotowym, by powtórzyć je siedemdziesiąt 
siedem razy. 

Wreszcie dziedzina kaznodziejstwa. Rozważmy tę kwestię my-
śląc o tych, którzy są daleko, a uczyńmy to słuchając pierwszego wy-
stąpienia Piotra, które umieszczone jest w kontekście wydarzenia 
Pięćdziesiątnicy. Piotr zapowiada, że słowo jest „dla wszystkich, któ-
rzy są daleko” (Dz 2,39), a głosi je w taki sposób, że kerygma przeni-
ka ich „do głębi serca” i sprawia, iż stawiają pytanie: „co mamy czy-
nić?” (Dz 2,37). Jest to pytanie, które jak powiedzieliśmy, musimy 
postawić i na które musimy odpowiedzieć zawsze w tonie maryjnym, 
kościelnym. Homilia jest miernikiem „oceny bliskości i zdolności spo-
tkania pasterza ze swoim ludem” (Adhort. ap. Evangelii guadium, 
135). W homilii możemy zobaczyć, jak blisko jesteśmy Boga w modli-
twie i jak blisko jesteśmy wobec naszego ludu w jego codziennym 
życiu. 

Dobra nowina realizuje się wówczas, gdy te dwie bliskości wza-
jemnie się umacniają i gdy o nie się troszczymy. Jeśli czujesz, że je-
steś daleko od Boga, zbliż się do Jego ludu, który uleczy cię z ideolo-
gii, które osłabiły twój zapał. Maluczcy nauczą cię, by spoglądać na 
Jezusa w inny sposób. Dla ich oczu osoba Jezusa jest fascynująca, 
Jego dobry przykład obdarza autorytetem moralnym, Jego nauczanie 
służy życiu. Jeśli czujesz się daleko od ludzi, zbliż się do Pana,  
do Jego Słowa: w Ewangelii Jezus nauczy ciebie swojego sposobu 
patrzenia na ludzi, jak wielką wartość ma w Jego oczach każdy  
z tych, za których przelał swoją krew na krzyżu. W bliskości z Bo-
giem Słowo w tobie stanie się ciałem, a ty staniesz się kapłanem  
bliskim każdemu ciału. W bliskości z ludem Boga, Jego cierpiące 
ciało stanie się słowem w twoim sercu i będziesz miał o kim mówić  
z Bogiem, staniesz się księdzem wstawiającym się za ludem. 

Kapłana bliskiego, podążającego pośród swego ludu z bliskością  
i czułością dobrego pasterza (a w swoim duszpasterstwie niekiedy 
staje przed ludem, czasami pośród niego, a niekiedy idzie za nim), 
ludzie nie tylko bardzo cenią, ale co więcej odczuwają do niego coś 
szczególnego, coś, co odczuwają tylko w obecności Jezusa. Dlatego to 
rozpoznanie naszej bliskości nie jest jakąś rzeczą dodatkową. Toczy 
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się w niej gra o to, czy Jezus będzie obecny w życiu ludzkości, lub 
pozostanie na płaszczyźnie idei, zamknięty w drukowanych literach, 
ucieleśniony co najwyżej w jakimś dobrym nawyku, który krok po 
kroku staje się rutyną. 

Drodzy bracia kapłani! Prośmy Maryję, „Matkę Bożą bliskości”, 
aby zbliżyła nas między nami, a w chwili gdy będziemy mówili na-
szemu ludowi, by „czynił wszystko, co Jezus mu mówi”, zjednoczył 
nasz ton, aby w różnorodności naszych poglądów uobecniała się Jego 
macierzyńska bliskość, ta która ze swoim „tak” przybliżyła nas do 
Jezusa na zawsze. 
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KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKOPATU POLSKI  

DS. MISJI NA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MISJOM 
Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2018 r. 

 
Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry! 
Trzej Mędrcy, prowadzeni przez Gwiazdę pokonali długą drogę, 

by odnaleźć Mesjasza. Szli kierując się wewnętrznym pragnieniem 
poznania Tego, który jest źródłem prawdy, dobra i piękna. Rozważa-
jąc tajemnicę Objawienia Pańskiego, przeżywamy dziś Dzień Modli-
twy i Pomocy Misjom. Wraz z całym Kościołem modlimy się za ludy  
i narody, które jeszcze nie słyszały o Chrystusie i nie poznały Dobrej 
Nowiny o zbawieniu. Serdeczną modlitwą otaczamy również misjo-
narki i misjonarzy, niosących orędzie Chrystusa aż po krańce świata. 

W obecnym roku duszpasterskim, obchodzimy ten dzień pod  
hasłem: „Świadkowie Ewangelii mocą Ducha Świętego”. Uświada-
miamy sobie, że w sakramencie chrztu i bierzmowania Duch Święty 
wprowadza nas w głębię życia z wiary, w relację z każdą Osobą Trój-
cy Świętej. W drodze człowieka do Boga, Duch Święty wychodzi mu 
naprzeciw: oświeca go, poucza, wspiera, oczyszcza, pociesza, stawia 
w prawdzie, uczy modlitwy, przewodzi w wierze, uzdalnia do miłości, 
prowadzi do nowego życia w Kościele, uświęca każdy wysiłek czło-
wieka. 

Z radością odkrywamy znaki Jego działania w łonie rodzących 
się Kościołów na misjach. Duch Święty – jak często o tym świadczą 
misjonarki i misjonarze – jest głównym podmiotem misji. „To On 
prowadzi Kościół na drogach misji” (KKK 852). Jest Bogiem żywym, 
otwierającym ludzkie serca na Ewangelię i czyniącym misjonarzy 
skutecznymi jej głosicielami i świadkami. Misje dokonują się mocą 
Ducha Świętego, zatem cokolwiek czynią misjonarze – czynią Jego 
mocą. 

Dzisiaj też uświadamiamy sobie, jak bardzo współczesny świat 
potrzebuje misjonarzy; tych, którzy posłuszni wezwaniu Pana: „Idź-
cie i głoście”, ofiarnie oddadzą swe życie sprawie misji. Jeszcze  
5 miliardów ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadczyło radości, jaką 
daje wiara. 

Cieszy nas, że 2032 misjonarzy i misjonarek z Polski posługuje 
w 97 krajach misyjnych. Są obecni w dalekiej Afryce, Ameryce Połu-
dniowej i Środkowej, Azji, a nawet Oceanii i na zimnej Alasce. Misjo-
narze nie tylko głoszą Ewangelię i formują wspólnoty wiary, ale tak-
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że pełnią dzieła miłości miłosiernej. Udręczonym ubóstwem i choro-
bami społecznościom lokalnym niosą nadzieję i pociechę swą bezinte-
resowną pomocą. Pomagają ubogim, bezdomnym, wykluczonym ze 
względu na pochodzenie i brak wykształcenia. Często stają wobec 
konfliktów lokalnych, które przeradzają się w rzezie i rozboje, a na-
wet otwartą wojnę. Udzielają schronienia i pomocy cierpiącym. 
Troszczą się o dzieci, ofiary wojen i nienawiści. Wszystkich wzywają 
do przebaczenia i pojednania. Nieraz ryzykują własnym życiem, 
trwając w solidarności z prześladowanymi i bezbronnymi. 

Otoczmy ich naszą modlitwą, by stali się skutecznym narzę-
dziem Bożego pokoju, który zwiastowali aniołowie przy Narodzeniu 
Pańskim. Wypraszajmy światło i moce Ducha Świętego ich przepo-
wiadaniu Chrystusa, by jak Gwiazda Betlejemska prowadzili do Nie-
go tych, którym posługują. 

By służyć innym, misjonarki i misjonarze potrzebują również 
naszego wsparcia finansowego i materialnego. Pracują bowiem  
w najuboższych krajach świata, często wśród ludzi żyjących w skraj-
nej nędzy. Uczynki miłosierdzia, które pełnią, są pięknym świadec-
twem miłości bliźniego. 

Wszyscy możemy pomagać misjom, nie tylko dzisiaj, gdy zgodnie 
z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski zbierane są w naszych 
parafiach ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Z dzisiejszych ofiar 
utrzymywane jest także Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, 
przygotowujące misjonarzy do pracy na misjach. W tym roku do wy-
jazdu misyjnego przygotowuje się 24 osoby: 12 z nich to kapłani die-
cezjalni, 6 sióstr zakonnych, 3 kleryków i 3 osoby świeckie. 

Zachęcam wszystkich, by stali się, jak uczy papież Franciszek 
„uczniami-misjonarzami” (EG nr 120). Chorzy i starsi niech wspiera-
ją misyjne dzieło Kościoła modlitwami i ofiarowaniem cierpień  
w intencji misjonarzy. Dzieci niech włączą się w akcje Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci, którego święto obchodzimy w dzisiejszą 
Uroczystość Objawienia Pańskiego. Na całym świecie dzieci solidary-
zują się w modlitwie i kolędowaniu ze swymi rówieśnikami z Libanu 
i Syrii. Najmłodsi, niczym Trzej Królowie, pukają do naszych drzwi, 
prosząc o datek dla dzieci z krajów misyjnych. Proszę również o kon-
kretne zaangażowanie młodzieży oraz wszystkich dorosłych w spra-
wę misji. Weźmy udział w Orszaku Trzech Króli, organizowanym już 
w kilkuset miastach i miejscowościach naszej Ojczyzny. Jak Monar-
chowie nie tylko idźmy pokłonić się Chrystusowi, ale i innych  
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prowadźmy do Niego. Bądźmy hojni w dziękowaniu Bogu za radość 
poznania Chrystusa. 

W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy 
zostaną posłani na misyjne szlaki, składam serdeczne podziękowanie 
za Waszą modlitwę i ofiarność, za troskę o misje w świecie. 

Niech Chrystus, który objawił się narodom pogańskim, dzięki 
posłudze misyjnej Kościoła, dotrze do serc i umysłów wszystkich, 
którzy Go jeszcze nie znają. Niech Duch Święty napełnia swym bło-
gosławieństwem i radością wszystkich Dobrodziejów misji i obdarza 
Was potrzebnymi łaskami. 

Z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
 
 

†  Jerzy Mazur SVD 
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

 
 
Warszawa – Ełk, 22 października 2017 r. 
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Warszawa, 8 stycznia 2018 r. 
Zabytki/SKEP-1/2018 
 
 

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW  
I OPIECE NAD NIMI 

 
 
Eminencjo/Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże  
Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie 

 
Zabytki sakralne stanowią istotny element dziedzictwa kultu-

rowego. Spośród ponad 70 tys. zabytków wpisanych do rejestru,  
blisko 13 tys. (ok 18,5%) stanowią zabytkowe zespoły kościelne.  
Obowiązek współdziałania państwowych oraz kościelnych służb kon-
serwatorskich na rzecz ochrony dziedzictwa kultury wynika zarówno 
z prawa państwowego, jak i kościelnego. Ciężar utrzymania zabytku 
w należytym stanie spoczywa na właścicielu lub posiadaczu, nieza-
leżnie od tego, czy jest to osoba fizyczna czy kościelna osoba prawna. 
Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę wg prawa kościelnego jest 
diecezja i kierujący nią biskup diecezjalny. 

Jak wynika z najnowszego „Raportu o stanie zachowania zabyt-
ków nieruchomych w Polsce”, opracowanego przez Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa w 2017 r., najlepiej zachowaną grupą zabytków są 
obiekty sakralne. Podstawą ich dobrej kondycji jest ciągłość użytko-
wania większości świątyń zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, 
powszechna akceptacja wartości zabytkowych, możliwość pozyski-
wania z różnych źródeł środków na systematyczne prace remontowe 
i konserwatorskie. Prowadzone w dużym zakresie prace remontowe 
mogą się jednak wiązać z ryzykiem naruszenia wartości zabytko-
wych w efekcie nadmiernej ingerencji w oryginalną substancję  
zabytkową oraz z modernizacji wynikających z presji społecznych.  
W zdecydowanej większości architekturę wzbogacają zabytki rucho-
me stanowiące wyposażenie i wystrój świątyń, także poddawane 
stałym pracom konserwatorskim, zarówno obiekty wpisane do reje-
stru zabytków, jak i ujęte w ewidencjach zabytków. Również wiele 
cmentarzy wpisanych jest do rejestru zabytków lub też ujętych jest 
w ewidencjach zabytków. 

Proboszczowie na ogół współpracują z Wojewódzkimi Urzędami 
Ochrony Zabytków, jego Delegaturami oraz samorządowymi kon-
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serwatorami zabytków i na bieżąco uzgadniają planowane prace, 
uzyskując pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, prac re-
stauratorskich i konserwatorskich przy zabytkach. Świadomość ko-
nieczności prawidłowego dbania o powierzone dziedzictwo jest wśród 
księży coraz większa. Dzięki temu bardzo rzadko zdarza się, że prace 
przy zabytkach sakralnych prowadzone były bez uzyskania pozwole-
nia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

W 2016 r. pani prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator 
Zabytków, wydała okólnik do wszystkich wojewódzkich konserwato-
rów zabytków, wskazując na rolę, wagę i wkład kościelnych służb 
konserwatorskich w dzieło zachowania dziedzictwa kulturowego.  
W piśmie tym zwróciła się z prośbą, by w skład wojewódzkich rad 
ochrony zabytków zapraszani byli właściwi miejscowo diecezjalni 
konserwatorzy zabytków. 

Współpraca oraz wzajemna wymiana doświadczeń i informacji 
na temat działań, mających zapewnić przetrwanie zabytkom świec-
kim i sakralnym dla następnych pokoleń, jest niezwykle potrzebna. 
Jednakże, pomimo dobrej współpracy zdarzają się niekiedy przypad-
ki naruszenia przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

W maju 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął zmiany  
w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz niektórych innych ustaw (dot. geodezji i kartografii, 
gospodarki nieruchomościami oraz ochrony przyrody). Ustawa 
zwiększa kompetencje Generalnego Konserwatora Zabytków w za-
kresie kształtowania obsady personalnej terenowych organów 
ochrony zabytków. GKZ będzie miał decydujący wpływ na obsadę 
stanowisk wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz kierowników 
delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Nowa ustawa 
daje też GKZ możliwości stworzenia w Departamencie Ochrony  
Zabytków nowego wydziału do realizacji kompetencji kontrolno-
nadzorczych i koordynacji pracy WUOZ. Istotną zmianą jest wpro-
wadzenie zasady ochrony tymczasowej zabytków od momentu 
wszczęcia procedury dotyczącej wpisu do rejestru. W toku postępo-
wania o dokonanie wpisu obowiązywać będzie zakaz prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych  
i innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji 
lub zmiany stanu zabytku. 

Istotnym punktem jest także możliwość zmiany lub uchylenia 
prawomocnych decyzji konserwatorów (do dwóch lat po uprawomoc-
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nieniu się decyzji) – w sytuacjach, kiedy wydane pozwolenie jest nie-
zgodne z zasadami ochrony zabytków i prowadzi do zniszczenia lub 
uszkodzenia zabytku. W ustawie dokonano też zmiany odnośnie do 
całkowitej ochrony zieleni na terenach zabytkowych, w tym zabyt-
kowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zieleni na obsza-
rach wpisanych do rejestru zabytków, a więc na terenach, na któ-
rych znajduje się większość zabytków sakralnych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na nowy rozdział w ustawie  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotyczący administra-
cyjnych kar pieniężnych. Zmiany te weszły w życie dnia 1 stycznia 
2018 r. Niektóre z niewłaściwych działań przy zabytkach oraz nie-
dopełnienie obowiązków przez właścicieli zabytków wynikających  
z ustawy, będzie podlegało karom pieniężnym. 

Obecnie katalog zaniechań i naruszeń podlegających karom 
administracyjnym, określonym w art. 107a-109 i Ustawy z dnia  
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
przedstawia się następująco: 

Rozdział l0a Administracyjne kary pieniężne 
Art. 107a. 1. Właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego na  

Listę Skarbów Dziedzictwa albo wpisanego do rejestru lub innego 
zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, który 
nie powiadomił odpowiednio ministra właściwego do spraw kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego albo wojewódzkiego konserwatora 
zabytków o: 

1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomo-
ści o wystąpieniu zdarzenia, 

2) zagrożeniu dla zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zagrożenia, 

3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego, w termi-
nie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany, 

4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później 
niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia 
o nich wiadomości 

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 2000 zł,  
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji 
organ ochrony zabytków, którego właściciel lub posiadacz obowiąza-
ny był powiadomić. 

Art. 107b. 1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, 
która otrzymała pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za grani-
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cę, a która w terminie 14 dni od dnia upływu ważności tego  
pozwolenia nie powiadomiła właściwego organu o przywiezieniu 
zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze 
pieniężnej w wysokości od 500 do 2000 zł. 

2. Tej samej karze podlega jednostka organizacyjna, która  
w przypadku, o którym mowa w art. 56a ust. 8, w terminie 14 dni 
od dnia przywiezienia zabytku na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, nie powiadomiła wojewódzkiego konserwatora zabytków 
o przywiezieniu tego zabytku. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze 
decyzji organ, który wydał pozwolenie na wywóz zabytku za gra-
nicę. 

Art. 107c. 1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, 
która uniemożliwia lub utrudnia dostęp do zabytku organowi 
ochrony zabytków, wykonującemu uprawnienia wynikające  
z ustawy, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 2000 zł. 
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze 

decyzji organ ochrony zabytków, któremu uniemożliwiono lub 
utrudniono dostęp do zabytku. 

Art. 107d. 1. Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 
1 pkt 1-5, tj. 
- prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
- wykonywaniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 
- prowadzeniu badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków; 
- prowadzeniu badań architektonicznych przy zabytku; 
- prowadzeniu badań archeologicznych 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. 
2. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 
pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi  
w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. 
3. Kto bez pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego podejmuje działania, o któ-
rych mowa w art. 36 ust. la, podlega karze pieniężnej w wyso-
kości od 500 do 500 000 zł. 
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4. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. la, 
niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwo-
leniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, podlega karze pieniężnej w wysokości  
od 500 do 500 000 zł, 
5. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1-4, nakłada w drodze 
decyzji organ ochrony zabytków, który wydał pozwolenie bądź 
był właściwy do wydania pozwolenia. 

Art. 107e. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje zaleceń 
pokontrolnych, o których mowa 

w art. 40 ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 
500 do 50 000 zł. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze 
decyzji organ ochrony zabytków, który wydał zalecenia pokon-
trolne. 

Art. 107f. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od 
dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna. 

Art. 107g. Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu  
IV a Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Art. 107h. Wierzycielem należności z tytułu administracyj-
nych kar pieniężnych, o których mowa w art. 107a-107e, w rozu-
mieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
jest organ właściwy do nałożenia kary. 

Art. 107i. Organy egzekucyjne przekazują wpływy z kar pie-
niężnych, o których mowa w art. 107a-107e, na rachunek Naro-
dowego Funduszu Ochrony Zabytków"; 

 
Do Rozdziału 11 dodano: 

Art. 109c. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwo-
lenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy 
użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i tech-
nicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

Art. 119a. Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie 
prowadzi księgi ewidencyjnej albo prowadzi ją w sposób nierze-
telny lub niezgodny z prawdą, podlega karze grzywny. 

Organy egzekucyjne przekazują wpływy z kar pieniężnych na 
rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Będzie on pań-
stwowym funduszem celowym, którego dysponentem będzie minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przy-
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chody funduszu będą pochodzić z wpływów z kar pieniężnych za na-
ruszenia przepisów u.o.z., a jego środki będą przeznaczane na dofi-
nansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwator-
skich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów 
Dziedzictwa albo do rejestru zabytków. 

Nowelizację ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
należy potraktować poważnie. 

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji wszyst-
kim biskupom z prośbą o ich rozpowszechnienie oraz o zwrócenie 
szczególnej uwagi na obowiązek informowania w określonym termi-
nie organów ochrony zabytków o uszkodzeniach zabytków (np. po 
nawałnicach, pożarach), o zaginięciu lub kradzieży zabytków rucho-
mych, o zmianach miejsca przechowywania zabytków ruchomych – 
np. o przeniesieniu do innego kościoła lub muzeum). Należy również 
zwrócić uwagę administratorom parafii, że podejmowanie prac przy 
zabytkach jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu właściwego pozwo-
lenia konserwatorskiego, zgodnie z warunkami określonymi w tym 
pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją lub programem prac. Waż-
ne jest także, aby prace były wykonywane w terminie wskazanym  
w pozwoleniu. Nie ma bowiem prawnej możliwości przedłużenia 
ważności pozwolenia już po upływie jego ważności, a prowadzone 
wówczas prace przy zabytku są traktowane jako prace prowadzone 
bez pozwolenia. 

Zdarza się, że prace konserwatorskie są powierzane przez Księ-
ży Proboszczów osobom, które nie powinny takich zadań wykonywać. 
Osoby te nie posiadają wystarczającej wiedzy i doświadczenia, jak 
ratować zagrożone obiekty, a co najważniejsze – jak odpowiednio 
odczytywać zachowane ślady pierwotnego wyglądu. Powoduje to cały 
szereg błędów technologicznych przy wykonywanych pracach i pro-
wadzi do utracenia oryginalnych warstw technologicznych. Zwłasz-
cza przy pracach podejmowanych przy polichromiach ściennych, nie-
prawidłowe zastosowania materiałów takich jak: farby, impregnaty  
i inne, powoduje nieodwracalne zmiany w malowidłach, nie tylko 
estetyczne, ale najczęściej ich skutkiem jest zniszczenie polichromii. 
Dotyczy to także zakładania izolacji przeciw wilgotnościowej w bu-
dynkach oraz niefachowej konserwacji argenteriów. 

Wielu z księży usprawiedliwia zaangażowanie nieodpowiednich 
konserwatorów, „bez dyplomów”, skromnymi finansami parafii, mo-
tywując to tym, iż tacy wykonawcy są tańsi. Niestety, w wielu skon-
trolowanych przez WKZ przypadkach nie jest to prawdą, a osoby te 
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często w trakcie trwania prac, dodatkowo podnoszą koszt ich wyko-
nania. Efekt takich działań, to źle wykonana praca i – niejednokrot-
nie, zniszczenie zabytku, a co za tym idzie ukaranie jego właściciela, 
a nie wykonawcy konserwacji. 

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na tego typu przypadki  
celem uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji, także prawnych. 

 
 

s. dr M. Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF  
konsultant KEP ds. ochrony zabytków 

 
Pismo zostało napisane przy współpracy pani Jolanty Goszczyńskiej,  
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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PRO MEMORIA  

RZECZNIKA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
WS. OBCHODÓW 104. ŚWIATOWEGO DNIA MIGRANTA  

I UCHODŹCY 
 

 
W łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i całym Kościołem 

katolickim, dnia 14 stycznia br., w drugą niedzielę po uroczystości 
Objawienia Pańskiego, będziemy obchodzili 104. Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy. 

Przypominamy, że w Mszale Rzymskim przewidziana jest moż-
liwość użycia formularza „Mszy za uchodźców i wygnańców” (Mszał 
Rzymski, s. 161’’-162’’) „na polecenie lub za zgodą biskupa diecezjal-
nego” (zob. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 373-
374).  

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy jest dobrą okazją, aby 
skorzystać z tej możliwości, na co zgodę wyrazili wszyscy biskupi 
diecezjalni w Polsce. 

Pamiętajmy w modlitwie o Polakach na emigracji. Otoczmy mo-
dlitwą także tych, którzy przybyli do naszego kraju zza wschodniej 
granicy oraz migrantów i uchodźców na całym świecie, szczególnie 
ofiary konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. 

 
 
 

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik 
Rzecznik Konferencji Episkopatu 

Polski 
 

Warszawa, 8 stycznia 2018 r. 
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PRO MEMORIA  
NT. STANOWISKA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
WS. WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO MAŁOLETNICH 

 
W związku z pytaniami dotyczącymi publicznej części rejestru osób 

skazanych za najcięższe przestępstwa o charakterze seksualnym warto 
zwrócić uwagę, że umieszczanie danych tych osób w rejestrze precyzyjnie 
określa ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 
seksualnym z dn. 13 maja 2016 r. w art. 6 pkt 2. Zgodnie z jego 
brzmieniem w rejestrze publicznym umieszcza się dane osób, które po 
pierwszym skazaniu na karę bezwzględnego pozbawienia wolności za 
przestępstwo o charakterze seksualnym, dopuściły się kolejnego takiego 
przestępstwa i dodatkowo na szkodę osoby małoletniej. Tym samym ci, 
którzy popełnili takie przestępstwo i byli za nie karani po raz pierwszy – 
zgodnie z ustawą – nie podlegają wpisowi do rejestru publicznego. 
Natomiast tacy sprawcy zostaną umieszczeni w rejestrze z dostępem 
ograniczonym dla osób uprawnionych. 

Kościół jest zdecydowanie przeciwny wykorzystywaniu 
seksualnemu małoletnich, które jest grzechem i przestępstwem. W tej 
sprawie jest pełna transparentność, co zostało podkreślone m.in.  
w dokumencie z 9 października 2013 r., w którym biskupi polscy 
oświadczyli: „Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla 
pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak 
duchowni, jak i świeccy katolicy”. 

Owocem działań mających na celu ochronę małoletnich są 
wypracowane przez Konferencję Episkopatu Polski „Wytyczne”, które są 
konsekwentnie stosowane. W 2014 r. powstało Centrum Ochrony 
Dziecka (COD) przy Akademii Ignatianum w Krakowie, które prowadzi 
studia podyplomowe w zakresie prewencji i ochrony małoletnich oraz 
regularne szkolenia, z których skorzystało dotąd ok. dwa tysiące osób. 
Ponadto Konferencja Episkopatu Polski przyjęła osobny dokument  
o prewencji, a we wszystkich diecezjach są delegaci ds. ochrony dzieci  
i młodzieży. 

Ochrona nieletnich przed wykorzystywaniem seksualnym jest 
jednym z priorytetów dla Kościoła.  

ks. dr Paweł Rytel-Andrianik 
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski 

 

Warszawa, 9 stycznia 2018 r. 
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APEL PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
WS. ZATRZYMANIA ABORCJI EUGENICZNEJ 

 
Wkrótce ma być procedowana obywatelska inicjatywa 

ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję”, która zakłada usunięcie 
możliwości zabicia dziecka ze względu na podejrzenie 
niepełnosprawności bądź choroby (aborcja eugeniczna). Konferencja 
Episkopatu Polski od początku popiera tę inicjatywę jako ważny krok 
do pełnej ochrony życia i dziękuje ok. 830 tysiącom obywateli Polski, 
którzy złożyli podpis pod tym projektem. 

Serdecznie prosimy wiernych o modlitwę w intencji ochrony 
życia dzieci nienarodzonych. Apelujemy do wszystkich 
parlamentarzystów, aby uszanowali prawo do życia każdego 
człowieka i przyjęli obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. 
Przypominamy, że prawo do życia nie jest kwestią tylko religijną czy 
światopoglądową, ale wynika z prawa naturalnego i powszechnie 
uznanej godności człowieka. Tak jak niejednokrotnie podkreślaliśmy, 
zamiast aborcji zawsze można oddać dziecko do adopcji. 

Przypominamy również, iż ci, którzy respektują prawa 
człowieka – a wśród nich pierwszym jest prawo do życia – nie 
powinni popierać projektów prawnych skierowanych przeciwko 
życiu. 

W tym ważnym czasie pamiętajmy o słowach naszego rodaka – 
św. Jana Pawła II: „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem 
bez przyszłości”. 

 
Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
 

Abp Marek Jędraszewski 
Metropolita Krakowski Zastępca Przewodniczącego Konferencji 

Episkopatu Polski 
 

Bp Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski 

 
 
Warszawa, 10 stycznia 2018 r. 
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LIST EPISKOPATU POLSKI 

NA ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI 
(14.01.2018) 

 
 

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!  
 

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Święte-
go Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak  
Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpo-
wiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie 
z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwno-
ściom. Świętego Stanisława Kostkę pragniemy zaprosić dzisiaj, aby 
stał się patronem rozpoczętego właśnie nowego roku. O tym wyborze 
zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program dusz-
pasterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy w tym roku rozważać osobę  
i dary Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania, nie może 
być lepszego patrona niż ten, który został uzdolniony przez Ducha 
Świętego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny 
sposób.  

Ponadto ważnym motywem ogłoszenia roku 2018 Rokiem Świę-
tego Stanisława Kostki jest także zwołany na październik w Rzymie 
Synod Biskupów, poświęcony młodzieży i rozeznawaniu powołania. 
Dobre przygotowanie do tego Synodu jest wspólnym zadaniem dla 
duszpasterzy, rodziców i wychowawców a także młodzieży, której 
przez całe stulecia patronował i nadal patronuje św. Stanisława 
Kostka. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości nie zapominajmy 
również, że już w 1674 roku, a więc jeszcze przed kanonizacją  
bł. Stanisława Kostki, papież Klemens X ogłosił go patronem Korony 
Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

  
1. Dla Boga i ojczyzny  

 

Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. w Rostkowie na 
Mazowszu. Jego ojciec był kasztelanem, a krewni zajmowali znaczące 
stanowiska w Polsce Jagiellonów i Wazów. Wraz z bratem wysłany 
został do elitarnego kolegium jezuitów w Wiedniu. Stanisław szybko 
zrozumiał, że nauka jest wstępem do świadomego podejmowania 
służby Kościołowi i społeczeństwu. Zapisano, że uczył się, „aby podo-
bać się Bogu i ludziom [...], a w przyszłości ojczyźnie i sobie samemu 
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przynieść korzyść”. To pierwsza lekcja, jaką otrzymujemy dzisiaj od 
św. Stanisława Kostki.  

 
2. Ad maiora natus sum – Do wyższych rzeczy zostałem stworzony  

  

Drugą lekcją, jaką daje nam św. Stanisław, jest pobożność. Była 
to pobożność, która wymagała swoistego męstwa. Mimo iż spotykał 
się z brakiem zrozumienia, w środowisku kolegów nie wstydził się 
modlitwy i medytacji.  Powtarzał, że „trzeba więcej podobać się Bogu, 
niż bratu”. Wychowany w kulturze renesansu, za swoją życiową de-
wizę obrał wyznanie: „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla 
nich winienem żyć” Ad maiora natus sum. Nie było w tych słowach 
pychy ani pogardy dla tego, co małe, ale świadomość godności czło-
wieka i tęsknota za tym, co święte i doskonałe.  

Ucząc się w Wiedniu, Stanisław mieszkał na stancji w domu  na-
leżącym do protestanta. Były to czasy szczególnych napięć pomiędzy 
protestantami a katolikami, będące skutkami reformacji. Stanisław  
z bólem dostrzegał, jak negowana jest prawda o Eucharystii i kult 
Matki Bożej. Im więcej jednak widział nadużyć, tym bardziej tajem-
nice te stawały się mu drogie.  

Stąd wypływa trzecia lekcja św. Stanisława na dzisiejsze czasy: 
wezwanie do wiernego trwania przy katolickiej prawdzie życia, na-
wet wówczas, gdy cały świat wokół próbuje jej zaprzeczyć. Męstwo 
nie polega na zbrojnej walce czy traktowaniu innych jako nieprzyja-
ciół, ale na tym, że my sami pozostajemy wierni i pomagamy innym 
w trwaniu w wierności. Z im większą obojętnością lub nienawiścią 
spotyka się chrześcijańska miłość i prawda, tym gorliwiej powinni-
śmy nimi żyć.  

  
3. Wierność powołaniu 

 

Decyzja Stanisława o wstąpieniu do zakonu jezuitów spotkała 
się z ostrym sprzeciwem jego rodziców. Uważali, że mają lepszy po-
mysł na jego życie. Niestety, takie postawy nie należą do rzadkości 
także i dziś. Stanisław odkrył powołanie i chciał na nie odpowiedzieć 
za wszelką cenę. Potrafił walczyć o realizację woli Bożej w swoim 
życiu. Rozumiał, że kiedy musi wybierać między wolą rodziców, pre-
sją środowiska a wolą Boga, powinien słuchać Boga. Ten siedemna-
stoletni chłopak opuścił Wiedeń, przeszedł pieszo ponad 600 km, 
żeby wreszcie spełnić swoje marzenie i dotrzeć do Dylingi w Bawarii, 
do przełożonego jezuitów i tam wstąpić do zakonu. Dylinga okazała 
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się dla niego jednak trudnym doświadczeniem. Nikt bowiem nie  
witał go tam z otwartymi ramionami. Przyjęto go na próbę i posłano 
go do sprzątania pokoi oraz pomocy w kuchni. Stanisław jednak zwy-
ciężył. Musiał zaimponować starszym braciom swoją determinacją, 
skoro przełożony napisał o nim: „Spodziewam się po nim rzeczy wiel-
kich”. Kolejna lekcja św. Stanisława jest dla nas wezwaniem do  
sumiennego wykonywania obowiązków, czyli do tego, co Jezus nazy-
wa „wiernością w rzeczach małych” (por.  Mt 25,21). 

 
4. Tęsknota za niebem 

 

Ostatnim etapem życia Stanisława był pobyt w Rzymie. Po do-
tarciu do Wiecznego Miasta był szczęśliwy, choć nadal odbierał od 
ojca listy pełne gróźb. Śluby zakonne złożył mając 18 lat. Poruszony 
słowami rekolekcjonisty, że każdy miesiąc bracia winni spędzać tak, 
jakby to był ostatni miesiąc w ich życiu, Stanisław wyznał, że ma 
przed sobą tylko jeden miesiąc życia. We wspomnienie św. Wawrzyń-
ca – 10 sierpnia – napisał list do Matki Bożej z prośbą o wyjednanie 
mu łaski śmierci w święto jej Wniebowzięcia. Jeszcze tego samego 
dnia zachorował, a 15 sierpnia 1568 r. zmarł. To jeszcze jedna lekcja 
dla nas: jak tęsknić za niebem i jak żyć tu i teraz, by żyć w wieczno-
ści. Rozumiał to doskonale Cyprian Kamil Norwid, gdy wpatrzony  
w rzymski grób św. Stanisława, pisał: 

 
„A ty się odważ świętym stanąć Pana 
A ty się odważ stanąć jeden sam 
Być świętym - to nie zlękły powstać z wschodem 
To ogromnym być, przytomnym być! „ 

(C.K. Norwid: „A ty się odważ”) 
 

5. „Kostka” znaczy „więcej” 
 

Oto prawdziwe wezwanie na ten rok dla Was, Młodzi Przyjacie-
le, Rodzice i Wychowawcy: „Kostka” znaczy „więcej!” Żyjąc w XXI 
wieku nie powtórzymy dokładnie czynów św. Stanisława Kostki. 
Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego, który 
nie dał się zwieść mirażowi wygodnego życia, zabezpieczonego ma-
jątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom 
i naciskom grupy. Nie chciał ani imponować, ani uczynić z życia jed-
nej wielkiej rozrywki. Był silną osobowością, miał swoją klasę i styl. 
Do końca zachował wolność. To nie był młody człowiek, który nie wie, 
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po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dają-
cy nic z siebie. Nie pozwalał sobie na eksperymenty w poszukiwaniu 
szczęścia. Wiedział, że ten świat nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzej 
czy później poczułby się w nim oszukany lub zawiedziony. Wiedział, 
że charakter - to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, 
nie tylko wpływ środowiska, ale rzetelna praca nad sobą. Wiedział 
też, że stawać się dojrzałym człowiekiem, to podejmować trud rozwo-
ju. Nie był mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło usprawie-
dliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki i historię. Był 
czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby 
wyrosły piękne kwiaty i owoce. Uwierzył w miłość Boga i całym sobą 
na nią odpowiedział.  

 
6. Zaproszenie  

 

Niech przeżywany zatem w tym duchu Rok Świętego Stanisława 
Kostki stanie się czasem, w którym będziemy od siebie więcej wyma-
gać. Może to być zerwanie z lenistwem duchowym i intelektualnym, 
zerwanie z nałogiem, zachowanie trzeźwości, modlitwa za nauczycie-
la lub księdza, adopcja dziecka poczętego albo post w konkretnej 
intencji. Zapraszamy Was również – na poziomie parafii, duszpa-
sterstw, ruchów, seminariów i zgromadzeń zakonnych – do pogłębia-
nia refleksji na temat życia św. Stanisława i wyzwań stojących przed 
młodymi katolikami w Polsce.  

Bierzcie przykład ze św. Stanisława Kostki, przygotowując się 
do sakramentu bierzmowania. Apelujcie wraz z nami do ludzi kultu-
ry i środków społecznego przekazu, aby przez ciekawe filmy, przed-
stawienia teatralne, audycje i inne formy przekazu przywracali pa-
mięć o Stanisławie. Pielgrzymujcie do Rostkowa – miejsca jego naro-
dzin i do Przasnysza – miejsca jego chrztu, a także do katedry płoc-
kiej z jej pięknym ołtarzem tego świętego oraz grobowcami władców 
Polski i Mazowsza. Młodzi mobilizujcie waszych rodziców i duszpa-
sterzy, by nie bali się wymagać od was i od siebie „rzeczy większych”. 

Z serca Wam błogosławimy na cały rok 2018, który będziemy 
przeżywać razem z św. Stanisławem Kostką, patronem dzieci i mło-
dzieży. 

 
Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce  

obecni na 377. Zebraniu Plenarnym KEP 
w Lublinie, w dniu 14 października 2017 r. 
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU EPISKOPATU POLSKI  

DS. DIALOGU Z JUDAIZMEM NA XXI DZIEŃ JUDAIZMU 
17 stycznia 2018 r. 

 
„Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57,19) 

 
„Pokój nie jest prostym brakiem wojny, ani też nie sprowadza 

się jedynie do stanu równowagi sił sobie przeciwstawnych, nie rodzi 
się także z despotycznego władztwa, lecz słusznie i właściwie zwie się 
«dziełem sprawiedliwości» (Iz 32,17). Chcąc zaprowadzić trwały po-
kój, należy przede wszystkim wyplenić przyczyny konfliktów, które 
przeradzają się w wojny, zwłaszcza zaś przejawy niesprawiedliwości” 
(Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym  
nr 78,83). 

Niedługo po zakończeniu II wojny światowej, która okazała się 
największym dramatem ludzkości i zebrała najobfitsze żniwo życia 
ludzkiego, Kościół podczas obrad Vaticanum II podjął głęboką reflek-
sję nad naturą i źródłem pokoju. W refleksji tej dominuje prawda, że 
pokój jako dar Boży rodzi się w sercach ludzkich, a z tego duchowego 
pokoju rodzi się pokój społeczny i polityczny. Na gruncie tej teolo-
gicznej refleksji rozwija się też praktyczna aktywność Kościoła, który 
w oparciu o ewangelicznie rozumianą miłość, przebaczenie i pojed-
nanie, wzywa chrześcijan do budowania i pielęgnowania pokoju mię-
dzy ludźmi. W tym dziele tworzenia trwałego pokoju ważne jest 
zwalczanie wszelkich przejawów niesprawiedliwości, które wynikają 
z nierówności gospodarczych i ekonomicznych, z żądzy panowania,  
z pogardy dla człowieka, a ostatecznie z ludzkiej zazdrości, nieufności 
i pychy. 

Refleksja teologiczna nad pokojem dokonana podczas obrad  
Vaticanum II wynikała z doświadczeń II wojny światowej, która 
przyniosła światu ogromne straty zarówno moralne, jak i materialne. 
Jednak refleksja ta ma także swoje odniesienie do czasów współcze-
snych, które nie są wolne od dramatu wojny. Dramat ten nadal czyni 
swoje spustoszenie, zaś stosowane obecnie środki i metody walki 
sprawiają, że okrucieństwo wojny przybiera na sile. Zupełnie nowym 
zjawiskiem są akty terroru, w których przejawia się coraz większa 
pogarda dla życia ludzkiego i rosnąca nienawiść wobec drugiego 
człowieka. Dlatego dzieło budowania pokoju między ludźmi nie tylko 
pozostaje wciąż aktualne, ale staje się coraz większym wyzwaniem 
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dla każdego człowieka, narodu i wspólnoty międzynarodowej. W dzie-
le tym istotną rolę odgrywa proces formowania i wychowania mło-
dych pokoleń, wolnych od podziałów rasowych, żądzy panowania, 
nacjonalizmu i źle pojętego patriotyzmu. 

Budowanie i utrwalanie pokoju na świecie domaga się także 
współpracy i wysiłku ze strony przedstawicieli różnych wyznań reli-
gijnych. Wyznania te bowiem, ukazując transcendentny i religijny 
wymiar natury ludzkiej, uzasadniają konieczność bezwzględnego 
poszanowania każdego człowieka w jego godności i poszanowania 
jego praw. Jest to prawo do życia, wolności, prawdy, sprawiedliwości, 
miłości i przebaczenia. Wartości te pozostają w wewnętrznym i on-
tycznym związku z naturą pokoju, dlatego ich zachowanie rodzi  
i gwarantuje pokój. 

Okazją do podjęcia tematu pokoju będzie zbliżający się XXI 
Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, który przypada  
17 stycznia 2018 r. Obchodzony będzie pod hasłem „Pokój! Pokój 
dalekim i bliskim” zaczerpniętym z księgi proroka Izajasza (57,19). 
Zawołanie to ma uświadomić i przypomnieć katolikom, że dla  
wyznawców judaizmu pojęcie pokoju (szalom) ma szczególne znacze-
nie i jest jedną z najważniejszych wartości. Pochodzi ona od Boga, 
jest Jego darem i w sposób nierozłączny wiąże się z przymierzem 
ofiarowanym Izraelowi. Przymierze niesie ze sobą pokój, jeżeli więc 
zostaje ono ufnie przyjęte i wiernie zachowane, wówczas człowiek 
doświadcza harmonii z Bogiem, z bliźnim, z samym sobą i z otaczają-
cym światem. Pokój staje się pełnią błogosławieństwa i szczęścia,  
i ogarnia nie tylko życie jednostki, lecz nade wszystko życie całego 
narodu wybranego. 

W obliczu zagrożeń pokoju, jakie niesie współczesny świat po-
dzielony konfliktami i wstrząsany zbrojnym terrorem, wyznawcy 
judaizmu i chrześcijanie powinni stać się świadkami prawdy, że tyl-
ko Bóg jest źródłem prawdziwego pokoju. Obecność Boga pomiędzy 
ludźmi i Jego łaska nawraca serce człowieka i uwalnia od wszelkich 
podziałów oraz przejawów uprzedzeń, niechęci i nienawiści.  
Tę prawdę należy nieustannie przypominać wszystkim narodom. 

Miejscem centralnych obchodów Dnia Judaizmu w tym roku jest 
Warszawa. Wybór tego miejsca, zresztą nie po raz pierwszy, wynika 
z faktu, że męczeńska ziemia stolicy woła o modlitwę i pamięć o ofia-
rach Shoah, jak i martyrologium Polaków. Podczas II wojny świato-
wej Warszawa doświadczyła brutalnego terroru, skierowanego  
zarówno przeciwko polskiej ludności, jak również przeciwko społecz-
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ności żydowskiej. Symbolami tego dramatu pozostają warszawskie 
więzienia i areszty, warszawskie getto, zbrojne powstania, masowe 
egzekucje i mordy, a przede wszystkim setki tysięcy ofiar wśród 
mieszkańców stolicy narodowości polskiej i żydowskiej. Dlatego  
w tym właśnie miejscu winniśmy się razem modlić i wołać: nigdy 
więcej wojny i zadawanej śmierci, nigdy więcej antysemityzmu i nie-
nawiści, nigdy więcej pogardy dla drugiego człowieka. Boże, daj nam 
mądrość i moc, byśmy razem budowali pokój oraz wspólnotę życia, 
miłości i braterstwa. 

Wszystkich ludzi dobrej woli serdecznie zapraszam do udziału  
w tegorocznych obchodach Dnia Judaizmu w Polsce. 

 
 

†  Rafał Markowski 
Przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski 

ds. Dialogu z Judaizmem   
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LIST PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA 

KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO 
NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2018 

 
ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA 

 
 
Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry! 
 
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego kieruje nasze myśli i serce 

do Świątyni Jerozolimskiej. Oto Maryja i Józef, „gdy minęły dni Ich 
oczyszczenia zgodnie z Prawem Mojżeszowym, zanieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby ofiarować Panu” (Łk 2,22). W ten sposób pragną nie 
tylko wiernie wypełnić przepisy Prawa, ale również wyrazić Bogu 
wdzięczność za wielkie rzeczy, które im uczynił (por. Łk 1,49). Ta 
szczególna ewangeliczna scena z życia Świętej Rodziny pomaga nam 
odkryć na nowo prawdziwe znaczenie Świątyni jako miejsca spotka-
nia, dialogu i pojednania między człowiekiem i Bogiem. 

Maryja i Józef, przynosząc do Świątyni Jezusa, odsłaniają przed 
ludzkością największy DAR, jaki Bóg ofiarował człowiekowi – swoje-
go Syna. „W Nim Bóg pojednał z sobą świat, nie poczytując ludziom 
ich grzechów” (2 Kor 5,19). W Jezusie dokonuje się tajemnicza wy-
miana miłości. Ten, który według słów proroctwa Symeona, „prze-
znaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 
któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34) wyzwala człowieka z pano-
wania śmierci i na powrót otwiera zamkniętą przez grzech nieposłu-
szeństwa bramę życia wiecznego. 

Swoje szczególne miejsce w scenie Ofiarowania Pańskiego zaj-
mują starzec Symeon i prorokini Anna. Za sprawą Ducha Świętego 
rozpoznają oni w małym Dziecięciu Zbawiciela świata i niejako  
w imieniu całej ludzkości przyjmują Go z radością. Wierna obecność 
w Świątyni i trwanie na modlitwie w oczekiwaniu na spełnienie Bo-
żej obietnicy, doprowadza ich do radosnego spotkania z Jezusem. 
Taka postawa staje się dla nas ponownym zaproszeniem do wytrwa-
łej modlitwy oraz zawierzenia Bogu całego swojego życia.  

Święty Jan Paweł II ustanowił święto Ofiarowania Pańskiego 
Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. To właśnie osoby konse-
krowane: kapłani, siostry i bracia zakonni, dziewice, wdowy i pustel-
nicy przychodzą dziś do świątyni na wzór Maryi i Józefa, by ponowić 
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swoje ofiarowanie Bogu i przypomnieć sobie i wspólnocie Kościoła, że 
w tajemnicy konsekracji Bogu stają się „żywym znakiem dóbr przy-
szłego zmartwychwstania” (VC 111). 

Dziś, gdy dziękujemy Bogu za dar życia konsekrowanego pra-
gniemy podkreślić trzy bardzo ważne jego elementy, które są dla nas 
drogowskazem na drodze wiary: miłość, wierność i jedność. 

 
  
1. Miłość 
Życie zakonne zrodziło się z miłości Bożej i do miłości zostało 

powołane. Jego miejsce w Kościele i świecie dobrze odczytała św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus, karmelitanka bosa, która po długich 
poszukiwaniach sensu swojego powołania, zawołała: w sercu Kościo-
ła, mej matki będę miłością.   

Być miłością w sercu Kościoła to uobecniać Bożą miłość pośród 
dzisiejszego świata. „Życie konsekrowane jest zatem powołane, aby 
nieustannie wzbogacać dar rad ewangelicznych miłością coraz praw-
dziwszą i mocniejszą, przeżywaną w wymiarze trynitarnym: miłością 
do Chrystusa, która wzywa do zażyłej przyjaźni z Nim; miłością do 
Ducha Świętego, która usposabia duszę na przyjęcie Jego natchnień; 
miłością do Ojca – najgłębszego źródła i najwyższego celu życia kon-
sekrowanego” (VC 21). Poprzez tę miłość osoby konsekrowane oddają 
się różnorakiej posłudze we wspólnocie Kościoła. Naśladując zaś styl 
życia Jezusa realizują charyzmat, jakim zostali obdarowani przez 
Ducha Świętego. Aktualizowany jest on dziś w życiu zakonów klau-
zurowych, apostolskich, misyjnych oraz w indywidualnych formach 
życia konsekrowanego. Poprzez różnorodne posługi wynikające  
z powołania, osoby konsekrowane są obecne na peryferiach współcze-
snego świata, prowadząc człowieka spragnionego miłości do źródeł 
wody życia. Wszystko to sprawia, że dzięki osobom konsekrowanym 
Miłość Boża staje się obecna pośród nas w całym swym bogactwie. 
Jest to miłość zatroskana, miłość cierpliwie czekająca, miłość poszu-
kująca i miłość odnajdująca człowieka. 

W dzisiejszym świecie, gdy znaki Bożej obecności coraz bardziej 
są zamazywane, gdy słyszymy, że wiara to sprawa prywatna, gdy 
jesteśmy świadkami szerzącej się tzw. „kultury tymczasowości”, oso-
by konsekrowane świadectwem swego radosnego życia mają pokazy-
wać, że w Chrystusie można odnaleźć miłość prawdziwą, wierną, 
cierpliwą i wytrwałą; miłość, która nie kończy się przy pierwszym 
zderzeniu z przeciwnościami. W ten sposób życie osób konsekrowa-
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nych staje się praktycznym komentarzem Ewangelii w codzienności 
dzisiejszego świata. 

 
2. Wierność    
Życie osób konsekrowanych jest „integralną częścią życia Kościo-

ła, stanowi bowiem dla niego cenny bodziec do coraz większej wierno-
ści Ewangelii” (VC 3). Fundamentem postawy wierności jest osobowa 
więź z Bogiem, która rodzi wierność wobec drugiego człowieka i wła-
snego powołania. 

W dzisiejszym świecie przeżywamy ogromny kryzys wierności. 
Doświadczamy trudności w realizacji zobowiązań płynących z sa-
kramentu małżeństwa, kapłaństwa, czy ślubowanych rad ewange-
licznych. Osoby konsekrowane od samego początku przyjmują za styl 
swojego życia naśladowanie wiernej miłości Chrystusa. Wierność 
wobec Jego słowa rodzi postawę wierności i służby wobec każdego 
człowieka, zwłaszcza tego najbardziej opuszczonego i wyrzuconego na 
margines życia społecznego.  

Postawa wierności była i jest obecna również w historii naszego 
narodu. Niespełna 100 lat temu otrzymaliśmy od Boga dar niepodle-
głości. Dokonało się to dzięki wielkiej determinacji naszych ojców  
i matek, którzy oddali swe życie, byśmy dziś mogli cieszyć się wolno-
ścią. W historię naszej Ojczyzny znacząco wpisuje się działalność 
wspólnot zakonnych, a w nich wielu sióstr i braci, którzy nie szczę-
dzili swych sił, by towarzyszyć tym, którzy walczyli o wolność nasze-
go kraju. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, wielu zaangażo-
wało się w posługę charytatywną. Był to również czas powstawania 
nowych wspólnot zakonnych, które stały się odpowiedzią na do-
świadczenie cierpienia, głodu i wojny. Po odzyskaniu niepodległości 
osoby konsekrowane nadal czynnie angażują się w formację duchową 
społeczeństwa i troszczą się o to, by prawdziwe oblicze Boga, który 
jest miłością promieniowało w sercach wszystkich ludzi.  

Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita Consecrata 
przypomina: „Wierność Bogu jest też źródłem ofiarnej służby braciom, 
którą osoby konsekrowane pełnią, kosztem wielu wyrzeczeń, przez 
nieustanną modlitwę wstawienniczą za potrzeby braci, przez bezinte-
resowną posługę ubogim i chorym, przez wzajemną pomoc w trudno-
ściach, przez gorliwy udział w troskach i doświadczeniach Kościoła” 
(VC 24).  

Módlmy się wszyscy, by życie konsekrowane mogło nieustannie 
odnawiać swoją wierność zamysłom Boga, wychodzącego naprzeciw 
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wszystkim ludziom, którzy świadomie lub nieświadomie i jakby po 
omacku poszukują Prawdy, Życia i Miłości (por. VC 98). 

   
3. Jedność 
Wierna miłość staje się matką i szkołą jedności. Doświadczenie 

miłości Boga prowadzi w konsekwencji do miłości i służby wobec 
każdego człowieka. Jezus powiedział do swoich uczniów: przykazanie 
nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowa-
łem. W ten sposób tworzy się wspólnota i w ten sposób powstaje ro-
dzina.  

Wyzwaniem naszych czasów jest dla Kościoła doświadczenie po-
działów: małżeńskich, rodzinnych, społecznych i narodowych. Konse-
kwencją tego stanu rzeczy jest brak zaufania w relacjach między-
ludzkich, dystans i lęk przed trwałymi decyzjami i zobowiązaniami. 
Na tym tle powołanie do życia konsekrowanego jawi się jako zapro-
szenie do budowania nowej cywilizacji jedności, opartej na wzajemnej 
miłości, której podstawą winny stać się słowa z modlitwy arcyka-
płańskiej Jezusa - aby byli jedno. „W ten sposób ukazuje ono ludziom 
zarówno piękno braterskiej komunii, jak i konkretne drogi do niej. 
Osoby konsekrowane bowiem żyją «dla» Boga i «z» Boga, i właśnie 
dlatego mogą świadczyć o mocy łaski, która przynosi pojednanie  
i niszczy mechanizmy przeciwne jedności, obecne w sercu człowieka  
i w relacjach społecznych” (VC 41). Życie konsekrowane jest więc 
odpowiedzią Boga na wołanie podzielonego i coraz bardziej rozdarte-
go wojnami świata, który jak nigdy dotąd potrzebuje jedności. 

„Żyjąc w różnych społeczeństwach naszej planety — społeczeń-
stwach targanych często przez sprzeczne namiętności i interesy, spra-
gnionych jedności, ale nie wiedzących, jaką wybrać drogę — wspólno-
ty życia konsekrowanego, (…) stają się znakiem zawsze możliwego 
dialogu oraz komunii zdolnej połączyć w harmonijną całość wszelkie 
odmienności” (VC 51). W ten sposób, poprzez ewangeliczne życie na 
wzór św. Rodziny, wspólnoty Apostołów, czy pierwszych wspólnot 
chrześcijańskich opisanych w Dziejach Apostolskich, gdzie wszyscy 
mieli jedno serce i jednego ducha, są odpowiedzią na wołanie Chry-
stusa, aby byli jedno. To budowanie jedności objawia się w owocach 
Ducha Świętego: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, 
wierności, łagodności i opanowaniu.  

Dziękując Bogu za dar obecności osób konsekrowanych, prośmy 
dziś, by Dobry Bóg napełnił ich serca głęboką pewnością, że zostały 
wybrane, aby kochać, wielbić Boga i służyć ludziom. Niech pozwoli 
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im zaznać Swojej przyjaźni, napełni je radością i pociechą, pomaga 
przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach. Niech da 
im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywa-
nia ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa 
Chrystusa (por. VC 111). Maryja Matka nasza niech osłania płasz-
czem swej opieki. 

Prośmy także w intencji nowych wiernych powołań do życia  
kapłańskiego i konsekrowanego, by nie zabrakło w świecie zwiastu-
nów Bożej miłości.  

 
 
 

†  Jacek Kiciński CMF 
Przewodniczący Komisji  

ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
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KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKOPATU POLSKI DS. 

MISJI WS. DNIA MODLITWY I POSTU W INTENCJI POKOJU 
 
Siostry i Bracia, 
Umiłowani w Chrystusie Panu, 
Ojciec Święty Franciszek ogłosił piątek 23 lutego br. Dniem Mo-

dlitwy i Postu w Intencji Pokoju. Papież zwrócił się o modlitwę szcze-
gólnie za Demokratyczną Republikę Konga oraz Sudan; kraje od lat 
nękane konfliktami zbrojnymi i wojną. Trwa w nich bratobójcza wal-
ka o wpływy polityczne, społeczne i gospodarcze. Są to kraje dotknię-
te korupcją, wyzyskiem najsłabszych grup społecznych oraz prze-
stępczością. Trwa w nich walka między grupami wpływów o podział 
zysków z eksploatacji bogactw naturalnych. Miejscowa ludność żyje 
w poczuciu zagrożenia, niestabilności społecznej oraz niesprawiedli-
wości. 

W Demokratycznej Republice Konga posługuje 41 misjonarzy  
z Polski. W Sudanie, w którym od czasu do czasu wybuchają również 
prześladowania chrześcijan, pracuje 8 misjonarzy. Większość z nich 
posługuje na terytoriach objętych konfliktami zbrojnymi. Misjonarze 
z Polski wspierają duchowo i materialnie ofiary walk, przynależące 
do najsłabszych i najuboższych grup społecznych. 

Odpowiedzmy szczodrze na apel Ojca Świętego naszą modlitwą  
i postem. Upraszajmy w ten sposób pokój dla całego świata,  
a zwłaszcza dla ludzi udręczonych niepewnością losu, wyzutych  
z nadziei na poprawę losu i pokój. Okażmy się solidarni z tymi, któ-
rzy cierpią uwikłani w działania wojenne. Niech nasza modlitwa  
i post staną się jałmużną wielkopostną dla tych, którzy potrzebują 
pomocy. Zachęcam również do tego, by – jak prosi papież – zastano-
wić się nad tym, co możemy zrobić dla utwierdzenia pokoju w na-
szych rodzinach, społeczeństwie i Kościele? Co możemy uczynić dla 
zakorzenienia się pokoju w naszych sercach i wokół nas? 

Wszystkim, którzy odpowiedzą na apel Ojca Świętego Francisz-
ka z serca błogosławię 

+ W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
 

†  Jerzy Mazur SVD, 
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

Warszawa, 19 lutego 2018 r. 
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KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU  

„AD GENTES” (25 II 2018) 
 

„UCZNIOWIE – MISJONARZE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO” 
 
Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani, 
Siostry i Bracia! 
 
W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy 

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku 
obchodzimy go pod hasłem „Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świę-
tego”. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że głównym sprawcą misji jest 
Duch Święty. Misjonarze i ci, którzy jednoczą się z nimi w dziele 
misyjnym, są Jego współpracownikami. Duch Święty wzbudza  
w Kościele powołania misyjne. Otwiera na potrzeby misji serca ka-
płanów, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich. Dzięki Jego 
światłu i mocy są oni gotowi wypełnić Chrystusowy mandat misyjny, 
porzucić rodzinne strony, bliskich i własne wspólnoty, by iść z Ewan-
gelią do ludzi innych kultur, języków, obyczajów, w miejsca odległe  
i nieznane. Duch Święty pobudza serca tych, którym misjonarze gło-
szą Ewangelię. Przysposabia je do jej przyjęcia. Dzięki Jego  
wewnętrznym poruszeniom liczni ludzie odkrywają piękno wiary  
i przyjmują Chrystusa za swego Pana i Zbawcę. 

Duch Święty działa również w tych, którzy nie wyjeżdżając na 
placówki misyjne, stają u boku misjonarzy z darem modlitwy, cier-
pienia ofiarowanego w ich intencjach oraz wsparciem materialnym. 
To On pobudza ochrzczonych i bierzmowanych do wypełnienia powo-
łania misyjnego, płynącego z tych sakramentów. 

Konferencja Episkopatu Polski w dn. 22-24 września 2005 r., 
postanowiła, że ofiary zbierane do puszek w II Niedzielę Wielkiego 
Postu będą przeznaczone na pomoc misjom poprzez Dzieło Pomocy 
„Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zatem hojnie 
wesprzyjmy swymi ofiarami 2032 misjonarzy i ich posługę ewangeli-
zacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. W ubiegłym roku 
Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało ponad 140 dzieł na misjach, 
dofinansowało budowę 5 studni głębinowych w Afryce oraz szkoły 
zawodowej dla 250 uczniów w Segerea w Dar es Salaam (Tanzania). 
W ciągu całego roku Dzieło udziela systematycznej pomocy finanso-
wej misjonarzom z Polski. 
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Pragnę w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wszyst-
kich misjonarzy i misjonarek oraz własnym podziękować duszpaste-
rzom i wiernym świeckim za zaangażowanie w misyjne dzieło Kościo-
ła. Składam serdeczne „Bóg zapłać” chorym i starszym, którzy  cier-
pienia i niedostatki, trudy i przykrości życiowe ofiarowują w intencji 
misjonarzy. Dziękuję wspólnotom parafialnym, licznym grupom mi-
syjnym, zwłaszcza dziecięcym i młodzieżowym za różne działania, 
które owocują nowymi formami pomocy misjom. Dziękuję za ofiar-
ność, tak dziś jak w ciągu całego roku. Dzięki bowiem Waszej hojno-
ści misjonarze prowadzą wiele dzieł miłosierdzia w ubogich krajach 
Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii. Wyrażam wdzięczność 
wszystkim darczyńcom Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, którzy wspierają 
misje, wysyłając sms-a na numer 72 032 o treści „Misje” lub poprzez 
wpłatę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Jednocześnie proszę, 
abyście posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, nie ustawali w tro-
sce o misje. 

Z serca wszystkim błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha 
Świętego. Amen. 

 
†  Jerzy Mazur SVD 

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
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SŁOWO ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO  

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DUSZPASTERSTWA KEP 
W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE USTAWY O OGRANICZENIU 

HANDLU W NIEDZIELĘ  
  
1. Ograniczenie handlu w niedzielę staje się w naszej Ojczyźnie 

faktem. Już od marca br. tylko dwie niedziele w miesiącu będą han-
dlowe: pierwsza i ostatnia. Docelowo – jak czytamy w przyjętej przez 
Sejm ustawie – w 2020 r. ograniczenie handlu w zakresie określo-
nym stanowionym prawem będzie obowiązywało we wszystkie nie-
dziele w ciągu roku. Wypada podziękować wszystkim, którzy włączy-
li się w inicjatywę obywatelską Związku Zawodowego „Solidarność”  
i popierali ją w różnych formach, a także wyrazić nadzieję, że nakre-
ślony w ustawie kalendarz przywracania niedzieli społeczeństwu 
zostanie utrzymany.  

Niestety nowej regulacji prawnej, będącej konsekwencją 
uwzględnienia przez rządzących społecznego postulatu przyznania 
dnia wolnego pracownikom (nierzadko kobietom) zatrudnionym  
w handlu, towarzyszą negatywne opinie i analizy natury ekonomicz-
nej, zapowiadające niepowetowane straty materialne w sektorze 
gospodarczo-handlowym. Z kolei właściciele dużych koncernów i sieci 
handlowych już zapowiadają wykorzystywanie luk prawnych oraz 
wydłużanie godzin otwarcia sklepów wielkopowierzchniowych  
w piątki i soboty, aby prawa rynku nadal dominowały nad prawem 
pracownika do godziwego wypoczynku i świętowania niedzieli. 

Na wartość świętowania niedzieli winniśmy spojrzeć całościowo 
– aspekt ekonomiczny jest tylko jednym z wymiarów poruszanej 
kwestii. Podnoszą go zasadniczo pracodawcy. Tymczasem w proble-
matyce świętowania niedzieli zawiera się „wielkie bogactwo treści 
duchowych i duszpasterskich” (DD 81). Aspekt religijny wspiera 
wymiar społeczny. W tym ostatnim odkrywamy ponadczasową rolę 
rodziny. Trzeba więc z całym przekonaniem zaznaczyć, że tylko nie-
wolnik musi pracować siedem dni w tygodniu, w tym w niedzielę! 

2. Powolne odzyskiwanie przez polskie społeczeństwo niedzieli 
wolnej od pracy w III Rzeczypospolitej, na co wielokrotnie zwracała 
uwagę w swoich wypowiedziach Konferencja Episkopatu Polski, oka-
zało się dzięki determinacji wielu skuteczne, ponieważ wolna od pra-
cy niedziela nie może być jedynie przywilejem bogatych. Jest prawem 
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w nowoczesnych demokracjach, szanujących godność i prawo do wy-
poczynku każdego człowieka. 

Nie sposób nie docenić rozwoju gospodarczego i postępu techno-
logicznego w naszym kraju w ostatnich dziesięcioleciach. Skutkiem 
ubocznym tych pozytywnych procesów jest jednak znaczna przebu-
dowa mentalności w wielu ważnych kwestiach społecznych. Wobec 
tych złożonych zmian musimy stanąć w prawdzie, także we wspólno-
cie Kościoła. Chociaż społeczeństwo ma szansę na nowo odkryć war-
tość niedzieli – „dnia Pańskiego” (dies Domini) i „dnia człowieka” 
(dies homini), to trzeba jasno podkreślić, że jako wspólnota wyznaw-
ców Chrystusa nie tylko nie obroniliśmy, ale i dostatecznie nie 
wzmocniliśmy niedzieli oraz chrześcijańskiego świętowania jako 
szansy budowania wspólnoty eklezjalnej i społecznej.  

3. Na tle rozważań o świętowaniu niedzieli i przeżywaniu jej 
przez wspólnotę Kościoła rysują się nowe wezwania i duszpasterskie 
szanse. To oczywiste, że dla wyznawców Chrystusa niedziela zawsze 
pozostanie pamiątką Jego Zmartwychwstania oraz uobecnieniem 
Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha Świętego. 

Jan Paweł II nazwał zgromadzenie eucharystyczne „sercem nie-
dzieli”. W opublikowanym w 1998 r. liście apostolskim Dies Domini 
stwierdził: „Eucharystia karmi i kształtuje Kościół: «Ponieważ jeden 
jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem 
bierzemy z tego samego chleba» (1 Kor 10,17). Dzięki tej żywotnej 
więzi z Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej właśnie w Eucharystii 
można tę tajemnicę Kościoła najdoskonalej głosić, doświadczać  
i przeżywać. Wymiar eklezjalny wpisany w samą istotę Eucharystii 
urzeczywistnia się za każdym razem, gdy jest ona sprawowana. Tym 
pełniej jednak wyraża się w dniu, w którym cała wspólnota zostaje 
zwołana, aby obchodzić pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. 
Znamienne jest stwierdzenie Katechizmu Kościoła Katolickiego, że 
»niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum 
życia Kościoła« (KKK 2177)” (DD 32). 

W praktyce duszpasterskiej słowa papieża o Eucharystii zarów-
no przez księży, jak i osoby świeckie winny być przekuwane w wysi-
łek wspólnotowego przeżywania w parafiach liturgii niedzielnej. 
Msza św. nie jest „teatrem jednego aktora…”. Za jej właściwym przy-
gotowaniem i oprawą winny stanąć utworzone przez proboszczów 
zespoły liturgiczne, ponieważ pośród różnych form działalności para-
fii żadna nie ma tak żywotnego znaczenia i tak silnego wpływu for-
macyjnego na wspólnotę, jak niedzielne świętowanie dnia Pańskiego 
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połączone z celebracją Eucharystii. Ponadto każda parafia – bogata 
w grupy modlitewne i apostolskie, radę duszpasterską i stowarzy-
szenia – może prezentować pozaliturgiczne oferty wspólnotowego 
przeżywania niedzieli. 

Jeśli nadrzędną troską Kościoła jest rodzina, a szczególnie mło-
de małżeństwa – nowe domowe Kościoły, to nie sposób sobie wyobra-
zić, aby duszpasterze po odpowiednim rozeznaniu i tam, gdzie jest to 
możliwe, w przygotowaniu liturgicznych obchodów niedzieli nie 
uwzględnili celebracji Mszy św. o „charakterze rodzinnym” lub  
z udziałem dzieci, w formach przewidzianych przepisami liturgicz-
nymi. Nie ma bardziej wyraźnego znaku tożsamości chrześcijańskiej 
jak wspólne przystąpienie do stołu Pańskiego rodziców wraz z dzieć-
mi. W wielu parafiach realizacji tego zadania służą m.in. prężnie 
działające dziecięce zespoły śpiewacze, schole liturgiczne i wspólnoty 
ministranckie, zaś w proklamację słowa Bożego angażują się grupy 
dorosłych lektorów i kantorów, w tym rodziców. To właściwe kierun-
ki działań pastoralnych. W tym właśnie kontekście Jan Paweł II 
apelował, aby przede wszystkim sami rodzice wychowywali swoje 
dzieci do udziału we Mszy św. niedzielnej, korzystając z pomocy ka-
techetów. Ci ostatni winni zadbać o to, aby program formacji dzieci 
powierzonych ich opiece obejmował przygotowanie do uczestnictwa 
we Mszy św. oraz o wyjaśnienie im, jakie jest istotne uzasadnienie 
obowiązku niedzielnego (DD 36). 

4. Wszyscy znamy kryteria działania duszpasterskiego, wylicza-
ne przez papieża Franciszka przy każdej nadarzającej się okazji: 
przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać i integrować tych, którzy pozostają 
w ludzkim osądzie na marginesie egzystencji. Kryteria te, wyrażają-
ce potrzebę „duszpasterskiego nawrócenia”, są w dużym stopniu kon-
tynuacją teologicznej myśli poprzedników obecnego papieża, którzy  
w świętowaniu niedzieli odkrywali racje nie tylko chrześcijańskiej 
radości i odpoczynku, ale przede wszystkim solidarności. 

Ta społeczna cnota jest nam, Polakom, bardzo bliska. Jej propa-
gatorzy i obrońcy bronili i nadal strzegą „niedzieli Bożej i naszej”. 
Wydaje się, że w chwili obecnej, kiedy świat definiują różnorakie 
kontrasty, opowiadanie się za międzyludzką solidarnością nabiera 
jeszcze bardziej wyrazistego znaczenia. Przybywa bowiem pośród nas 
sióstr i braci, którzy z różnych powodów cierpią biedę, opuszczenie  
i samotność. Paradoksalnie cierpią także na gruncie rodzinnym, kie-
dy zawiedli najbliżsi, małżonkowie rozeszli się, a dzieci przeżywają 
dramat rozdarcia i stają się przedmiotem sądowych negocjacji. Skoro 
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wszyscy cierpiący duchowo i moralnie są bardzo bliscy Chrystusowi, 
to te osoby winne pozostać bliskie także i nam. 

Być może właśnie po to otrzymujemy w darze wolną od pracy 
niedzielę, aby jeszcze bardziej otworzyć oczy na sytuację osób żyją-
cych pośród nas: sąsiadów, seniorów i ubogich. Logika miłosierdzia 
podpowiada, aby zaprosić do wspólnego stołu osobę samotną, odwie-
dzić chorych, zdobyć żywność dla ubogiej rodziny, poświęcić kilka 
godzin jakiejś konkretnej formie wolontariatu i solidarności. Każdy 
niedzielny obiad powinien być kontynuacją rodzinnego i braterskiego 
nastawienia, które towarzyszy nam w wigilijny wieczór, a miejsce 
przygotowane przy stole winno być udostępnione potrzebującemu  
z bliskiego otoczenia. Jakże trafne pozostają intuicje papieża Polaka, 
który stwierdził, że „niedziela powinna być dniem, w którym wierni 
mogą się poświęcić dziełom miłosierdzia, działalności charytatywnej  
i apostolstwu. Wewnętrzne uczestnictwo w radości zmartwychwsta-
łego Chrystusa oznacza także głęboki udział w miłości pulsującej  
w Jego Sercu: nie ma radości bez miłości!” (DD 69-70). 

W konsekwencji niedzielna Eucharystia i świętowanie dies Do-
mini bynajmniej nie zwalnia nikogo z obowiązku miłosierdzia, ale 
przeciwnie, jeszcze bardziej przynagla nas do podejmowania dzieł 
miłosierdzia, ponieważ zgodnie z pragnieniem Chrystusa mamy  
zaświadczyć, że jesteśmy światłością świata, oraz aby inni, widząc 
nasze czyny, chwalili Ojca, który jest w niebie (por. Mt 5,16). 

5. Promocja i ochrona niedzieli jako dnia wolnego od pracy dla 
wszystkich jest bez wątpienia także zadaniem dla państwa i samo-
rządu. Jeśli niedziela jest ze swej natury własnością człowieka, to 
należy ją w pełni zwrócić człowiekowi. Każdemu człowiekowi. Pań-
stwo zaś powinno niedzielę chronić prawem jako fundamentalne 
społeczne spoiwo i kulturową wartość, niczym świętość! Jest tak co 
najmniej z kilku względów. Na początku transformacji systemowej 
zaniedbano zabezpieczenie niedzieli, pomimo że zarówno Konferen-
cja Episkopatu Polski, a także kolejni biskupi Górnego Śląska pod-
kreślali podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do 
Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Pieka-
rach Śląskich, że niedziela jest i zawsze powinna być „Boża i nasza”. 
Niestety, również mimo odpowiednich zapisów w porozumieniach 
społecznych końca lat 80. minionego stulecia, niedzieli skutecznie nie 
ochroniono choćby w prawodawstwie po roku 1989. W efekcie tych 
zaniedbań setki tysięcy obywateli naszego kraju – przede wszystkim 
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kobiet – zmuszono do niekoniecznej niedzielnej pracy, a samą nie-
dzielę zdegradowano, niszcząc po drodze te wartości, którym służyła. 

W tym kontekście przychodzą na myśl słowa Izajasza, które 
winniśmy odczytywać w kategorii Bożej obietnicy. Prawie trzy tysią-
ce lat temu starotestamentalny prorok pouczał przedstawicieli Naro-
du Wybranego o konieczności świętowania szabatu, dnia upamiętnia-
jącego wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Przypomnijmy, że głów-
nym rysem tej niewoli było pozbawienie Żydów ojczystej ziemi i ob-
ciążenie katorżniczą pracą. 

Zachęta proroka Izajasza do obchodów „święta odzyskanej wol-
ności” była z pewnością efektem analizy ówczesnej rzeczywistości,  
w której – o czym niejednokrotnie zaświadcza Stary Testament – 
miejsce Boga zajęły bożki. Bałwochwalstwo wypierało sukcesywnie 
kult jednego Boga. Wobec takich tendencji prorok nie mógł pozostać 
obojętny: „Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, 
żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz 
szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanu-
jesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani 
nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu.  
Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dzie-
dzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły” 
(Iz 58,13-14). Prorok Izajasz zachęcał więc Żydów, aby poprzez chwi-
lowy dystans (przez jeden dzień) do ludzkich spraw nadali odpowied-
nią cześć i godność świętowaniu. W tak pojętej sztuce życia dostrze-
gał sposób na doświadczenie „rozkoszy”, radości i przyjemności  
w relacji z Panem Bogiem. 

Skoro dla ludzi wierzących, dla chrześcijan niedziela jest dniem 
Pańskim, uobecnieniem Zmartwychwstania Pańskiego i czasem za-
wiązania wspólnoty, to być może warto raz jeszcze uwierzyć nadziei, 
że jedynie łącząc siły, możemy do czegoś dojść, czegoś razem dokonać. 
„Każdy naród ma swoje święta, które z jednej strony odnoszą się do 
konkretnych wydarzeń z przeszłości, ale z drugiej mówią o najistot-
niejszych wartościach, które mają znaczenie dla jego teraźniejszości  
i mają wytyczać drogi na przyszłość. (…) My mamy dwa, wydaje się, 
że równorzędne święta narodowe: 11 listopada i 3 maja. A do tego 
dochodzi też Dzień Solidarności i Wolności obchodzony 31 sierpnia  
w rocznicę Porozumień Sierpniowych czy nawet Święto Wojska Pol-
skiego obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej w 1920 r. A ci z nas, którzy szczególnie są przywiązani  
do wejścia Polski do Unii Europejskiej, starają się także świętować to 
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wydarzenie. Świętowanie wszystkich tych rocznic nie jest jedynie 
wspominaniem przeszłości, lecz zarazem pewnym zobowiązaniem 
wobec wspólnoty. Pokazujemy, że przy wszystkich dzielących nas 
różnicach chcemy wspólnie budować naszą przyszłość” (fragment 
wywiadu z dr. hab. Sławomirem Sowińskim). 

Wspólne świętowanie, w tym przeżywanie wolnej od pracy  
niedzieli, być może pozostaje ostatnim sposobem, żeby – pomimo 
różnych podziałów i pluralizmu poglądów – uświadomić sobie prawdę 
o tym, że jesteśmy wspólnotą kulturową, obywatelską i religijną. 
Takie jest zresztą zasadnicze zadanie niedzieli: ma budować między-
ludzkie więzi, nawet jeśli niektórzy je utracili. 

Niedziela z ograniczonym handlem jest społeczną szansą, aby 
wzmocnić i budować darem czasu wspólnotę rodzinną, która jest 
fundamentem życia społecznego i narodowego. Warto o tym pamiętać 
w roku świętowania stulecia odrodzonej państwowości, odrodzonej 
też między innymi dlatego, że pokolenia przed nami wierniej niż my 
przestrzegały zasad Dekalogu, w tym przykazania: „Pamiętaj, abyś 
dzień święty święcił!”. 

 
 

† Wiktor Skworc 
 Arcybiskup Metropolita Katowicki 

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP 
 

Katowice, 1 marca 2018 r.  
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KOMUNIKAT Z 378. ZEBRANIA PLENARNEGO  

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
 
378. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się 

w dniach 13-14 marca 2018 r. w Warszawie. Obradami kierował abp 
Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
W zebraniu wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apo-
stolski w Polsce. W obradach uczestniczyli także reprezentanci epi-
skopatów z Białorusi, Czech, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Nie-
miec, Skandynawii, Ukrainy, Węgier i Włoch. 

 
1. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski zostało zwo-

łane w piątą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową papieża Francisz-
ka. Z tej okazji biskupi polscy celebrowali Mszę Świętą w intencji 
Ojca Świętego w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie pod prze-
wodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pen-
nacchio, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, korpusu 
dyplomatycznego i licznie zgromadzonych wiernych. Konferencja 
Episkopatu Polski wyraziła wdzięczność Ojcu Świętemu za stałą 
troskę o Kościół w Polsce, kanonizację św. Jana Pawła II, za wizytę  
w naszej Ojczyźnie, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, za paster-
skie nauczanie oraz za przykład wrażliwości na ubogich i potrzebują-
cych. W imieniu Kościoła katolickiego w Polsce biskupi obiecują dal-
szą modlitwę w intencji papieża Franciszka i zapewniają o synow-
skim oddaniu. 

 
2. Włączając się w dzieło obchodów 100. rocznicy odzyskania 

Niepodległości przez Polskę, podjęto refleksję historyczną nad rolą 
Kościoła w rozwoju duchowości Polaków i pielęgnowaniu polskości  
w okresie niewoli narodowej. Zwracano uwagę na znaczenie wspólno-
ty Kościoła katolickiego w zachowaniu wartości narodowych w cza-
sach niewoli oraz z uznaniem wspominano przywiązanie Polaków do 
wiary. Podkreślana była nieoceniona rola duchownych, dzięki którym 
na wszystkich etapach dziejów kształtowane były zasady odpowie-
dzialnego życia publicznego, chroniona godność człowieka i rozwijane 
nowe formy społecznego zaangażowania. 

 
3. Trwa pogłębiona refleksja nad formami troski o małżeństwo  

i rodzinę w świetle adhortacji Amoris laetitia. Zachowując nauczanie 
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Kościoła, biskupi zwracają uwagę na konieczność towarzyszenia 
małżeństwom, zarówno na drodze ich wierności sakramentalnej, jak 
i w rozeznawaniu ich sytuacji nieregularnych. Podkreślając nieza-
stąpioną rolę sakramentu małżeństwa, dziękują małżonkom za ich 
świadectwo trwałej miłości i zaangażowanie w życie Kościoła. 

 
4. Przypominając o konieczności bezwarunkowego szacunku na-

leżnego każdej istocie ludzkiej we wszystkich chwilach jej istnienia 
(por. Dignitas personae, 10), biskupi apelują o niezwłoczne podjęcie 
prac legislacyjnych nad projektem obywatelskim „Zatrzymaj abor-
cję”. 

 
5. W październiku br. w Rzymie odbędzie się Synod Biskupów na 

temat młodzieży. Księża Biskupi zapoznali się z wynikami ankiety, 
która została przeprowadzona na polecenie Sekretariatu Synodu 
wśród polskich diecezji oraz wynikami ankiety internetowej wypeł-
nianej bezpośrednio przez młodzież. Zaprezentowano inicjatywę 
czuwania modlitewnego w intencji Synodu, które będzie miało miej-
sce na Jasnej Górze w dniach prac synodalnych od 3 do 28 paździer-
nika. Modlitwa będzie animowana przez duszpasterstwa młodzieżo-
we i powołaniowe z całej Polski. Przedstawiono także stan przygoto-
wań do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. 

 
6. W związku z powracającą kwestią relacji polsko-żydowskich 

biskupi odwołali się do słów św. Jana Pawła II, skierowanych  
w Warszawie do wspólnoty żydowskiej: „Narody cywilizacji chrześci-
jańskiej podjęły żmudną pracę wykorzeniania ze swojej mentalności 
wszelkich niesprawiedliwych uprzedzeń wobec Żydów oraz innych 
przejawów antysemityzmu” (9.06.1991). Wskazali również na hero-
iczne postawy Polaków, którzy ryzykując życiem, pomagali prześla-
dowanym Żydom podczas II wojny światowej. W tym duchu biskupi 
widzą konieczność kontynuowania dialogu polsko-żydowskiego opar-
tego na prawdzie, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Przypominają, 
że wszelkie formy antysemityzmu są sprzeczne z zasadami chrześci-
jańskiej miłości bliźniego. Podkreślają jednocześnie, że istnieje po-
trzeba modlitwy w intencji przyszłości relacji polsko-żydowskich, aby 
nie zostało zatracone wszelkie dobro wypracowane wspólnym wysił-
kiem ludzi dobrej woli, Polaków i Żydów. 
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7. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła wdzięczność Katolic-
kiej Agencji Informacyjnej za 25 lat działalności. Ponadto zostały 
poruszone kwestie dotyczące m.in. duszpasterstwa polonijnego, for-
macji seminaryjnej i ekumenizmu. Zachęcono również do włączenia 
się w Narodowy Program Trzeźwości i do przeciwdziałania wszelkim 
uzależnieniom. 

 
Biskupi dziękują duszpasterzom za ofiarną posługę w Wielkim 

Poście i życzą wszystkim wiernym owocnego przeżycia tego czasu.  
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składają serdeczne 
życzenia. Niech świętowanie zmartwychwstania Chrystusa napełnia 
nas wszystkich mocą Ducha Świętego. 

 
Podpisali: 

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
obecni na 378. Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski 
Warszawa, 14 marca 2018 r.  
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SŁOWO DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ORSZAKU  

TRZECH KRÓLI 2018 R. 
W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

 
Już od kilku lat w naszej wolnej Ojczyźnie, wierni świeccy reali-

zują w formie współczesnych jasełek wydarzenie Orszaku Trzech  
Króli, wprowadzając biblijną i chrześcijańską treść prawdy o Bożym 
Narodzeniu, wzbogaconą o tradycyjne ludowe akcenty, w realia  
codziennego życia. Również w naszej Zamojsko-Lubaczowskiej Diece-
zji, trwającej w dziękczynieniu za 25 lat swego istnienia oraz funkcjo-
nowania, w różnych miejscowościach i parafiach, większych i mniej-
szych, jest realizowana ta religijna prezentacja Dobrej Nowiny o Bo-
żym Synu, Jezusie Chrystusie, który stał się Człowiekiem dla nas i dla 
naszego zbawienia oraz narodził się w Betlejem z Dziewicy Maryi. 

Do Bożego Dziecięcia, w lichej szopie w bydlęcym żłobie złożonego, 
udają się ubodzy pasterze, zachęceni radosną wieścią o narodzinach 
Zbawiciela świata, przekazaną im przez Bożych Aniołów, oraz Trzej 
Królowie, wędrujący za Gwiazdą Betlejemską ze Wschodu ze swoimi 
symbolicznymi darami. Zarówno oni, jak też ogromne rzesze ludzi, już 
przez ponad dwa tysiące lat przyjmujących chrzest w imię Boga Trój-
jedynego, chcą Bożemu Synowi oddać należną cześć i uwielbienie. 
Każdy z nas, Siostry i Bracia, jest zaproszony do tego Orszaku, który 
w roku 2018 wędruje przez nasze miasta, wsie i osady z hasłem: „Bóg 
jest dla wszystkich”, aby Jemu za wszelkie dobro dziękować i uszano-
wać Nowonarodzonego, objawiającego nam nieskończoną Bożą miłość  
i wielkie Jego miłosierdzie. 

6 stycznia 2018 r. ulicami naszego hetmańskiego i biskupiego 
grodu Zamość, już po raz czwarty, w duchu nowej ewangelizacji, 
przejdzie Orszak Trzech Króli, angażując dzieci, młodzież, rodziców, 
wychowawców, katechetki i katechetów, osoby dorosłe, różne Grupy  
i Stowarzyszenia działające przy parafiach oraz w środowisku spo-
łecznym, Rycerzy Kolumba, harcerzy, strażaków, żołnierzy. Podob-
nie, z wielkim zaangażowaniem wiernych, realizuje się to w innych 
miejscowościach naszego lokalnego Kościoła. Już teraz serdecznie 
dziękuję Organizatorom, Władzom Miast, Gmin, Powiatów, Wiosek, 
Sympatykom Orszaku Trzech Króli, wszelkim uczestniczącym w tym 
wydarzeniu Instytucjom, Organizacjom, Parafiom, Religijnym 
Wspólnotom i Stowarzyszeniom oraz Darczyńcom za przygotowanie 
tych wydarzeń, udział, serce i piękną realizację tego, znanego już na 



BISKUP DIECEZJALNY 

 
 

 

54 

całym świecie, religijnego polskiego przedsięwzięcia oraz świadectwa 
naszej wiary, tradycji i przypomnienia chrześcijańskich korzeni. 

Bóg wybrał drogę pokory, uniżył się przychodząc do nas z miło-
ścią. Ta cecha „uniżenia się” jest obecna także w postawie Maryi  
i Józefa oraz wszystkich osób zdążających do Betlejem, by oddać 
cześć i hołd Bożemu Dziecięciu. Pośród nich są również i Trzej Kró-
lowie, którzy dzisiaj mobilizują nas do odwagi, by uznać Jezusa 
Chrystusa za naszego Boga i Pana. A więc uczmy się od nich postawy 
pokory i, w miarę naszych możliwości, starajmy się w to wydarzenie 
zaangażować, a także w nim uczestniczyć i je religijnie przeżywać. 

Z błogosławieństwem i modlitwą na przeżywanie Orszaków 
Trzech Króli w naszej diecezji i w mieście Zamość 

 
 
 
 

† Marian Rojek 
        BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
 

 
 
 

 
Zamość, 6 stycznia 2018 r.  
Uroczystość Objawienia Pańskiego  
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WEZWANIE BISKUPA DIECEZJALNEGO  

DO MODLITWY ZA OJCZYZNĘ 
 
Nasza Ojczyzna – Polska oraz wszyscy Polacy, mający w sercach 

wiarę w Boga i szczerze zatroskani o Rodzinny Dom, potrzebują dziś 
modlitwy i zdecydowanej zachęty do niej, aby z Bożą pomocą zwycię-
żały prawda, dobro, szlachetna troska o dobre imię naszego Narodu, 
a także wierność Ewangelii Chrystusowej we wszystkich dziedzinach 
życia. 

Z całego serca zachęcam duszpasterzy i wszystkich wiernych 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do podjęcia w najbliższym czasie, 
szczególnie podczas niedzielnych zgromadzeń Eucharystycznych, 
modlitwy za Ojczyznę. Niech będzie to specjalne wezwanie podczas 
Modlitwy Wiernych, wybrana modlitwa za Ojczyznę, np. słowami 
Księdza Piotra Skargi, Koronka do Bożego Miłosierdzia, dziesiątek 
Różańca Świętego lub inna forma modlitewnego wsparcia.  

Za podjęcie tej inicjatywy serdecznie dziękuję i z serca błogosławię 
 

 

 
 
 

† Marian Rojek 
        BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
 

 
 
Zamość, 2 lutego 2018 r.  
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Zamość, 15 lutego 2018 r.  
L. dz. 30/Gł/18 

 
 

 
DEKRET 

POWOŁANIA RADY EKONOMICZNEJ  
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

 
 
Mając na uwadze dobro materialne Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej oraz działając w oparciu o kan. 492 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego i Statut Rady Ekonomicznej Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej, niniejszym ustanawiam nowy skład tejże Rady, 
na okres pięciu lat.  

 
Przewodniczący   Bp Marian Rojek  
Wiceprzewodniczący Bp Mariusz Leszczyński 
Sekretarz   Ks. Miłosław Żur  
Członkowie:  Ks. Józef Flis  

Ks. Michał Maciołek 
   Ks. Robert Strus  

 
Na owocne realizowanie odpowiedzialnych zadań związanych  

z pracą Rady z serca błogosławię i polecam opiece Matki Odkupiciela 
– Patronki Diecezji.  

 
 

  
† Marian Rojek 

BISKUP 
Ks. Michał Maciołek  

KANCLERZ  
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ZAPROSZENIE NA MSZĘ ŚW. W NIEDZIELĘ PALMOWĄ DO LUBACZOWA  

Z RACJI ZAKOŃCZENIA JUBILEUSZU 25-LECIA POWSTANIA  
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ,  

SKIEROWANE DO WSZYSTKICH KAPŁANÓW DIECEZJI 
 

 
Czcigodny Księże,  
 

Dobiega końca Jubileusz 25-lecia istnienia Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej. Obchody tego szczególnego wydarzenia przeżywali-
śmy pod znakiem gorliwej modlitwy. Miniony rok był czasem dzięk-
czynienia Bogu Najwyższemu i Matce Najświętszej – Matce Odkupi-
ciela, Patronki naszego lokalnego Kościoła, za każde dobro, jakie 
dokonało się w tym czasie w diecezji, przebłagania za zło, grzechy  
i zaniedbania oraz prośby o Boże błogosławieństwo na dalsze lata 
życia, pracy, realizacji osobistego powołania przez wszystkich wier-
nych tej ziemi. 

Wzmożonym okresem modlitwy była peregrynacja Krzyża Wiel-
kopiątkowego św. Jana Pawła II. Nie sposób zliczyć godzin wpatry-
wania się w Krzyż Chrystusa i trwania na wspólnotowej 
i indywidualnej adoracji, a wśród tysięcy intencji zauważyć trzeba 
także tę, która przedkładana była w każdej parafii – o nowe i święte 
powołania do służby Bogu z naszej diecezji. Koniecznie należy wspo-
mnieć i podziękować Bogu i Kapłanom za poprzedzające peregryna-
cję kerygmatyczne rekolekcje.  

W wydarzenia jubileuszowe istotnie wpisały się diecezjalne re-
kolekcje „Jezus na Wschodzie” oraz rekolekcje kapłańskie w Krasno-
brodzie z ojcami Enrique Porcu i Antonello Caddedu. Szczególny 
akcent przeżywania jubileuszu położony został na stałą formację nas 
– duchownych. Wierzę, że podejmowane działania, związane z forma-
cją księży, zaowocują pogłębieniem więzi z Chrystusem oraz ze 
współbraćmi w kapłaństwie, a nade wszystko przyczynią się do prze-
żywania odpowiedzialnego i świętego życia każdego księdza.  

Zwieńczeniem tych oraz wielu innych jubileuszowych inicjatyw 
będzie najbliższa Niedziela Palmowa, która w tym roku przypada  
w kolejną rocznicę powstania diecezji –  25 marca 2018 r. Jak wiemy, 
jest to także Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany w wymiarze 
diecezjalnym. Zakończenie Jubileuszu 25-lecia świętować będziemy 
w Lubaczowie i na to wydarzenie został przez Ojca świętego Fran-
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ciszka udzielony odpust papieski dla naszej konkatedry. Uroczystość 
ta rozpocznie się o godz. 15.00 przy kościele pw. św. Karola Boro-
meusza, skąd przejdzie procesja z palmami do konkatedry, gdzie 
spotkamy się, by sprawować Najświętszą Eucharystię. Serdecznie 
zapraszam Księdza do uczestnictwa w zakończeniu Jubileuszu diece-
zji i zachęcam do zaangażowania w to wydarzenie młodzieży ze swo-
jej parafii. 

Dziękuję Księdzu za każdy przejaw zaangażowania w obchody 
Roku Jubileuszowego w diecezji, za staranne przygotowanie i towa-
rzyszenie wiernym w przeżywaniu tego czasu łaski, a nade wszystko 
za modlitewne włączenie się w diecezjalne dziękczynienie za 25 lat 
istnienia zamojsko-lubaczowskiego Kościoła. Z serca Księdzu błogo-
sławię i powierzam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji. 

 
 

 

 
 
 

† Marian Rojek 
        BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
 

 
Zamość, 18 lutego 2018 r. 
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Zamość, 21 lutego 2018 r. 

L.dz. 55/Gł/18  
 
 
 

DEKRET POWOŁANIA WIZYTATORÓW DIECEZJALNYCH  
W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  

 
 

 Mając na uwadze troskę o duchowe i materialne dobro Kościoła 
Zamojsko-Lubaczowskiego, niniejszym powołuję następujących ka-
płanów do zespołu przeprowadzającego wizytacje przed wizytacją 
kanoniczną biskupa (kan.  396 § 1 KPK): 

Ks. Wiesław Galant – sprawy gospodarczo-administracyjne,  
Ks. Zygmunt Jagiełło – sprawy kancelaryjne, 
Ks. Michał Maciołek – sprawy kancelaryjne, 
Ks. Piotr Spyra – sprawy duszpastersko-katechetyczne,  
Ks. Sylwester Zwolak – sprawy duszpastersko-katechetyczne,    
Ks. Miłosław Żur – sprawy gospodarczo-administracyjne. 
    
Na owocne wypełnianie związanych z powierzoną funkcją zadań 

z serca błogosławię i oddaję w opiekę Matki Odkupiciela –  
Patronki Diecezji. 

 
 
 

  
† Marian Rojek 

BISKUP 
Ks. Michał Maciołek  

KANCLERZ  
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SPRAWY PERSONALNE 

 
 

2 stycznia  
 

ks. mgr lic. Krzysztof Hawro, odwołany ze stanowiska dziennika-
rza edycji zamojsko-lubaczowskiej Tygodnika Katolickiego 
„Niedziela” i mianowany redaktorem odpowiedzialnym za edy-
cję zamojsko-lubaczowską tegoż Tygodnika  

Ewa Monastyrska, zatrudniona na stanowisku dziennikarza edycji 
zamojsko-lubaczowskiej Tygodnika Katolickiego „Niedziela”  

 
  

25 stycznia  
 

ks. mgr Mateusz Furmaniak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu z dniem 1 lutego 2018 r. 
skierowany na zamieszkanie w charakterze rezydenta przy  
parafii pw. św. Stanisława Bpa w Górecku Kościelnym  

ks. mgr Krzysztof Krupa, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
MB Częstochowskiej w Dołhobyczowie z dniem 1 lutego 2018 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła 
w Sitańcu  

 
 

21 lutego  
 

ks. prałat mgr Andrzej Puzon, proboszcz parafii pw. NMP  
Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie odwołany z funkcji  
wizytatora diecezjalnego  

 
 

22 lutego  
 

ks. dr Stanisław Górnik, otrzymał karę suspensy a divinis, która 
pociąga za sobą zakaz wykonywania wszelkich aktów władzy 
święceń oraz noszenia stroju duchownego  
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ks. mgr Łukasz Pintal, otrzymał karę suspensy a divinis, która 
pociąga za sobą zakaz wykonywania wszelkich aktów władzy 
święceń oraz noszenia stroju duchownego  

 

 
1 marca  

 
Adam Bartoszczyk, z parafii pw. Chrystusa Króla w Złojcu otrzy-

mał przedłużenie upoważnienia do pełnienia posługi nadzwy-
czajnego szafarza Komunii Świętej w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej do 31 grudnia 2019 r.  

Jan Hajkowski, z parafii pw. św. Jacka i MB Różańcowej w Horo-
dle otrzymał przedłużenie upoważnienia do pełnienia posługi 
nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej do 31 grudnia 2019 r.  

Marian Krawiec, z parafii pw. św. Michała Archanioła w Łosińcu 
otrzymał upoważnienie do pełnienia posługi nadzwyczajnego 
szafarza Komunii Świętej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
do 31 grudnia 2019 r.  

Wiesław Oberda, z parafii pw. św. Michała Archanioła w Łosińcu 
otrzymał upoważnienie do pełnienia posługi nadzwyczajnego 
szafarza Komunii Świętej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
do 31 grudnia 2019 r.  

Wiesław Szlązak, z parafii pw. św. Jacka i MB Różańcowej w Horo-
dle otrzymał przedłużenie upoważnienia do pełnienia posługi 
nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej do 31 grudnia 2019 r.  

Zbigniew Świrszcz, z parafii pw. św. Antoniego w Udryczach 
otrzymał przedłużenie upoważnienia do pełnienia posługi nad-
zwyczajnego szafarza Komunii Świętej w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej do 31 grudnia 2019 r.  

 
 
 
 
  



BISKUP DIECEZJALNY 

 
 

 

62 

 
HOMILIA W UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI  

(NOWY ROK) 
ZAMOŚĆ – KATEDRA, 1 STYCZNIA 2018 R. 

 
Ga 4,4-7; Łk 2,16-21 

 
I tak oto weszliśmy razem w Nowy Rok Pański 2018, jedni ze 

śpiewem i muzyką, inni podczas modlitwy oraz nocnego czuwania 
wynagradzająco-błagalnego, a pozostali w trakcie snu i odpoczynku. 
A przecież są też i tacy, dla których te godziny były raczej cierpie-
niem, boleścią, krzyżem i zmartwieniem albo jakąś szczególną tro-
ską. Oto teraz podczas tej Eucharystii, zarówno z racji uroczystości 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Matki Odkupiciela, głównej  
Patronki naszej Zamojsko-Lubaczowskiej Diecezji, przeżywającej 
swój jubileusz 25-lecia istnienia, jak też przekazania wspólnocie 
lokalnego Kościoła daru papieskiego odpustu na ten dzisiejszy dzień, 
oraz przywoływanego 51-szego już Światowego Dnia Pokoju i wresz-
cie Bożonarodzeniowego spotkania przedstawicieli Rady Ruchów  
i Stowarzyszeń Katolickich, wszyscy pragniemy Bogu dziękować za 
to, co było, a także pokornie prosić o błogosławieństwo na nowy czas, 
jaki nam daje Boża Opatrzność. 

Przełom wczorajszego i dzisiejszego dnia, ów styk roku odcho-
dzącego do przeszłości i świeżo przychodzącego nowego czasu, posia-
da niejako dwa oblicza. Z jednej strony, to twarz radosnego sylwe-
strowego świętowania, a z drugiej to czas zamyślenia, namysłu, roz-
liczającego spojrzenia na przeszłość i zatroskanego patrzenia  
w przyszłość. To istotnie – w obecności Świętej Rodziny – jest jakiś 
zwrotny punkt i taki moment ma zawsze dla nas ludzi wierzących 
swój szczególny bodziec. Owe zasadnicze elementy po prostu należą 
do naszej egzystencji, gdyż bez zmiany, żywotności i bez jakiegoś 
przełomu, nie ma właściwie pełni ludzkiego życia. Wszystko byłoby 
wówczas sztywne, skostniałe, bez ruchu, nastawione jedynie na to, 
co było. 

Istnieje więc w nas samych pewien rodzaj takiej wewnętrznej 
obrony przed zbytnią ilością radykalnych zmian w życiu. Raczej wo-
limy w naszej ludzkiej egzystencji stabilizację, no może ewentualnie 
niewielkie korekty, małe działania, które nie wymagają szczególnej 
aktywności czy zmiany postaw i zaangażowania. 
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Maryja, Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa, to kobieta, któ-
ra bardziej niż wszyscy inni ludzie stanęła nagle w swoim życiu wo-
bec wyzwań związanych z głębokimi zmianami i radykalnymi prze-
mianami w Jej osobistej historii. To propozycja i wezwanie do  
posłannictwa Rodzicielki Bożego Syna – Dziewicze Macierzyństwo 
wobec Odkupiciela. 

Miała możliwość całkowicie się przed tą misją obronić, aby żyć 
sobie zwyczajnym tokiem codzienności ówczesnych żydowskich ko-
biet. Ale nie poszła za owym pozornym spokojem w swoim życiu. 
Powiedziała Bogu „tak”, co oznaczało całkowitą nowość wobec Jej 
dotychczasowej egzystencjalnej sytuacji. 

Bo co to wszystko miało znaczyć w tej Jej historii? Najpierw owo 
zdarzenie z Archaniołem Gabrielem, który Maryi zwiastował o tym 
Dziecięciu sprawy niepojęte. Potem to narodzenie Bożego Syna  
w betlejemskiej grocie i wreszcie radość anielskich chórów oraz 
zdziwienie prostych pasterzy. Bogarodzicielka nie broni się przed 
tymi doświadczeniami, Ona jest otwarta na wszystko, co Jej zapro-
ponuje Bóg. Przyjmuje Bożą wolę i Jego propozycję, to co wpisane 
jest w dzieło zbawienia każdego z nas i tego świata. 

Maryja nie wpada w jakieś nadzwyczajne i entuzjastyczne unie-
sienie oraz daleka jest od tego, by od razu nagłaśniać wobec świata 
to, co się z Nią wydarzyło. Wobec krewnej Elżbiety wyśpiewuje jedy-
nie swój hymn dziękczynienia i uwielbienia Boga: „Magnificcat”. 
Gadatliwość i szumna prezentacja samej siebie to nie są Jej cechy 
ani właściwości. Tak czyni współczesny świat oraz dzisiejsi idole  
i celebryci. Właśnie zamiast tego Ona „zachowywała wszystkie te 
sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). 

Dla Niej najpierw to był czas na to, by wszelkie te tajemnice 
wprowadzić do swego duchowego wnętrza i poszukiwać znaczenia 
owych wydarzeń, jakie stały się Jej udziałem. A świadkami tego, co 
się dokonało, są już teraz pasterze, jak nam to oznajmia dzisiejsza 
Ewangelia według św. Łukasza. 

Oni należą do pogardzanej przez religijnych Żydów grupy spo-
łecznej. Dlatego, iż przez swoje obowiązki przy owcach na pastwi-
skach nie są w stanie dopełnić wszystkich, bardzo wymagających 
przepisów Starego Prawa. U żłóbka doświadczyli czegoś, co ich cał-
kowicie przewartościowało, szczególnie ci spośród nich, którzy prze-
żyli ów cud narodzenia Bożego Syna, Zbawiciela w betlejemskiej 
stajni. 
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Właściwie można by od nich oczekiwać tego, że jakoś za bardzo 
nie przejmą się tym, co zobaczyli, przecież to było takie prawie natu-
ralne dla codziennego środowiska ich życia. Ubodzy małżonkowie, 
niewiasta rodząca dziecko w pasterskiej grocie, otoczenie owiec. Ale 
oni po anielskim pouczeniu zaczynają chwalić i uwielbiać Boga. Czy-
nią to dlatego, bo otrzymali napełnienie radością, gdyż przez Boga 
nie zostali wyłączeni z łaski zbawienia i również ich życie obejmuje 
ta odnawiająca człowieka przemiana, staje się dla nich błogosła-
wieństwem i nadzieją dla społecznie odepchniętych. 

Teraz my ludzie tego czasu, pierwszego dnia 2018 r. stajemy 
wobec podwójnego wyzwania owego wydarzenia. Z jednej strony to  
w naszym życiu kolejny początek roku, tak jak bywało to już od wie-
lu lat. Niektórzy może nawet w jakiś radośniejszy sposób przeżywali 
tę sylwestrową noc. Jeżeli było to bez łamania norm Bożego prawa, 
to należy się tym cieszyć, gdyż, tak jak pasterze z Betlejem, bierze-
my nasze ludzkie życie całkiem normalnie. Radujemy się tym otrzy-
manym od Boga i rodziców darem istnienia, jakiego życzymy każde-
mu, kto się począł pod sercem swojej matki. 

Owa pełna nadziei otwartość serca była obecna też i u tych, któ-
rzy jednak w jakiś trudny sposób zostali doświadczeni w czasie po-
przedniego roku. Wiara w Boga staje się płaszczyzną ufności także 
wtedy, gdy przyszłość nie jest dla nas taka pewna, ale cieszymy się 
tym, co mamy i kim jesteśmy. Owo zawierzenie Bożemu Dziecięciu, 
tak jak uczynili to pasterze, niech będzie udziałem każdego z nas. 
Otwórzmy się na to, co nam przynosi Bóg, nie lękajmy się i nie za-
mykajmy swego życia przed wyzwaniami oraz propozycjami, z jakimi 
przychodzi do nas Boży Syn. 

Ale istnieje jeszcze druga strona, cicha twarz owego wydarzenia, 
zmiany czasu na nowy Rok Pański. To, co było, czegośmy doświad-
czyli, przeżyli w naszym osobistym Betlejem, zachować w swoim 
sercu, umieć podzielić się tym bogactwem ze swoim przyjacielem. 
Dokonać wewnętrznej oceny tego wszystkiego, rozeznać dobro i zło, 
jakie od nas wyszło, aby podejmować właściwe wybory na przyszłość. 
A to wszystko jest po prostu łaską roztropności, jakiej Bóg udziela 
każdemu z nas w darach Ducha Świętego które otrzymaliśmy na 
Chrzcie Świętym, w Sakramencie Bierzmowania i zawsze wówczas, 
gdy Parakleta o to prosimy. 

Czemu to Boże rozeznanie w nas, ten głos dobrze ukształtowa-
nego mojego sumienia, odwołującego się do objawionych nam Bożych 
norm życia, tak rzadko pojawia się w naszym codziennym rozezna-
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niu rozmaitych sytuacji? Może to być też i dlatego, że uciekamy od 
owej oceny naszych czynów i myśli, tłumacząc się zabieganiem  
o inne sprawy. Ale to często jest jedynie oszukiwanie samego siebie, 
gdyż boimy się naszego rachunku sumienia i myśli jakie on nam 
prezentuje na nasz temat. Lękamy się ciszy eucharystycznej adoracji 
i modlitwy w nas samych, bo stajemy przed pustką naszego ludzkie-
go życia i tego kim jesteśmy, co czynimy. 

Pomoże nam w tym, ta zmiana jaką wnosi w nasze życie przede 
wszystkim Boży Syn, który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego 
zbawienia. To Boże Narodzenie, połączone z darem Nowego Roku, 
daje naszemu światu nowy punkt odniesienia i wskazuje na właści-
wy cel, jakim jest Bóg Ojciec i Jego Syn – Ten, na którego ludzkimi 
oczyma patrzymy w żłóbku i jakiego przyjmujemy w Eucharystii 
oraz Duch Święty. 

Maryja, Boga Rodzicielka, podpowiada nam, jak wyjść z tego 
chaosu, jaki sam sobie, za pokusą szatana, gotuje człowiek i obecny 
świat. Idźmy śladami Maryi i zachowujmy w sercu te wszystkie 
sprawy, jakich jesteśmy świadkami podczas Bożego Narodzenia  
i doprowadźmy to do wyznaczonego przez Boga celu. 

Właściwym dla nas będzie także naśladowanie pasterzy, prze-
pełnionych w swym sercu pokojem, by Boga za Jego wejście w naszą 
historię wychwalać i wielbić. Zmieniajmy bieg naszego życia na Boże 
ścieżki. Dobrze, iż ta wymiana kalendarzowego czasu jest w takiej 
bezpośredniej bliskości łaski, jaką wnosi dla nas wydarzenie Bożego 
Narodzenia w betlejemskiej stajni. 

Dzisiaj też z racji srebrnego jubileuszu zaistnienia i funkcjono-
wania lokalnego Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego w katedralnej 
świątyni otwartym sercem przyjmijmy dar papieskiego odpustu od 
Ojca Świętego Franciszka. Dziękujemy Ci, współczesny Piotrze  
z Rzymu, za łaski, jakie za twoją szczodrobliwością możemy  
zaczerpnąć ze skarbca Powszechnego Kościoła. 

Niech Bóg będzie za wszystko uwielbiony. Niech będzie uwiel-
biony Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek. Niech 
będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja i Matka 
Odkupiciela. Niech będzie uwielbiony święty Józef, Jej przeczysty 
Oblubieniec. Siostry i Bracia, obdarowani Maleńką Miłością, idźcie  
z tym darem w codzienne życie oraz w wasze zaangażowanie w para-
fiach. Amen. 
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HOMILIA W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

„DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO” 
RADECZNICA, 2 LUTEGO 2018 R. 

 
Łk 2,22-40 

 
W święto Ofiarowania Pańskiego, ustanowiony przed 21 laty 

przez papieża Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 
gromadzi w Bazylice u Ojców Bernardynów w Radecznicy, pod  
troskliwym wejrzeniem św. Antoniego z Padwy osoby konsekrowane 
z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: siostry zakonne, w sposób du-
chowy także i te klauzurowe z dwóch naszych klasztorów w Sitańcu  
i Tyszowcach, ojców i braci zakonnych, przedstawicielki Instytutów 
Świeckich, dziewice i wdowy konsekrowane, Przybyliście dzisiaj do 
tej świątyni na wzór Maryi i Józefa, by ponowić swoje ofiarowanie 
Bogu i przypomnieć sobie i wspólnocie Kościoła, że w tajemnicy kon-
sekracji Bogu, stajecie się „żywym znakiem dóbr przyszłego zmar-
twychwstania” (VC 111), jak to podkreśla List Episkopatu Polski na 
przeżywany Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, akcentując trzy 
wartości: miłość, wierność i jedność zakonnego życia. 

Obecny Rok Duszpasterski z hasłem: „Jesteśmy napełnieni Du-
chem Świętym”, gdy chodzi o osoby konsekrowane, zakonnice i za-
konników, poprzez wasze życie wierne powołaniu, będzie pięknie 
owocował we wszystkich wspólnotach zakonnych w owe wspomniane 
cnoty: miłości, wierności, jedności, a także inne dary Parakleta: ra-
dość, pokój, cierpliwość, łagodność, opanowanie, które nich staną się 
również dzięki wam udziałem wszystkich wiernych naszego lokalne-
go Kościoła, świętującego swój srebrny Jubileusz funkcjonowania. 

Wobec wydarzeń, jakie będą miały miejsce w październiku tego 
roku w Rzymie na XV Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów, 
obradującym wokół tematu: „Młodzież, wiara i rozeznawanie powo-
łania”, wiele ze wspólnot zakonnych, osobliwie żeńskich, z pewnym 
bólem uświadamia sobie oczywistą prawdę o tym, iż „młodzi są przy-
szłością Kościoła”, gdyż oni też powinni być przyszłością zakonnych 
Zgromadzeń i klasztorów. A jak wygląda stan rzeczywisty, to sami 
wiecie. Ale dzisiaj chcę z wami skierować uwagę właśnie na młodych, 
lecz młodych inaczej, na naszych młodych duchem. Upoważnia mnie 
do tego z dzisiejszej Ewangelii starzec Symeon i prorokini Anna, 
podeszła w latach. 
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Często mówimy o ludziach sędziwych, ale owej sędziwości  
w istocie nie mierzy się jedynie liczbą przeżytych przez człowieka lat, 
lecz dla niej najbardziej wymiernym jest mądrość człowieka. To wła-
śnie mądrość dojrzałej w lata zakonnicy czy zakonnika staje się cha-
rakterystycznym bogactwem ludzkiego ducha naszych klasztornych 
seniorów. Z całą pewnością, reguły życia wspólnot, w jakich się znaj-
dujecie, otaczają wielkim szacunkiem starsze osoby życia konsekro-
wanego. Miłość do nich sprawia, iż w każdej – w większej czy mniej-
szej zakonnej wspólnocie – starsi czują się, mimo słabnących swoich 
sił, żywą cząstką zgromadzenia, w jakim realizują swoje życiowe 
powołanie i kontynuują aż do finału drogę osobistej świętości. 

Nie da się tego ukryć, że starość, także i za furtą klasztorną, 
nierzadko wiąże się ze strapieniami i chorobami. To, iż się jest  
w zakonie, wcale nie czyni dla osób powołanych w podeszłym wieku 
łatwiejszym do zaakceptowania tego okresu życia, ale wymaga poko-
ry do tego, aby odejść od dotychczasowej aktywności, przekładając 
punkt ciężkości na inny obszar. A do tego dochodzi jeszcze swoista 
trudność pogodzenia się ze swoim losem. 

Starość zakonnic i zakonników, nie jest łatwa dla bliższego  
i dalszego klasztornego otoczenia, gdyż ono w swej całości „musi (…) 
zaakceptować fakt, że ktoś drugi i kochany, ktoś kto dotychczas cie-
szył się dobrym zdrowiem i pełną sprawnością swych cielesnych  
i duchowych władz, potrzebuje stałej opieki” (Abp Marek Jędraszew-
ski, Dialogi w katedrze, 2014, s. 222). 

Jak trudno także osobom życia konsekrowanego pogodzić się 
najpierw z własną niedołężnością, a potem z tym stanem rzeczy  
u kogoś drugiego ze wspólnoty, kto przez tyle lat był aktywny i nie 
wyobraża siebie samego w jakimś wiekowym ograniczeniu. A prze-
cież to jest zasada życia każdej pokoleniowej rodziny, każdej zakon-
nej wspólnoty, że młodzi spłacają dług wdzięczności wobec starszych. 

Czego Bóg oczekuje od zakonnic i zakonników w podeszłym wie-
ku? Niewątpliwie tych wspomnianych w Liście Episkopatu na dzi-
siejszy dzień wartości: miłości, wierności i jedności. Jednak pierwszą 
sprawą niewątpliwie jest mądrość, która nie musi być rozumiana 
jako posiadana wiedza, gdyż tę można współcześnie otrzymać bez 
większego osobistego wysiłku, przy pomocy aktualnych interneto-
wych źródeł informacji. Osoby, które już wiele przeżyły, są niezastą-
pionym skarbem mądrości życia i ducha, świętości, jakiej stają się 
osobistymi świadkami. 
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Jak cennymi są dla każdej osoby życia konsekrowanego siostra, 
ojciec, brat zakonny w zaawansowanym już wieku, którzy posiedli 
wielką umiejętność właściwej oceny tego, co jest dobre a co złe,  
w życiu ludzkim i w funkcjonowaniu klasztoru. Oni sami pokonywali 
wiele trudności w szczerej walce i trudzie nad dobrem innych oraz 
całego zgromadzenia. 

Starsza wasza współsiostra czy współbrat, którzy mają już za 
sobą kilka ładnych dziesiątków lat ziemskiego pielgrzymowania  
i złote, a może nawet i większe jubileusze zakonnego powołania, oni 
wiedzą i czują, iż powoli dobiega ich kres tego posługiwania Boskie-
mu Oblubieńcowi i swemu Dobremu Pasterzowi. To zaś skłania ich 
do czynienia pewnych rozrachunków z samym sobą, z relacjami do 
innych osób, zaprasza do roztropnego spojrzenia na swoje życie i za-
konne powołanie. 

Jaki to jest życiowy skarb, ta rozważna, spokojna, uczyniona  
z dystansem do samego siebie, ocena własnego życia w świetle Bożej 
łaski i Jego nieskończonego miłosierdzia. Ów dar takiego spojrzenia 
w duchu wdzięczności pozwala także im dzielić się mądrością ze 
wspólnotą zakonną. Ta mądrość wynika ze świadomości własnych 
sukcesów i osiągnięć, będących owocem współpracy z łaską Bożą, 
pomimo osobistych porażek w pracy nad świętością życia, gdzie po-
jawiają się doświadczenia i boleści własnych upadków, słabości oraz 
grzechów. 

Drogie zakonne seniorki i czcigodni zakonni seniorzy, tak pa-
trząc na was jak na Symeona i Annę z dzisiejszej Ewangelii prosimy, 
abyście nie rezygnowali z waszej troski o szczęśliwe życie powoła-
nych młodych osób życia konsekrowanego. Choć aktualnie nie ma ich 
w takiej obfitości, jak za czasów waszych postulatów, nowicjatów  
i junioratów, dzielcie się z tymi, którzy podejmują wasze zadania  
i dzieła, swoim własnym doświadczeniem, bogactwem duchowego 
życia, darem modlitwy, miłości do Kościoła i do charyzmatu własnego 
zakonu, skarbem udziału w męce i dźwiganiu Jezusowego i waszego 
krzyża, a także osobistymi przemyśleniami, jak często opartymi rów-
nież o wyklęczane noce przed Najświętszym Sakramentem w domo-
wej kaplicy. Wy, młodzi duchem, miejcie odwagę, pomimo odmienno-
ści spojrzenia współczesnego świata na wiele spraw, także w zakon-
nej wspólnocie przekazywać młodym wiekiem swoje rady. 

Natomiast wszystkie młode zakonnice i zakonników, osoby życia 
konsekrowanego i z Instytutów Świeckich, proszę o to, abyście umieli 
usłyszeć  to, co wam chcą przekazać wasi seniorzy. Ta gotowość  
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i otwarcie się na słuchanie, czego zawsze uczymy się od Maryi, goto-
wej na przyjęcie Bożego Słowa i Jego woli, potrzebuje waszej pokory. 
Młodsi wiekiem, żyjący powołaniem zakonnym, dźwigający na wa-
szych barkach już odpowiedzialne zadania i funkcje w klasztorach  
i wspólnotach, musicie walczyć z nieufnością, jaką podsuwa wam 
pokusa, iż wy potraficie urządzić lepiej i sprawniej życie w waszym 
małym na parafii, albo dużym prowincjalnym czy też generalnym 
domu. Nie ma życia we wspólnocie bez pragnienia zrozumienia siebie 
nawzajem, bez budowania jedności. 

Umiejętność słuchania starszych w każdej społeczności owocuje 
dobrem, mądrością, wiernością, roztropnością i bierze pod uwagę 
życiowe doświadczenie. Oczywiście, decyzje musi podjąć każdy z nas 
osobiście, to także zadanie spoczywające na barkach aktualnie peł-
niących posługę przełożonych we wspólnocie, ale warto i trzeba nam 
przynajmniej wysłuchać słowa, rady, doświadczenia mądrości oraz 
ducha płynącego ze strony życia, patrzącego już innymi kategoriami, 
naszych zakonnych seniorów. 

Św. Jan Paweł II w swoim „Liście do osób w podeszłym wieku” 
przed 19 laty zwrócił uwagę na szczególną rolę, jaką starsi powinni 
pełnić wobec młodych. Oni stają się swoistymi „strażnikami zbioro-
wej pamięci”. Jak mówi Ojciec św., te osoby „pomagają nam mądrzej 
patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświad-
czeniom zyskali wiedzę i dojrzałość”. Otóż, zakonni seniorzy, wy jako 
strażnicy pamięci swego zgromadzenia przekazujecie ideały i warto-
ści, dające świadectwo o charyzmacie konkretnej wspólnoty życia 
osób konsekrowanych. 

Gdy się was w jakiś sposób odsuwa, a może nawet wyklucza  
z aktualnego życia zgromadzenia, w imię nowych wyzwań, to wspól-
nota taka pozbawia się pamięci, odrzuca przeszłość, a przecież z niej 
wyrasta nasza teraźniejszość. Kto docenia dojrzałość starszych, ich 
ludzkie doświadczenie oraz cenne pouczenia, z pewnością sam staje 
się mądrzejszym i jest bardziej przygotowanym do podejmowania 
dojrzałych decyzji. 

Właśnie starsze zakonnice i zakonnicy „z powodu swego pode-
szłego wieku wiele przeszli, wielu rzeczy doświadczyli, są rzecznika-
mi pewnej historii i pewnej tradycji. Wiele też pamiętają. Ten skarb 
osobistej, a równocześnie zbiorowej pamięci, powinni oni przekazać 
nowym pokoleniom” (s. 225-226). Tak stwierdza ks. abp Marek  
Jędraszewski w swych „Dialogach w katedrze”, jakie wygłosił 4 lata 
temu w Łodzi. 
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A ile starszych osób życia konsekrowanego to także świadkowie 
zbiorowej pamięci narodowej, poprzez świadectwo swojej miłości do 
Ojczyzny. Wystarczy przywołać wszystkie te postaci ojców Bernardy-
nów tu z Radecznicy i z całej waszej prowincji z okresu II wojny 
światowej z czasu walki z okupantem niemieckim, a potem karanych 
przez stalinowskie władze za swe zaangażowanie w pomoc partyzan-
tom. Ponieśli oni także bolesne konsekwencje od okupanta sowiec-
kiego i polskich komunistów. Zresztą, takie przykłady moglibyście 
przytaczać z każdego waszego Zgromadzenia. Gdy chce się budować 
przyszłość bez pamięci, to się oskarża nasz naród o to, że to my mor-
dowaliśmy Żydów w obozach zagłady, a nie Niemcy, jak to słyszymy 
w tych dniach. 

Gdy patrzymy na naszych rozmodlonych, jeszcze zaangażowa-
nych w funkcjonowanie zgromadzeń czy parafii, zakonnych seniorów 
i seniorki, to widzimy na przekór przemijaniu i słabnącym fizycznym 
siłom, że żyjecie coraz mocniej, intensywniej Bożym życiem, bardziej 
dotykacie wieczności niż doczesności. Jesteśmy zafascynowani waszą 
postawą i świadectwem. Duch ludzki, jak podkreślał św. Jan  
Paweł II, „choć odczuwa skutki starzenia się ciała, jest stale otwarty 
ku wieczności i dlatego pozostaje poniekąd zawsze młody; doświad-
cza zaś tej nieprzemijającej młodości szczególnie mocno, kiedy uspo-
kaja go wewnętrzne świadectwo czystego sumienia i gdy jednocześnie 
zaznaje troskliwej opieki i wdzięczności ze strony bliskich” (Jędra-
szewski, dz. cyt, s. 230). 

U zdecydowanej większości naszych zakonnych seniorów do-
strzegamy jasność spojrzenia na życie, prawdziwy pokój, radość, jaka 
z nich promieniuje. Tego doświadczam za każdym razem, gdy odwie-
dzam choćby wspólnotę naszych Sióstr Karola de Foucauld w Mach-
nowie Starym, gdy spotkam starsze siostry ze wspólnoty Sióstr 
Franciszkanek Misjonarek Maryi z Łabuń czy z Zamościa, albo za-
glądam do 102-letniej siostry Marii Anny ze Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszego Imienia Jezus w Krasnobrodzie. Ten ich pokój serca, 
taki dotyk świętości życia i czystego sumienia, mnie osobiście za-
chwycają i budzą pragnienie zazdrości, że też tak bym chciał żyć. 

W Bożym spojrzeniu starość to „czas pomyślny”, w którym 
„wszystko współdziała ku temu, aby (ów człowiek) mógł jak najlepiej 
pojąć sens życia i zdobyć «radość serca» (…). Starość to ostatni etap 
ludzkiego dojrzewania i znak Bożego błogosławieństwa” (dz. cyt.  
s. 231). Zakonne seniorki i seniorzy, osoby podeszłe w latach, do-
tknięci chorobami i cierpieniem, którzy na co dzień łączycie swe życie 
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i powołanie z cierpieniami Chrystusa, dzisiaj w Światowy Dzień  
Życia Konsekrowanego mówimy wam: Jesteście nam potrzebni,  
w zderzeniu z pokusą zwątpienia, zobojętnienia, jakiejś wewnętrznej 
bezsilności. Dzielcie się z nami waszą młodością ducha, mocą i rado-
ścią czystego oraz szlachetnego serca. Mówcie temu światu o waszej 
mądrości, której korzenie odkrywacie w Zmartwychwstałym. Bądźcie 
dla nas, dla waszych Zgromadzeń, dla naszego zamojsko-
lubaczowskiego Kościoła Bożym znakiem, Chrystusowym błogosła-
wieństwem. Amen. 

 
 
 
 

HOMILIA PODCZAS WSPOMNIENIA ŚW. AGATY 
DIECEZJALNY DZIEŃ CHORYCH 

ZAMOŚĆ PARAFIA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA, 3 LUTEGO 2018 R. 
 

Mt 25,31-40 
 

Nikt z nas nie pragnie nawet najlżejszej choroby, a wprost od-
wrotnie, każdy z nas chce być zdrowy. Ale czy czas choroby, jakiej 
podlegamy, to dla nas okres bezsensowny? Jawi się ona przed nami 
tylko jako nieszczęśliwy przypadek, jaki nam nie powinien się nigdy 
przydarzyć? Właściwie wszystko u wielu ludzi współcześnie koncen-
truje się jedynie na zdrowiu – jak się zdrowo odżywiać i co dla niego 
czynić. 

Moje życie – czy ono ma sens jedynie wtedy, gdy jestem zdrowy? 
Co na ten temat powiedzielibyście wy, Drogie Amazonki naszej  
Zamojsko-Lubaczowskiej diecezji i chorzy, tak licznie dzisiaj na tym 
eucharystycznym diecezjalnym spotkaniu dla chorych zgromadzeni? 

Wcześniej w życiu ludzi było to czymś oczywistym i wprost natu-
ralnym, że posiadaliśmy doświadczenie wydarzenia, jakim jest cho-
roba jako zły stan zdrowia, którego doznaliśmy my sami, czy nasi 
najbliżsi, także gdy pojawiała się ona w jakiejś bolesnej formie. 
Obecnie przeżywa się ją jako życiową klęskę i brak, jako porażkę, 
jako coś, co jest poza tym co normalne u ludzi. 

Walka medycyny z chorobą prowadzi do tego, iż chory człowiek 
bywa oddzielony od świata zdrowych, izolowany, przez co także  
zewnętrznie dzieje się to, co się jakoś w powszechnej mentalności już 
dokonało, a mianowicie to, że świat chorych jest widziany jako jakiś 
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niezwyczajny, obcy dla zdrowych, młodych, silnych, wysportowanych, 
dla marzących o życiowej karierze, o egzotycznych podróżach, przy-
jemnościach i tak też bywa traktowany. 

W Nowym Testamencie poprzez uzdrowienia, jakie czyni Pan 
Jezus, staje się czymś wyraźnym to, że Jemu nie jest obojętna choro-
ba i cierpienie człowieka, które czynią ludzkie życie trudnym i uciąż-
liwym, a nawet bezpośrednio mu zagrażają. Bóg chce zdrowia dla 
człowieka, ale to nie oznacza, iż doświadczenie choroby to jest dla nas 
stracony czas i tragedia. Bo dla ludzkiej egzystencji, po grzechu 
pierwszych ludzi i opuszczeniu przez nich raju, przynależy zarówno 
doświadczenie zdrowia, jak też i choroby. 

Dlatego w obydwu sprawach, jakie nas dotykają, winniśmy sie-
bie widzieć jako pełnowartościowe oraz ważne osoby, o takiej samej 
godności i wartości, choć nasze ciało może wyglądać na całkiem 
zniszczone, a nawet zjedzone przez objawy niszczącej choroby. Zaw-
sze pozostajemy Bożymi dziećmi i w nas jest łaska Pana, choć ze-
wnętrznie niewiele zostało z tego, co określamy pięknem i urodą. 
Godność, jaką otrzymaliśmy od Boga podczas chrztu świętego, nie 
będzie nam zabrana nawet przez najohydniej wyglądającą zewnętrz-
nie chorobę. Ów skarb jest w stanie zniszczyć i zabrać jedynie nasz 
osobiście popełniony ciężki, śmiertelny grzech. Nie obawiajmy się 
choroby naszego ciała czy psychiki, gdyż zawsze pozostajemy „obra-
zem Boga”, nawet wtedy, gdy cierpienie zabierze nam tak wiele  
z tego, co zewnętrznie ludzkie i po ziemsku „piękne” oraz związane  
z urodą i atletyczną figurą. 

W Piśmie św. doznanie choroby widziane jest także jako miejsce 
uczenia się przez nas wiary i samego życia. Chory człowiek, jak czę-
sto to dostrzegamy na kartach Nowego Testamentu, zostaje sprowa-
dzony do granic podstawowych potrzeb ludzkiej egzystencji i musi 
szybciej od zdrowego uczyć się tego, co jest rzeczywistą wartością 
oraz szukać tego, co najważniejsze, co naprawdę ma dla nas znacze-
nie i pozwala na to, że się nią cieszymy. 

Stąd też chorzy idą za Jezusem, szukają Go, wołają za Nim:  
„Jezusie, Boży Synu, ulituj się nade mną, Panie nie mam nikogo, kto 
by mi pomógł”. Doświadczywszy cierpienia, uczą się sprawniej tego, 
co ważniejsze dla życia i lepiej potrafią odróżniać przypadłości,  
zewnętrzności, przemijalność tego świata od tego, co ma wartość 
niezależnie od choroby i doznanej słabości. 

To biblijne rozumienie choroby jako przestrzeni uczenia się  
wiary i życia staje się fundamentem duszpasterskiego zatroskania  
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o tych, którzy słabują na ciele i duchu. Tu pojawia się zadanie i misja 
szpitalnego kapelana, księdza odwiedzającego chorych w domu  
z Najświętszym Sakramentem, z darem Bożego miłosierdzia i pojed-
nania, z namaszczeniem chorych oraz ze słowem pokrzepienia  
i umocnienia, a także nadziei. 

Jakże potrzebny jest w tym spotkaniu skarb ofiarowanego cho-
remu czasu, rozmowy, zauważenia, normalnego wysłuchania, za-
troszczenia się o niego. Duszpasterstwo chorych jest po to, by tym 
ludziom towarzyszyć w boleści, w samotności, w kryzysie, na jaki 
wystawia człowieka jego choroba. 

Skarbem jawi się wobec bolejącego, niepełnosprawnego, potrze-
bującego w swej niedołężności kapelan, ksiądz, duszpasterz, mający 
wyczulenie, otwartość, cierpliwość dla chorej osoby, czy to w szpitalu, 
czy to w domu, a także w hospicjum. Ale tu pojawia się także misja 
dla tych wszystkich, którzy chcą towarzyszyć osobom cierpiącym. 
Rozpoznają własne odczucia i lęki wobec choroby i bólu, aby móc 
zetknąć się twarzą w twarz z prawdą ludzkiej nędzy. I nie boją się 
wyciągniętej ze szpitalnego łóżka dłoni tego, który prosi o gest bez-
pieczeństwa, bliskości, obecności i modlitewnego wsparcia, by nie 
zostawiać go samemu. Ale nie powinniśmy traktować tej osoby w jej 
słabości i bezradności jak małe dziecko, w niej trzeba nam widzieć 
samego Jezusa. 

Cierpliwie słuchać, być, pokrzepić, dodać nadziei, duchowo 
dźwigać, mieć odwagę powiedzieć prawdę, iż to jest cel ziemskiej 
wędrówki, to są uczynki miłosierdzia względem chorych i umierają-
cych. To także głębsze tło nawiedzania chorych w szpitalach i w na-
szych domach. Gdyż przychodząc do nich, dotykamy naszego Pana, 
który w scenie Mateuszowego Sądu Ostatecznego utożsamia się  
z nimi: „byłem chory a odwiedziliście mnie” (Mt 25, 36). 

Wprawdzie zdrowi i chorzy nie mają tych samych pragnień  
i myśli, ale ci, którzy towarzyszą cierpiącym, posiadają większe do-
świadczenie tej prawdy o naszym życiu i często osobiście przeszli ową 
drogę, tak jak wszystkie osoby ze Stowarzyszenia Amazonek. Miejcie 
odwagę do tego, by podzielić się tym swoim osobistym bogactwem  
z każdą kobietą, która staje u początku wydarzenia, jakie nazywamy 
nowotworową chorobą. 

Mówisz do drugiej osoby: „musisz z tym pójść do lekarza”. A ona 
ci odpowiada: „nie, co to jest, zaraz mi przejdzie”. Jest uparta, choć 
sama czuje po sobie, że tak nie powinno być. Nikt z nas nie chce być 
chory, wmawiamy sobie, że to nic takiego. Ale gdzieś w duszy boimy 
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się szoku medycznej oceny lekarza i gdy ją wreszcie usłyszymy,  
to nasze życie zaczyna dzielić się na dwie części: okres przed tą wizy-
tą i czas po niej. 

Od tamtego dnia życie osoby chorej jest już inne, jej wyrok ciąży 
nad każdym dniem i zmienia się patrzenie właściwie na wszystko  
w tym ludzkim świecie. Chorzy są odmienni, pomiędzy ich światem  
a zdrowymi pojawia się czasem jakieś niezrozumienie, rozczarowa-
nie, ból, obawa, żal, które niekiedy utrudniają nam wzajemną bli-
skość wobec siebie i czynią jakby trochę nawzajem obcymi. 

Ci, co mają codzienny kontakt z chorymi: lekarze, pielęgniarki, 
terapeuci, ogólnie pojęta służba zdrowia, szpitalni i hospicyjni kape-
lani, najbliżsi, rodzina, przyjaciele, wiedzą, iż różnie to bywa z osobą 
dotkniętą krzyżem cierpienia. Jedni nie mówią o niczym innym, tyl-
ko o chorobie, drudzy się zamykają, milkną, jakby się jej wstydzili, 
ukrywają swoją boleść. Bywa też i tak, że zdrowi boją się chorych, 
stają się wobec nich niepewni, nie chcą ich odwiedzać. Ci zaś niekie-
dy nie ufają, nie dowierzają współczuciu im okazywanemu i niezro-
zumienie zdrowych rani ich, podobnie jak wypowiadane pod ich ad-
resem banalne pocieszanie. 

Często również to, co dzieje się ze strony chorych wobec bliźnich, 
przenosi się także i na Boga. W tym bolesnym i trudnym doświad-
czeniu też my sami nie potrafimy siebie zrozumieć. Mamy żal do 
Boga, nie pojmujemy, dlaczego na nas to przyszło. Pytamy: czym 
sobie zasłużyłem na tę chorobę, czym zawiniłem wobec ciebie Boże, 
że ją na mnie dopuściłeś? I do tego ten lęk: co będzie ze mną? Strach 
przed cierpieniem, przed nieporadnością, przed niepewnością  
i wreszcie, przed umieraniem. 

To Bóg obdarzył nas życiem, my nie istniejemy sami z siebie  
o własnych ludzkich siłach. Jego darem dla nas jest także nasze 
zdrowie i ja nie jestem zdrowy dlatego, że tak dobrze się czuję, oraz 
posiadam sprawność oraz jem to, co najlepsze. Nie jestem zdrowy 
dzięki lekarzom i lekarstwom. Oczywiście, powinienem czynić to, co 
tylko jest możliwe, aby zdrowym być i takim pozostać. Ale w istocie 
każde wyleczenie dokonane przez lekarza i czucie się zdrowym to 
Boży dar. Bo On nas do życia powołał jako nasz Stwórca, daje mi 
tchnienie, dech żywota, bo mnie chce i mnie kocha. 

W całej medycznej możliwości i umiejętności lekarzy oraz we 
wszystkim, co oni czynią dla naszego zdrowia, zawsze ukryty jest 
Bóg, który nam daje odpowiednie siły. I tutaj obecni, my dotknięci na 
różny sposób słabościami, ale też w szpitalach oraz w naszych do-
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mach przykuci do łóżek cierpienia i dolegliwości, wyznajemy wobec 
naszego Pana i Boga, przed Stwórcą każdego z nas: Jezusie, Ty  
możesz mnie uleczyć. 

Bóg słyszy nasze modlitwy i wołanie, nasze narzekanie na ból  
i lęk. Chcemy oddalić od siebie chorobę i choć niekiedy z niej wycho-
dzimy, to jednak trzeba nam pamiętać o tym, iż to życie ze swą ziem-
ską ułomnością nie jest naszym celem i pragnieniem, to jedynie dro-
ga, jaką trzeba nam przejść. Dla jednych ona jest krótsza i wydaje 
się, że łatwiejsza, dla innych bywa dłuższa i bardziej mozolna. Ale 
naszym pragnieniem jest wieczne szczęście. Miejmy odwagę o tym 
sobie powiedzieć, także wtedy, gdy choroba nas powala i krzyż cier-
pienia ludzkiego życia przygniata. 

Dzielmy się więc miłosierdziem względem naszych chorych, wię-
cej ich słuchajmy, a mniej do nich mówmy. Odwiedzając ich nie zaj-
mujmy naszą osobą całego czasu tego spotkania, a bardziej intere-
sujmy się ich problemami. Módlmy się wytrwale za chorych i nie 
ociągajmy się z ich odwiedzaniem, bo często oni tak szybko odchodzą 
i będziemy sobie zarzucać całe nasze życie, iż poskąpiliśmy im odro-
biny naszego czasu, który również nie jest nasz, ale nam do dyspozy-
cji przez Boga został powierzony. Nic nie zostawiajmy dla siebie, ale 
całych siebie oddajmy Bogu obecnemu w chorych bliźnich, pamięta-
jąc o słowach Jezusa: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Amen. 
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HOMILIA W NIEDZIELĘ PALMOWĄ 

ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU 25-LECIA  
POWSTANIA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

LUBACZÓW – KONKATEDRA,  25 MARCA 2018 R. 
 

1 Krl 18,21.37 
 
Młodzi Przyjaciele Chrystusa, Siostry i Bracia w Jezusie Umę-

czonym, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, kapłani, diakoni, 
siostry zakonne i alumni, katecheci, katechetki, czcigodni rodzice, 
chorzy, cierpiący, na różny sposób mający udział w męce naszego 
Pana i Boga, wszyscy reprezentujący różnego rodzaju urzędy, funk-
cje, społeczności i wspólnoty o różnym charakterze. Każdy kto teraz 
z nami łączy się dzięki Katolickiemu Radiu Zamość, czcigodni księża 
biskupi Janie i Mariuszu, lubaczowscy gospodarze tego Spotkania 
Młodych naszej Zamojsko-Lubaczowskiej Diecezji, srebrnej jubilatki, 
wieńczącej dzisiaj i tutaj u MB Łaskawej swoje całoroczne święto-
wanie i dziękczynienie. Wszyscy razem i pojedynczo, jak tu jesteśmy, 
czujmy się przywołani w tę Palmową Niedzielę do szczególnej modli-
twy oraz do przyjęcia Papieskiego Błogosławieństwa z Odpustem, 
jakiego ojciec św. Franciszek udziela nam w tej konkatedrze i w lu-
baczowskim sanktuarium, właśnie dzisiaj. 

Do Jezusa przychodzą i wciąż się garną różne osoby. Choć  
w Ewangelii przywołanej na obecną Niedzielę Palmową dominują 
ludzkie postawy krzywdzące i niesprawiedliwie osądzające Chrystu-
sa, to jednak nie brakuje i tych, co z miłością do Niego się garną oraz 
z wdzięcznością o Jezusie mówią, mając świadomość tego, co od Bo-
żego Syna otrzymali. Czego od Niego chcą, na co liczą? Szukają 
wsparcia, akceptacji, duchowego uzdrowienia oraz uwolnienia od zła 
i szatana, miłości, uleczenia z choroby, dobrej rady, szczęścia, odpo-
wiedzi na swoje niepewności i przeżywane dramaty. Wiemy też  
o tym ze świadectwa Ewangelistów, iż pewien człowiek będący  
u początku swego dojrzałego życia, niewiele starszy od was Chrystu-
sowi siostry i bracia, już w pełni świadomy odpowiedzialności  
za samego siebie i swe decyzje, postawił Boskiemu Nauczycielowi 
pytanie, nurtujące każdego człowieka, ale w szczególności was mło-
dych: Co mam czynić? (por. Mt 19,16). 

To jest także nasze osobiste zmaganie. Od jego rozwiązania, od 
konkretnej odpowiedzi na tak postawiony problem, w dużej mierze 
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zależy dalszy mój los i to nie tylko ziemski, ale przede wszystkim 
wieczny. Przecież to, co ja mam czynić, jest dla mnie konkretem,  
a nie jakimś abstrakcyjnym rozważaniem, fantazją, wirtualną kom-
puterową grą, którą zawsze mogę przerwać i rozpocząć ponownie. 
Życia nie da się powtórzyć. Chcę to wiedzieć i po to też tu jestem, by 
usłyszeć, jak ma wyglądać prawdziwa, moja osobista droga do 
wieczności. 

Być może dobrze sobie radzisz w życiu, a więc niech Bóg będzie 
przez ciebie uwielbiony, niczego szczególnego ci nie brakuje, nie nu-
dzisz się w większości swego dnia. Tak w wymiarze doczesnym, na 
dzisiaj, jutro, na nadchodzące wakacje, na najbliższą przyszłość, 
wiesz, co chcesz robić teraz i dlatego raczej o to nie pytasz. 

Ale pragniesz się dowiedzieć czegoś więcej. W jaki sposób do-
chodzi się do tego, co jest prawdziwą i nieprzemijalną miłością, do 
tego dobra i takich wartości, jakich już nie można stracić, bo pozosta-
ją utrwalone na wieczność? Szukasz fundamentu, na jakim chcesz 
oprzeć siebie samego oraz zbudować twoją przyszłość, a także twojej 
rodziny, umocowanej na odpowiedzialnym kochaniu Boga i jeden 
drugiego. 

Oto z Bożego Słowa, z wydarzeń Niedzieli Palmowej, z odśpie-
wanej przed chwilą Męki Pańskiej dociera do nas jasne przesłanie. 
Siostro i Bracie, wybór należy do ciebie, to ty sam osobiście decydu-
jesz, co chcesz zrobić, po której stronie staniesz, zapytany o Boga  
w twoim życiu. Jesteś na to przygotowany, liczysz się z koniecznością 
odpowiedzi na takie pytanie? 

Możesz przed nim uciekać, nawet przez całe lata, ale ono ciebie 
nigdy nie zostawi w spokoju. Ostatecznie wobec Jezusa masz tylko 
dwie możliwości. Czegoś sensownego poza tą alternatywą nie ma. 
Powiedzmy to sobie bez złudnych nadziei. Albo szczerze śpiewasz 
Bogu uwielbienie i kładziesz przed Jezusem na osiołku swoją palmę, 
siebie samego, albo wołasz ze strachem lub też i z nienawiścią: na 
krzyż z Nim; i wyrzekasz się Chrystusa. 

Młody Przyjacielu, przed wyborem w swoim życiu nigdy nie 
uciekniesz, gdyż wolność zawsze związana jest z decyzją a zniewole-
nie zabiera ci nawet nadzieję. Św. Augustyn powiedział: „raz wy-
brawszy, ciągle wybierać muszę”. I są to słowa, które dotyczą każde-
go z nas, bo nieustannie musimy wybierać. 

Przecież znasz już dobrze ciężar niejednego rozstrzygnięcia, ja-
kie musiałeś podjąć w swoim młodym wieku. Niewielki problem, gdy 
chodzi o decyzję w sprawach mających mniejsze konsekwencje dla 
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nas samych i odnoszących się do rzeczy czy sytuacji: ubioru, jedze-
nia, sposobu urządzenia własnego pokoju, czy drogi jaką pójdziesz do 
szkoły. Trudniej jest gdy wybór dotyczy drugiej osoby, gdy nie masz 
wystarczającej wiedzy o niej albo ona wprowadza ciebie nieświado-
mego w błąd, a tobie trzeba podjąć rozstrzygnięcie. 

To już bardzo wcześnie decydujemy się na naszych przyjaciół, 
na osoby z jakimi wchodzimy w pewne relacje. Tak się dzieje prze-
cież już w szkole, gdzie muszę się zdecydować na to, kto odpowiada 
mi bardziej pod względem charakteru, a z kim moje odniesienia są 
trudniejsze. Dlaczego z tą osobą wolę chętniej przebywać, uczyć się, 
pracować, czy też spędzać wolny czas, niż z kimś innym? Warto traf-
nie odpowiedzieć sobie na pytanie: co mnie trzyma przy tym człowie-
ku, co jest fundamentem naszej zażyłości? 

Wraz z wiekiem podejmowane decyzje będą obejmowały szerszy 
zakres obszaru i możliwości, a także większe bogactwo różnorodno-
ści: szkoła, zawód, miejsce mieszkania, praca, realizacja osobistego 
powołania, małżeństwo, rodzina. Początkowo wybieramy w pewnej 
kurateli osób nas kochających, ale wraz z dojrzewaniem stajemy się 
samodzielni w naszych decyzjach. Wtedy też więcej czasu niż z ro-
dzicami, spędzamy poza domem w towarzystwie przyjaciół i kolegów 
czy koleżanek. Również wówczas dokonuje się istotne wartościowa-
nie, kto jest dla mnie przyjacielem i przez kogo ja sam mogę być za 
takiego uważany. 

Czego dotyczą wybory przed wami postawione? Waszej wiary, 
religijności, zawodu, relacji osobowych. Musisz każdego dnia tego 
dokonywać i tak przez całe życie będziesz stawiany przed dylema-
tem, co wybrać, na co się zdecydować, w jakim kierunku pójść? Aż po 
swoją starość, po prostu do własnej śmierci, która przypieczętuje 
twoją nieodwołalną już decyzję. 

Często musisz dokonywać bardzo ważnych i istotnych rozstrzy-
gnięć. Być może iż to, aby dzisiaj razem z młodymi diecezji tutaj być, 
okazało się stosunkowo łatwym wyborem, ale o wiele częściej wysta-
wiani jesteście na poważniejsze dla was wyzwania, na co się zdecy-
dować. Gdyż z roztropnością, odwagą, dobrą radą innych, męstwem, 
umiejętnością i przy pomocy darów Ducha Świętego, także tych  
z bierzmowania, trzeba nam rozważyć wszystkie argumenty prze-
mawiające za i przeciw, czy pójść w lewo, czy w prawo, podjąć dzia-
łanie, czy zrezygnować, zgodzić się, czy odmówić. 

Ale w tych wszystkich sytuacjach, czy staracie się rozmawiać  
z Chrystusem, idziecie do Niego po poradę, sugestię, pomoc, podpo-
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wiedź, wyraźne wskazanie kierunku? A kto z nas konsultuje swoje 
decyzje z Bożą wolą, objawioną nam w Piśmie św.? Jak często na 
tych natchnionych Bożym duchem kartach szukamy odpowiedzi na 
nasze dylematy? 

Biblia wyraźnie mówi o tym, iż człowiek jest stawiany przed 
istotnymi i brzemiennymi w konsekwencje decyzjami, nie mając 
żadnej innej możliwości, by się wywinąć od tej sytuacji. Wystarczy, iż 
przyłożymy ten klucz do dzisiaj usłyszanej Ewangelii, a jasno zoba-
czymy odmienne ludzkie postawy i ich czyny podejmowane w ko-
nieczności określenia siebie wobec Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. 
On pyta mnie w tym momencie: za kogo ty Mnie uważasz? Za kogo? 
Jaka jest moja decyzja wyrażona słowem, jak ona jest potwierdzona 
przeze mnie codziennym czynem? Co twój bliźni, który cię zna, powie 
o twojej wierze? 

Mamy odwagę usłyszeć zarzut proroka Eliasza sprzed trzech  
tysięcy lat, również do nas skierowany: „Dopókiż będziecie chwiać się 
na obie strony? Jeżeli Pan jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służ-
cie” (1 Krl 18,21). Izraelczycy nic nie odpowiedzieli na te słowa, a my 
dzisiaj, co powiemy? Trudna decyzja, bo odrzucając Boga wydaje mi 
się, iż będzie mi łatwiej w życiu, bez moralnych zobowiązań, do wy-
marzonego po ludzku szczęścia na skróty, tak jakby Chrystus był 
główną przeszkodą w mojej osobistej karierze. 

Lecz z drugiej strony nie chcę sobie całkowicie zamykać tej 
ewentualności, ostatecznie przekreślając Boga. Co by powiedzieli 
moi rodzice? Chciałbym kosztować i doznawać radości oraz pokoju 
tych, co Bogu całkowicie się powierzyli, zaufali, pociąga mnie ich 
sposób życia, ale nie chcę przyjąć i zgodzić się na to, iż prawdziwa 
ofiarna miłość kosztuje, bo przecież mogę sobie łatwo zaspokoić do-
czesne pragnienia poza Bogiem. 

Więc już w moim młodym życiu udaję, będąc przekonanym, iż 
nikt mnie do takiego trudnego wyboru nie przymusza. Mówię sobie: 
mam czas, spróbuję trochę tak, a potem inaczej. Panu Bogu świecz-
kę, a diabłu ogarek i jakoś to będzie. A tu się okazuje, że jest trudno, 
coraz ciężej. 

Przyznaję, że chciałbym być autentycznie wierzący, ale się lę-
kam, iż rówieśnicy mnie wyśmieją za moralną postawę zdecydowa-
nie odwołującą się do Bożych przykazań. Trudny wybór, gdyż wiąże 
się z tym, iż będę wyśmiany, a stając po stronie Chrystusa, wzgar-
dzony, odrzucony od swojej grupy, opluty, zniszczony, wyszydzony na 
Facebooku. A to boli, czasem mocno, choć raczej jeszcze nie tak, jak 
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Jezusa ubiczowanego i cierniem ukoronowanego przygniatały  
i w proch krzyżowej drogi powalały konsekwencje moich grzechów. 

Dobrze, że jesteśmy tu w domu lubaczowskiej Pani Łaskawej, 
Bożej Matki, bo mamy taką dziecięcą śmiałość, by i Jej się zapytać: 
na co zasadniczo powinienem się decydować w moich wyborach? Jej 
wskazanie może być tylko jedno, dla każdego z nas: zawsze wybieraj 
Jezusa, słuchaj tego, co ci powie mój Syn. Ale co to dla mnie kon-
kretnie znaczy? Pojednaj się z Bogiem, wyraź zgodę na Jego wolę 
wobec ciebie samego. 

Ale co to, czy jestem w jakiejś kłótni, sprzeczności z Chrystu-
sem? Czy to, iż nie trzymam się w pełni Bożych praw, zapisanych  
w Piśmie św. i w katechizmie, jest tutaj jakimś problemem? Tu nie 
chodzi o czyste odrzucenie zasad i przykazań, jakie przyjęliśmy na 
chrzcie św., a nawet o ich bezduszne spełnianie, ale idzie o to, iż czy-
nię to w sposób pozbawiony miłości. Bo wtedy łatwo w życiowych 
decyzjach zamienić postawę Hosanna z Niedzieli Palmowej na 
oskarżenie z Wielkiego Piątku: na krzyż z Jezusem. 

Pamiętamy o tym, że ta przestrzeń naszych słabości będzie mia-
ła swoje odbicie w wyrzutach sumienia. Te konkrety w mega-
krzykliwej formie widzimy wokół nas w ludziach nie mogących 
udźwigać ciężaru swego grzechu, a decydując się przeciwko Bogu, 
który jedynie potrafi ich od tego uwolnić, ostatecznie duchowo udrę-
czeni, ostrze swej nienawiści, jęku, bólu kierują przeciwko: dobru, 
życiu, miłości, przeciwko osobie nienarodzonej i niepełnosprawnej 
oraz rodzinie z mamą i tatą. Lecz tym, co najważniejsze w podejmo-
wanych wyborach są, nowe serce i nowy duch, które nam daje posła-
ny od Ojca i Syna Pocieszyciel. 

Módlcie się o Ducha Świętego, On was będzie wyczulał na to, by 
decyzje podejmować zgodnie w Bożą wolą. Doda wam odwagi do tego, 
by stawić czoła rówieśnikom, ośmieszającym wasze Boże drogi.  
Pozwól się prowadzić Duchowi Chrystusa, bądź coraz bardziej na 
Niego wyczulony, rozmawiaj z Nim, a otrzymasz w darze smak  
nowego życia, inne spojrzenie, patrzące ponad to, co jedynie przed 
naszym nosem. 

Miej cierpliwość dla siebie i dla swych współbraci, bo nie każdy 
ma do pokonania na swej drodze życia te same trudności. Różne 
otrzymaliśmy dary od Boga, rozmaitych mamy rodziców i nasze oso-
biste domy też są odmienne w darze miłości, wiary, religijności. Nie 
wszyscy mają skarb doskonałych przyjaciół, ale za każdego z nas na 
świecie cierpiał i umarł na krzyżu Jezus Chrystus. On zbawienie  
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i szansę wiecznego szczęścia proponuje nawet naszym najtrudniej-
szym wrogom i nieprzyjaciołom. 

Jesteśmy w Chrystusowej szkole miłości i miłosierdzia, wciąż 
uczymy się przebaczania i prośby o przebaczenie dla nas samych. 
Nasz Nauczyciel, Jezus jest fantastyczny, ale uczniowie są rozmaici. 
Dzisiaj nas całkowicie zaskoczył, przyjeżdżając pokornie na osiołku.  
I mówi: chcę ci dać nowe serce, delikatne sumienie, ale czy ty pra-
gniesz tego? 

A tu diabeł dorwał się do mego ucha i mi szepce: po co ci takie 
wyrzuty sumienia, poza nimi żyjesz sobie beztrosko, bez obciążenia, 
szczęśliwie. Nie zaprzątaj głowy sumieniem! Narobisz sobie tylko 
kłopotu i strachu, to prawdziwe wariactwo roztrząsać, czy decyzja 
jest i była dobra, czy zła. Nie jest zbyt dobrze być człowiekiem  
duchowo wrażliwym, to jedynie problemy. 

Otrzymany od Ducha Świętego nowy duch wyciszy pokusy sza-
tana oraz pomoże nam w tym bardziej wyczulonym sumieniu uak-
tywnić opcję bezpośredniej i częstej rozmowy z samym Bogiem,  
a wtedy też pojawi się u nas większa umiejętność słuchania tego, co 
Chrystus ma nam do powiedzenia. Podejmując wówczas osobistą 
decyzję, bierzemy też pod uwagę Boże spojrzenie na daną sprawę  
i ufamy, że Jezus wspiera nas w naszym działaniu, choć ciężar  
samego życia jest nadal niełatwy do udźwignięcia. 

Młodzi naszego 25-letniego zamojsko-lubaczowskiego Kościoła, 
w nowych pokoleniach przejmujący na swoje barki żywe świadectwo 
wiary tego Ludu Bożego, nie poddawajcie się codziennym trudno-
ściom, starajcie się zawsze pytać Jezusa, co On by wybrał, jak by na 
waszym miejscu zadecydował. Pozwólcie prowadzić się Duchowi 
Świętemu i pamiętajcie, że Maryja jest też i waszą Matką, więc z Nią 
rozmawiajcie o Bożej woli wobec was, waszych rodzin i żyjcie na co 
dzień Eucharystią, wspólnotą sakramentów oraz modlitwą. 

A Papież Franciszek w swym orędziu na dzisiejszy 33. Światowy 
Dzień Młodych w diecezjach mówi o waszych obawach i niepokojach, 
proponując, by właściwe rozeznanie pomogło wam uporządkować 
myśli i uczucia oraz działać dobrze i roztropnie. Tego wam z całego 
serca życzymy i za wasze świadectwo wiary dziękujemy. Amen. 
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HOMILIA NA MSZY KRZYŻMA 

ZAMOŚĆ – KATEDRA, 29 MARCA 2018 R. 
 

2 Kor 1,18-22 
 
Czcigodny Księże Biskupie Mariuszu, Księża: Kanclerzu  

Michale, Jarosławie, rektorze Wyższego Seminarium Duchownego 
Zamojsko-Lubaczowskiego i Ryszardzie, Oficjale Sądu Biskupiego 
naszej Diecezji. Drodzy Współbracia w posługiwaniu kapłańskim, 
profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przełożeni 
Seminarium, Przedstawiciele urzędów kurialnych i diecezjalnych, 
Dziekani, Wicedziekani, Proboszczowie i Wikarzy, Kapelani, Senio-
rzy, Kapłani Jubilaci, a w szczególności świętujący w tym roku 60  
i 50-lecie swego kapłaństwa. Czcigodni Ojcowie Zakonni oraz Bra-
cia, Diakoni i Klerycy. Siostry i Bracia w Chrystusie, Osoby Świec-
kie i Życia Konsekrowanego, Siostry zakonne, Katechetki i Kate-
checi, Przedstawiciele Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Bracia w Chrystusowym kapłaństwie, wchodząc w duszpaster-
ski czas Ducha Świętego, po świętowaniu Srebrnego Jubileuszu 
naszej diecezji, pomóżmy sobie nawzajem, umacniając siebie mocą 
otrzymanej od Boga wiary i zachęcając się do większej duszpaster-
skiej gorliwości. Cieszy się moje serce, widząc podczas tej szczegól-
nej Mszy św. z poświęceniem Krzyżma, tu przy katedralnym ołta-
rzu tak liczną wspólnotę kapłanów diecezjalnych, a także zakon-
nych, pracujących w naszym lokalnym Kościele. Mam takie prze-
konanie, iż grono prezbiterów zamojsko-lubaczowskich, pośród któ-
rych jest coraz mocniejsza liczba tych zrodzonych do kapłaństwa 
sakramentalnego tu przy tym źródle wody żywej, powiększa się  
z każdym rokiem podczas tego szczególnego eucharystycznego 
dziękczynienia i łamania chleba, gdy odnawiamy nasze przyrzecze-
nia wypowiedziane przed Jezusem Kapłanem. 

Ta Msza św. Olejów ma swoją szczególną atmosferę. Z jednej 
strony prezentujemy się, nawet w tak zewnętrzny widoczny dla 
innych sposób wraz ze wszystkimi naszymi biskupami, jako ka-
płański Lud Boży zamojsko-lubaczowski, zebrany wokół katedral-
nego ołtarza w matce diecezjalnych kościołów – matce, która jednak 
w utajnieniu, nagle na obecny czas, sprawiła nam wielkie strapie-
nie i wygląda na to, iż przyczyni się do jeszcze wielu nieprzespa-
nych nocy oraz cierpień, nie tylko samego pasterza diecezji. 
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Z drugiej zaś strony ta sprawowana przez nas Eucharystia  
w Wielki Czwartek oddycha już w jakiś sposób wielkanocną atmos-
ferą, chociaż stoimy w Wielkim Tygodniu u początku Triduum Pas-
chalnego. A przecież oleje – konsekrować będziemy Krzyżmo i bło-
gosławić Olej Chorych – one nie mają w sobie żadnego zapachu 
śmierci, także ten do namaszczenia cierpiących, ale wprost odwrot-
nie, już roztaczają wokół siebie woń nowego wielkanocnego życia. 

Olej przeznaczony dla proszących o chrzest niesie w sobie taki 
przedsmak radości, jaką daje wspólnota z Chrystusem w Jego Ko-
ściele. Drogocenne Krzyżmo wskazuje na godność kapłańską, kró-
lewską i prorocką Ludu Bożego. A olej, jakim chorzy i umierający 
są namaszczani, jawi się nam jako znak wielkanocnej Bożej mocy 
życia, nas umacniającej i uzdrawiającej. 

Ta uroczysta i świąteczna atmosfera Mszy Krzyżma wraz ze 
zdecydowanym odnowieniem czterech obszarów przyrzeczeń ka-
płańskich, stanowi dobroczynny dla nas kontrast w odniesieniu do 
postawy i atmosfery rezygnacji, zniechęcenia, jakiej ulegają ludzie, 
nie tylko w wymiarze osobistym, rodzinnym, ale również społecz-
nym, czy też narodowym. To także dotyczy nas ludzi wierzących  
w Boga i nie omija osób powołanych, samych kapłanów, czy sióstr 
zakonnych. Niekiedy nawet już jest do zauważenia w jakimś kle-
ryckim myśleniu czy podejściu. 

Nie brakuje nam duchownych pesymistów i grymaśników  
w kwestiach pobożności, godnego sprawowania misteriów liturgicz-
nych, pracy nad uświęceniem ludu Bożego, w zakresie posługi sło-
wa i nauki prawd wiary katolickiej, odnośnie do naśladowania 
Chrystusa, nie szukając własnych materialnych korzyści i profitów, 
w sprawie mocniejszego jednoczenia się z Dobrym Pasterzem i po-
święcania siebie samego Bogu za zbawienie ludzi. Mamy takich 
wiecznie niezadowolonych, co widać już po pierwszym spojrzeniu 
na ich postawę i oblicze, zmęczonych powołaniem oraz wstydzących 
się kapłańskiej koloratki, nawet w Kurii Diecezjalnej. 

Papież Franciszek, 7 września ubiegłego roku, podczas swej 
pielgrzymki do Kolumbii wyraźnie nam powołanym do służby Bożej 
przypomniał: „nie możemy sobie pozwolić na malkontenctwo, po-
nieważ nasza nadzieja pochodzi z wysoka”, gdyż do Chrystusa i do 
Jego Kościoła, dopowiedział współczesny następca św. Piotra:  
„nikogo się nie przyciągnie bez radości”, bez chrześcijańskiego  
entuzjazmu. 
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Oto w tych dniach z naszego kurialnego wydziału były przeka-
zywane osobiste zaproszenia do księży proboszczów w obecnym 
roku duszpasterskim w ramach stałej formacji na kapłańskie dni 
skupienia z propozycją kilku terminów do wyboru. A tu się pojawia 
mniej więcej taki komentarz adresata tej rozmowy: „ja już jestem 
za stary na coś takiego”. 

Zdziwiłem się ową reakcją. Czy ksiądz może być kiedykolwiek 
za stary na nawrócenie, na większą miłość, na gorliwszą świętość? 
Można by to dobitniej ukazać, odwołując się do słów piosenki  
Ryszarda Rynkowskiego: „(…) o lata. Pana nie pytam też, zresztą 
jakie to ma znaczenie (…) za młodzi na sen, za starzy na grzech”.  
A w odniesieniu do znudzonego duchownego można by to sparafra-
zować: „za młody na świętość i za stary na nawrócenie”. A więc  
o niebo jego nie pytam też, zresztą jakie to ma dla niego znaczenie?! 

Pomimo różnorakich smutków, oskarżeń i kapłańskich grze-
chów, dlaczego ta atmosfera Mszy Krzyżma tak na nas dobrze dzia-
ła? Trudności i kłopoty oraz księża bez gorliwości oraz charyzmatu 
będą się pojawiać, bo coraz częściej prezentuje się takim właśnie 
nasze społeczeństwo, a klerycy nie pochodzą tylko od anielskich 
rodzin. Ale narzekanie na przygnębienie nie jest autentyczną cechą 
chrześcijanina, dlatego szukamy okoliczności do radowania się, 
prawdziwej motywacji do podniesienia naszego ducha i serca  
w górę. Jednak to jeszcze za mało, bo ostatecznie byłaby to forma 
jakiegoś oszukiwania siebie, udawania przed Bogiem i przed  
samym sobą, że wszystko jest idealne. 

Spróbujmy jednak wejść nieco głębiej w znaczenie tej Mszy św. 
z poświęceniem Krzyżma, w odniesieniu do znaczenia słowa: „być 
zrezygnowanym”. Co to właściwie znaczy? To jest jakiś rodzaj głę-
bokiego przygnębienia, rozczarowania, pogodzenia się z sytuacją, 
która wygląda na niemożliwą do zmiany. Możemy powiedzieć,  
iż zrezygnowany kapłan daje jakieś sygnały, znaki swego niezado-
wolenia, w wyraźny dla otoczenia sposób przypieczętowuje własną 
życiową postawę i nieakceptację lub bunt. 

Wygląda na to, iż ten, który otrzymał w święceniach kapłań-
skich duchową pieczęć na sobie do pełnienia swego powołania  
i powierzonego mu dzieła, pełnomocnictwo od samego Boga, wyrze-
ka się tego oraz nie chce tej misji realizować. Odrzuca to, co wcze-
śniej przyjął i co my, duchowni zamojsko-lubaczowscy, za chwilę 
uroczyście na nowo w jedności kapłańskiej ponowimy. Takie wyco-
fanie gotowości służenia w kapłaństwie, czy duszpasterstwie przez 
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samego powołanego albo też rezygnacja przełożonego z posługi 
księdza, który okazał się niewiarygodny, zawsze wiąże się w Ko-
ściele Chrystusa z głębokim rozczarowaniem. 

O postawie rezygnacji możemy mówić także w odniesieniu do 
chrześcijan, którzy się sprzeniewierzyli zobowiązaniom chrztu św.  
i odrzucają znak, jaki ich wyróżnia spośród innych ludzi tego świa-
ta. Bo przecież my, będąc osobami wierzącymi, rozumiemy siebie 
jako tych, co otrzymali w wodzie chrztu św. niewidzialny znak – 
„signum” przynależności do Chrystusa i nim się szczycimy, do niego 
się przyznajemy, zgodnie z jego znaczeniem postępujemy. Ów znak 
ma związek z Olejem Krzyżma oraz z naszym namaszczeniem.  
Św. Paweł mówi to jasno: „Tym zaś, (…) który nas namaścił jest 
Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha  
w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22). 

Także podczas bierzmowania, o czym warto w obecnym roku 
duszpasterskim przypomnieć, biskup namaszczając kandydata 
krzyżmem na czole w formie krzyża mówi mu: „Przyjmij znamię 
daru Ducha Świętego”. Znamieniem, o jakim jest tutaj mowa,  
w istocie nie jest znak krzyża, jakim jest naznaczana bierzmowana 
osoba, ale sam Duch Święty, bo przecież biskup nie mówi: „przyjmij 
znamię krzyża”, choć go rzeczywiście czyni. 

To nie jest jedynie nakreślenie na czole kandydata pewnego 
rodzaju pieczęci, jako znaku rozpoznawczego. Tu chodzi o nazna-
czenie serca tej osoby. Chrystus ze swoim słowem chce wniknąć, 
wpisać się we wnętrze człowieka. Oczywiście, że to nie dokonuje się 
automatycznie przez pośrednictwo oleju czy ręki, jaka go na skórze 
rozprowadza, ale przez Ducha. Tylko Duch Jezusa wchodzi do 
człowieka i dlatego to jest pieczęć wiary, której zewnętrznego śladu 
bezpośrednio nie widzimy. 

Ponieważ ten znak nie jest zewnętrznie do zobaczenia, po czym 
więc można go rozpoznać? Po czym rozeznam twoje chrześcijań-
stwo, twoją wiarę, twoje kapłaństwo, iż jesteś żywym wizerunkiem 
Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i sługi wszyst-
kich? To pytanie osobliwie już zawiera w sobie także odpowiedź. 

Ów znak, to „signum” rozeznam po stylu twego życia, jak ty 
postępujesz, modlisz się, co mówisz, jak traktujesz innych. Czy na 
tobie kapłanie jest odciśnięty Chrystus-Sługa? Rzeczywiście, to 
Jezus objawia się i ujawnia w życiu twojej osoby. Inaczej owej pie-
częci kapłańskiego namaszczenia, to znaczy obecności Bożego  
Ducha w tobie, nie można rozpoznać. 
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Tak było u św. Pawła, który członków wspólnoty wierzących 
nie rozeznawał po zewnętrznych widzialnych oznakach, ale po dzia-
łaniu wiary w ich życiu, po owocach, po darach i charyzmatach, 
jakimi Duch Boga ich obdarzył oraz którymi posługiwali dla Kościo-
ła. Apostoł się cieszy i dziękuje Bogu za to, ale równocześnie ich 
przestrzega: „nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zosta-
liście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was 
wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz 
z wszelką złością” (Ef 4, 30-31). 

O zrezygnowanych kapłanach nie jest łatwo mówić w ogóle,  
a tym bardziej w taki dzień jak Wielki Czwartek. A z drugiej strony 
utrzymywać, iż wszystko jest doskonałe pośród naszych księży, to 
byłaby obłuda i nieszczerość. Można się zamyślić nad tym, ile to 
codziennych rozczarowań, które się u nas pojawiają, wynika stąd, 
iż pasterz sam od niektórych, ale bardzo agresywnych swoich owie-
czek, bardziej doznaje boleści niż umocnienia, obmowy i zniesła-
wiania aniżeli modlitwy oraz duchowego wsparcia, pretensji i za-
rzutów niż konkretnej współpracy, a także wsparcia i czynów na 
rzecz parafii. Choć on sam nie różni się tak bardzo swoją doskona-
łością od tych, którym posługuje, to ci, co go oskarżają, wobec niego 
mają wprost anielskie oczekiwania, lecz tylko od niego, ale już nie 
tak bardzo, albo w ogóle nie od samych siebie. 

Pewne typy rozczarowań dotyczą tego, iż współczesność już nie 
jest taka, jak przeszłość i właściwie taką być nie może. Bo nie ma 
dzisiaj w parafii i w świątyni tego i owego oraz tamtego, a dawniej 
to byli i wierni w głównej nawie i młodzież oraz dzieci. Wiele rzeczy 
jawiło się w przeszłości prawie idealnych, a obecnie za to, iż jest tak 
źle, albo tylko trochę inaczej, winą obarcza się księży i tylko ich. Bo 
nie ma dzieci, ministrantów i młodzieży w świątyni na nabożeń-
stwach. Brakuje rodzin i chętnych do podjęcia się istotnych funkcji 
związanych ze służbą w parafii. 

Brońmy się przed zaraźliwym duchem beznadziejności, który 
może atakować od środka i nas samych, kapłanów, gdy nie widzimy 
spodziewanych owoców naszej pracy i podejmowanych wysiłków. 
Nie poddajmy się tak łatwo owej pokusie, ale bądźmy gotowi przy-
jąć znaki, jakie Bóg nam posyła. Przecież podczas święceń kapłań-
skich otrzymaliśmy pieczęć Ducha Świętego, o czym przypomina 
nam obecna Msza św. z błogosławieństwem olejów. Odnowione 
wspólnie przyrzeczenia kapłańskie niech się staną programem na-
szej duchowej aktywacji, ożywienia, rewitalizacji. 
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Pozwólmy mocy tej Bożej pieczęci złożonej w każdym z nas  
w dniu naszych święceń przed laty kilku, kilkunastu, pięćdziesięciu 
czy sześćdziesięciu, aby namaszczenie Duchem Jezusa na nowo  
w nas i poprzez nasze posługiwanie zajaśniało wobec tej diecezji,  
a także przed całym światem. Rozpoznajcie jakie dary, talenty, 
możliwości Bóg w was złożył i użyjcie ich dla dobra tego Kościoła. 
Nie pytajmy tylko o to, co ja od niego otrzymuję, ale najpierw szcze-
rze wyznajmy, co ja Kościołowi daję? 

Oleje dzisiaj święcone to znak wiele mówiący do każdego z nas. 
Wy, gdy będziecie nimi namaszczać waszych wiernych, a także 
biskupi, gdy będą to czynić wobec bierzmowanych i przy święce-
niach diakonatu oraz prezbiteratu – czyńmy to z modlitwą i prze-
konaniem, iż Boża moc dająca życie stanie się widoczna w świadec-
twie namaszczanych olejem dzisiaj błogosławionym. 

Niech we wszystkich wiernych oraz w kapłanach, dotkniętych 
tą Bożą pieczęcią, Duch Jezusa objawia swoje działanie. A wszystko 
na większą Bożą chwałę i ku pożytkowi człowieka oraz dla naszego 
dziękczynienia za dar kapłańskiego powołania. Amen. 

 
 

 
 
 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA DUCHOWIEŃSTWA WYGŁOSZONE NA 

ZAKOŃCZENIE MSZY KRZYŻMA 
 
Księżom Biskupom, wszystkim Kapłanom, Diakonom, Alum-

nom, z racji dzisiejszego kapłańskiego i eucharystycznego dnia oraz 
na Triduum Paschalne a także Święta Wielkiej Nocy oraz złotym  
i diamentowym kapłańskim Jubilatom z naszej diecezji pragnę 
złożyć życzenia z osobistą modlitwą. 

Na codzienne trudy waszego kapłańskiego posługiwania: bi-
skupiego, 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 wspólnie przeżyty 
Jubileusz 25-lecia naszej diecezji. Za czas poświęcony ludziom  
w sakramencie pokuty, za udzielone sakramenty, ofiarowane cier-



BISKUP DIECEZJALNY 

 
 

 

88 

pienia, choroby, upokorzenia i krzyże oraz za wszystkie łaski, które 
dzięki waszej posłudze Lud Boży otrzymał od Pana. Za to wszystko, 
co dajecie młodym i rodzinom zamojsko-lubaczowskiej diecezji oraz 
osobom szukającym świętości i bolejącym. 

Jestem wam wdzięczny za jakiekolwiek zaangażowanie na 
rzecz naszego Wyższego Seminarium Duchownego, Caritas, wspól-
not wiernych takich jak: Liturgiczna Służba Ołtarza, ministranci, 
lektorzy, schole, grupy modlitewne, grupy charytatywne, wolonta-
riat, harcerstwo, KSM, Oaza, Domowy Kościół, seniorzy, Legion 
Maryi, Nadzwyczajni szafarze Komunii św. i tyle jeszcze różnych 
wspólnot duszpasterskich. Dziękuję wychowawcom i proboszczom 
oraz katechetom zatroskanym o nowe i święte powołania kapłań-
skie oraz zakonne. 

Niech Jezus Chrystus obdarza was swoim błogosławieństwem 
oraz wytrwałością w dalszej posłudze kapłańskiej. Maryja, Matka 
Kapłanów, Pani Odwachowska i Łaskawa, niech umacnia was swo-
ją miłością. Wszystkim życzę błogosławionych Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego. Proszę też i zachęcam, byśmy w tym roku moc-
niej dziękowali za 100-lecie naszej narodowej niepodległości. 
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ks. Zygmunt Jagiełło  

 

JUBILEUSZ DWUDZIESTOPIĘCIOLECIA ISTNIENIA  
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ W STATYSTYCE  

 

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2017 r. 
przypadło dwadzieścia pięć lat od ustanowienia przez św. Jana 
Pawła II Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Dokonało się to po 
ogłoszeniu bulli Totus Tuus Poloniae Populus („Cały Twój Polski 
Naród”), która miała na celu reorganizację struktur kościelnych  
w Polsce. Wśród nowych trzynastu diecezji znalazła się również 
nasza diecezja na wschodnich krańcach Polski, obejmując ziemię 
biłgorajską, hrubieszowską, lubaczowską, tomaszowską i zamojską. 
Patronuje nam z woli Ojca Świętego Święta Boża Rodzicielka 
Maryja – Matka Odkupiciela. 

Od 25 marca 2017 r. do 25 marca 2018 r. dziękowaliśmy Bogu 
Trójjedynemu za ćwierć wieku istnienia diecezji. Jest to także 
właściwa okazja, aby przywołać kilka refleksji na temat istnienia  
i funkcjonowania Kościoła lokalnego. 

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska rozpościera się na 8144 km2 
pięknego obszaru pól i lasów. Teren ten zamieszkuje obecnie 475.000 
osób, z czego około 440.000 to katolicy obrządku rzymskokatolickiego. 
Żyją tu w niewielkiej liczbie katolicy obrządku grekokatolickiego,  
a także nieliczni wierni Kościoła prawosławnego. Niestety, 
przemiany społeczne doprowadziły do tego, że od 1992 r. ubyło na 
tym terenie około 40 tys. mieszkańców. Mimo, że znacznie wolniej 
rozwijają się nasze miasta, niż w innych rejonach Polski, to bardzo 
starzeje się wieś, a wielu, zwłaszcza ludzi młodych, wyjechało  
w poszukiwaniu lepszego życia i pracy w inne rejony Polski czy za 
granicę. Te niekorzystne tendencje demograficzne i zmieniający się 
styl życia rodzą różne problemy, jak np. społeczeństwo coraz bardziej 
„sieroce”, w którym następuje zanik więzi, spowodowany w dużej 
mierze kryzysem rodziny. 

W Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jest obecnie 187 parafii  
(z czego cztery to parafie zakonne), zgrupowanych w 19 dekanatach. 
Mamy 457 kapłanów diecezjalnych i 28 zakonnych. Wśród tej liczby 
kapłanów jest 65 seniorów, którzy w miarę sił udzielają się 
duszpastersko, 6 naszych kapłanów kontynuuje studia 
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specjalistyczne, a 23 pracuje na misjach w kościołach na Wschodzie  
i Zachodzie Europy, a także na innych kontynentach (Papua Nowa 
Gwinea, Kazachstan, Zakaukazie, Syria, USA). Są też tacy, którzy 
pracują w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II  
w Lublinie, Kurii Diecezjalnej, Sądzie Biskupim, Caritas Zamojsko-
Lubaczowskiej oraz w Wyższym Seminarium Duchownym. 

 

 
R

ok
 

 
W

ie
rn

i 

Pa
ra

fie
 

Ks
ię

ża
 

di
ec

ez
ja

ln
i 

Ks
ię

ża
 

za
ko

nn
i 

 

N
eo

pr
ez

bi
te

rz
y 

Kl
er

yc
y 

 
w

 W
SD

 

Si
os

try
 

za
ko

nn
e 

1992 496.000 166 318 13 16 104 119 
1993 496.000 166 228 13 21 98 116 
1994 495.500 169 340 14 14 103 155 
1995 495.000 169 347 14 12 101 155 
1996 480.000 169 360 14 15 94 151 
1997 480.000 172 368 15 10 93 156 
1998 480.000 173 374 15 15 89 162 
1999 476.000 174 381 16 10 98 162 
2000 476.000 176 391 15 11 99 163 
2001 475.000 178 397 18 16 104 163 
2002 473.000 178 406 28 8 104 163 
2003 472.800 178 415 28 12 103 159 
2004 472.372 178 425 26 12 106 153 
2005 472.360 179 432 23 14 106 144 
2006 473.918 180 447 26 19 88 147 
2007 474.112 182 458 20 16 83 140 
2008 474.218 182 466 24 15 75 146 
2009 473.946 182 469 24 8 69 143 
2010 472.742 183 475 26 14 58 141 
2011 470.294 184 481 28 9 51 140 
2012 467.637 185 485 28 8 49 147 
2013 462.586 185 484 27 11 45 146 
2014 462.114 186 480 29 6 44 146 
2015 462.000 187 473 28 2 41 146 
2016 462.000 187 466 27 4 39 140 
2017 461.500 187 463 28 5 32 140 

Dane pochodzą z kwestionariusza Universalis Ecclesiae annus census. 
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Wyższe Seminarium Duchowne z siedzibą w Lublinie od 
początku swego istnienia, od roku 1992 wykształciło 304 alumnów, 
którzy otrzymali święcenia kapłańskie. Obecnie w seminarium 
kształci się 31 alumnów, na sześciu rocznikach. Diecezję swoimi 
charyzmatami ubogacają modlitwą i pracą siostry zakonne, których 
obecnie jest 140. Katechezę młodzieży i dzieci prowadzi 495 
katechetów duchownych i świeckich. Mamy 6 Nadzwyczajnych 
Szafarzy Komunii Świętej. Diecezja posiada 187 kościołów 
parafialnych, 2 świątynie rektoralne oraz 182 kaplice i kościoły 
filialne. W ciągu ostatnich 25 lat wybudowanych zostało (bądź 
dokończono budowę) 20 kościołów, a 5 jest w budowie. Mamy jedną 
Bazylikę Mniejszą w Radecznicy oraz dwie kapituły: Katedralną  
w Zamościu (111 kanoników) i Konkatedralną w Lubaczowie  
(46 kanoników). 

W diecezji rozwijane są dzieła pastoralne, prowadzone w duchu 
nowej ewangelizacji. Poza tradycyjnym duszpasterstwem 
sakramentalnym działają liczne grupy, ruchy i stowarzyszenia 
kościelne. Wspólnoty parafialne stają się „wspólnotami wspólnot” 
takich jak chociażby: Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Domowy 
Kościół, Przyjaciele Oblubieńca, Odnowa w Duchu Świętym, Droga 
Neokatechumenalna, Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, Harcerstwo itp. W każdej parafii są ministranci  
i lektorzy, którzy pełnią swoją posługę przy ołtarzu. W parafiach 
działają Parafialne Rady Duszpastersko-Ekonomiczne. W wielu 
parafiach istnieją chóry parafialne i schole, które przyczyniają się do 
piękna liturgii. Praktycznie przy każdej parafii działa też Parafialny 
Zespół Caritas, a oprócz tego funkcjonuje 98 Szkolnych Kół Caritas. 
Cała działalność Caritas skupia się na trosce o rodziny wielodzietne, 
osoby bezdomne, o pozbawionych pracy, cierpiących i znajdujących 
się w trudnościach materialnych. Zostało otworzone przy  
ul. Żdanowskiej w Zamościu „okno życia”. 

Do ważniejszych wydarzeń ostatniego dwudziestopięciolecia, 
zaliczyć należy: wizytę Apostolską Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu (12 VI 1999); peregrynacje: figury Matki Bożej 
Fatimskiej (1996), obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (2004) oraz 
Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II (2017); I Synod 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (1996-2001); utworzenie Bazyliki 
Mniejszej w Radecznicy (4 VII 2015); koronacje obrazów: MB Szka-
plerznej w Tomaszowie Lubelskim (1994), MB Odwachowskiej  
w Zamościu (2000) i MB Nabroskiej (2002).   
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Należy także pamiętać o wielu wydarzeniach w wymiarze 
parafialnym, bo każda wspólnota parafialna w tym czasie 
przeżywała własne uroczystości, związane z odpustami czy 
uroczystościami lokalnymi, wizytacjami kanonicznymi parafii, 
udzielaniem sakramentów świętych.  

Odnosząc się do zmniejszającej się liczby chrztów (z 7934  
w 1992 r. do 4946 w 2017 r.) i przystępujących do pierwszej komunii 
św. (z 9956 do 5827), należy zauważyć, że liczba ta spowodowana 
jest „emigracją młodych ludzi (młodych małżeństw) do dużych 
aglomeracji miejskich w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków 
życia”. Podobnie mniejsza liczba udzielanych ślubów kościelnych  
(z 3160 do 2166) spowodowana jest wyjazdem ludzi młodych za 
granicę, ale też i czynnikami związanymi z „umniejszeniem roli 
rodziny” w społeczeństwie, wzrostem liczby rozwodów i związków 
nieformalnych. W Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej mniej młodzieży 
niż przed 25 laty przystępuje do sakramentu bierzmowania. Sporo 
osób rozpoczyna przygotowanie, ale na skutek braku wytrwałości czy 
zaniedbania, jakaś część rezygnuje. 
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1992 7934 9956 7372 3160 5768 
1993 7384 8450 8651 3150 5912 
1994 7267 8829 9660 3175 5790 
1995 5920 9209 9601 4041 5706 
1996 6030 8302 9515 2699 5676 
1997 6547 8558 9591 2732 5375 
1998 5885 8309 8043 2672 5466 
1999 5577 8309 12423 2792 5748 
2000 5478 8112 5127 2647 5326 
2001 5295 7927 3149 2605 5313 
2002 4924 7313 8141 2678 5324 
2003 4930 6840 6743 2589 5382 
2004 4945 6480 8222 2637 5452 
2005 4827 6184 7602 2934 5296 
2006 4887 5920 6783 2962 5427 
2007 4817 5531 7142 3230 5411 
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2008 5190 5166 7819 2992 5324 
2009 5285 4968 5968 3106 5315 
2010 5075 4850 7113 2666 5303 
2011 5269 4500 5815 2461 5496 
2012 5001 4787 5327 2416 5384 
2013 4654 4762 5312 2124 5370 
2014 4552 70 4495 2182 5251 
2015 4566 4133 4778 2123 5306 
2016 4615 4253 4681 2160 5341 
2017 4946 5827 4861 2166 5627 
Suma 141.800 167.545 183.934 71.099 142.089 

 
 
Mam nadzieję, że garść podanych wyżej informacji 

statystycznych kreśli nam barwny obraz i pozwala szerzej spojrzeć 
na życie naszego Kościoła diecezjalnego. Jest to także powód do 
głębokiej satysfakcji, a przede wszystkim dziękczynienia Panu Bogu, 
od którego pochodzi wszelkie dobro. Myślę, że, na miarę możliwości, 
nasza diecezja jest dobrze zagospodarowana w swoich strukturach 
zarówno administracyjnych jak i duszpasterskich i w ten sposób 
poprawnie kontynuuje dzieło ewangelizacji, umożliwiając wszystkim 
ludziom dobrej woli korzystanie ze środków zbawienia. 
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DANE STATYSTYCZNE DIECEZJI ZA ROK 2017 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biskupów 3 

Kapłanów  463 

Kapłanów wyświęconych  5 

Kapłanów zmarłych  4 

Alumnów 32 

Sióstr zakonnych  140 

Dekanatów  19 

Parafii 187 

Ochrzczonych  4946 

Bierzmowanych 4861 

I Komunia św.  5827 

Zawartych małżeństw  2166 

Zmarłych 5627 
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DANE STATYSTYCZNE Z DEKANATÓW ZA ROK 2017 
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Biłgoraj Płd. 371 340 740.000 443 138 302 

Biłgoraj Płn. 392 282 742.000 431 147 296 

Cieszanów  225 227 423.000 206 80 195 

Grabowiec 136 89 422.000 213 76 286 

Hrubieszów Płd. 267 205 447.000 357 121 401 

Hrubieszów Płn. 248 168 495.000 294 95 334 

Józefów  221 295 399.000 239 118 238 

Krasnobród 294 382 624.000 331 137 337 

Lubaczów 268 394 537.000 255 125 280 

Łaszczów 117 106 356.000 155 70 231 

Narol 121 121 293.000 188 58 163 

Sitaniec 267 95 514.000 295 107 331 

Szczebrzeszyn 258 251 654.000 270 119 406 

Tarnogród 284 408 738.000 346 125 311 

Tarnoszyn 70 47 124.000 92 40 102 

Tomaszów Lub. Płd. 301 229 534.000 348 96 343 

Tomaszów Lub. Płn. 288 346 557.000 346 154 306 

Tyszowce 107 177 236.000 119 46 231 

Zamość 711 699 1.055.000 899 314 534 

SUMA 4946 4861 9.890.000 5827 2166 5627 
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DANE STATYSTYCZNE Z PARAFII ZA ROK 2017 
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Aleksandrów  29 47 38 19 28 60.000 
Basznia Dolna 23 56 24 14 22 41.000 
Bełżec  37 - 59 17 45 50.000 
Białopole 16 69 17 8 29 49.000 
Bihale 5 - - 5 12 15.000 
Biłgoraj Chrystusa Króla 40 41 41 9 26 65.000 
Biłgoraj św. Jana Pawła II   81 48 82 40 19 86.000 
Biłgoraj św. Jerzego 51 47 101 19 46 180.000 
Biłgoraj św. Marii Magdaleny 125 95 105 31 63 204.000 
Biłgoraj Wniebowzięcia NMP 59 60 107 28 67 125.000 
Biszcza 32 64 44 11 37 70.000 
Bondyrz 25 - 15 16 24 13.000 
Bukowa 4 20 8 7 6 22.000 
Buśno 10 - 12 3 15 15.000 
Bystre 19 41 21 10 13 21.000 
Cewków 19 - 21 8 20 42.000 
Chmielek 15 - 12 7 17 37.000 
Chodywańce 12 - 5 5 11 10.000 
Cichobórz 9 19 6 5 14 8.000 
Cieszanów 40 90 42 11 34 70.000 
Czartowiec 4 6 6 3 13 6.000 
Czerniczyn 27 - 27 12 19 32.000 
Cześniki 7 28 8 9 9 30.000 
Czołki 24 - 21 10 18 42.000 
Dachnów 21 28 20 8 17 31.000 
Dąbrowica 12 29 8 2 14 40.000 
Deszkowice 11 - 5 4 17 35.000 
Dołhobyczów 9 27 23 8 21 52.000 
Dub 23 67 25 7 41 50.000 
Dubienka 24 - 29 5 38 40.000 
Dyniska Stare 8 - 13 5 8 17.000 
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Dzierążnia  13 21 20 8 32 26.000 
Frampol 46 36 27 12 45 60.000 
Gdeszyn 6 - 10 1 12 10.000 
Goraj 34 - 48 11 43 114.000 
Gorajec 13 39 23 2 25 39.000 
Gozdów 8 19 8 8 17 21.000 
Górecko Kościelne 34 33 31 19 29 53.000 
Grabowiec 22 - 37 16 59 60.000 
Grodysławice 7 - 13 1 12 25.000 
Gromada 24 - 30 10 14 38.000 
Gródek 24 52 26 6 50 52.000 
Harasiuki 12 - 28 6 15 33.000 
Hedwiżyn  9 - 15 6 6 22.000 
Honiatycze 6 - 7 3 9 8.000 
Horodło 18 - 48 6 62 35.000 
Horyniec-Zdrój 37 47 47 15 44 100.000 
Horyszów  7 11 12 2 4 5.000 
Horyszów Polski 32 - 24 16 34 73.000 
Hostynne 8 19 17 10 26 31.000 
Hrubieszów MBNP 88 75 75 39 64 230.000 
Hrubieszów Ducha Świętego 53 44 88 18 78 46.000 
Hrubieszów św. St. Kostki 21 - 12 11 16 55.000 
Hrubieszów św. Mikołaja  50 77 74 16 90 126.000 
Hucisko 13 - 16 4 18 40.000 
Hulcze 9 - 11 6 12 10.000 
Huta Krzeszowska 26 45 16 8 24 40.000 
Huta Różaniecka 10 27 10 10 16 15.000 
Jarczów 21 - 16 5 19 23.000 
Jarosławiec 15 33 30 8 20 32.000 
Jeziernia 7 - 7 1 11 13.000 
Józefów 48 95 63 25 59 90.000 
Kalinówka 7 - 10 1 15 35.000 
Klemensów 29 - 38 13 29 85.000 
Komarów 12 43 57 17 65 59.000 
Korytków Duży 25 - 22 7 15 80.000 
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Kosobudy 32 72 25 13 23 49.000 
Krasnobród Z. Ducha Świętego 13 21 18 7 16 47.000 
Krasnobród NNMP 70 66 91 42 109 230.000 
Krowica Sama 19 50 15 9 12 34.000 
Kryłów 21 - 18 4 38 28.000 
Krynice 14 38 24 4 23 26.000 
Krzeszów 40 - 32 17 31 34.000 
Księżpol 34 37 47 22 26 58.000 
Lipiny Stare 22 37 21 12 30 44.000 
Lipsko k/Zamościa 35 - 25 13 25 65.000 
Lipsko k/Narola 15 - 28 2 22 36.000 
Lisie Jamy 21 47 16 7 16 38.000 
Lubaczów św. Stanisława BM 94 62 62 38 59 156.000 
Lubaczów św. Karola Boromeusza  50 67 75 21 55 130.000 
Lubycza Królewska  34 82 41 10 26 30.000 
Luchów Górny  8 29 15 6 9 30.000 
Łabunie 59 56 87 21 87 110.000 
Łaszczów 25 - 48 22 41 60.000 
Łaszczówka 11 - 17 6 27 32.000 
Łaziska 17 - 18 8 16 30.000 
Łosiniec 17 33 11 9 23 30.000 
Łukawica 12 15 13 4 22 30.000 
Łukawiec 26 30 23 17 27 63.000 
Łukowa 46 48 52 16 51 106.000 
Machnów Nowy 10 - 15 3 10 40.000 
Machnówek 4 - 7 2 13 9.000 
Majdan Sopocki 30 44 27 11 28 72.000 
Majdan Stary 32 48 43 17 28 56.000 
Miączyn 11 - 27 5 13 34.000 
Mircze 20 2 39 10 40 25.000 
Młodów 24 55 29 5 12 26.000 
Mokrelipie 14 - 14 6 25 14.000 
Moniatycze 23 - 28 11 40 17.000 
Nabróż 19 - - 12 40 55.000 
Narol 23 - 59 12 17 49.000 
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Nieledew 13 24 21 6 22 25.000 
Nielisz 8 - 16 8 30 25.000 
Niemstów 12 24 10 2 16 40.000 
Nowe Brusno 4 - 1 1 8 16.000 
Nowie Sioło 9 22 - 4 11 18.000 
Nowosiółki 13 - 9 6 19 30.000 
Obsza 21 59 33 9 28 38.000 
Oleszyce 74 63 71 26 54 138.000 
Oszczów 2 - 6 3 16 12.000 
Perespa 10 - 9 7 15 13.000 
Płazów 7 27 5 6 9 22.000 
Płoskie 34 - 28 10 22 27.000 
Podhorce 16 - 16 5 15 20.000 
Potok Górny  28 62 36 15 42 180.000 
Potok Jaworowski 2 9 5 3 8 14.000 
Przewodów 7 - 7 3 10 9.000 
Rachanie 13 61 30 14 31 67.000 
Radecznica 30 - 18 11 52 71.000 
Radzięcin 42 - 33 10 32 50.000 
Różaniec 14 26 16 4 17 54.000 
Ruda Różaniecka 10 - 23 5 18 10.000 
Rzeplin 4 25 12 6 14 16.000 
Sahryń 7 - 12 3 17 20.000 
Siedliska 11 - - - 9 17.000 
Sitaniec 34 95 58 12 50 85.000 
Skierbieszów  19 - 48 12 58 58.000 
Sól  23 - 41 12 22 56.000 
Stare Oleszyce  10 - 9 2 9 16.000 
Stary Bidaczów 8 27 19 2 12 32.000 
Stary Dzików 30 - 17 12 23 48.000 
Stary Lubliniec 10 - 16 7 11 20.000 
Stary Zamość 46 - 59 18 72 98.000 
Staw Noakowski 14 46 17 4 26 15.000 
Strzyżów 30 - 25 9 17 21.000 
Suchowola 35 42 33 10 34 31.000 
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Susiec 14 - 27 11 25 45.000 
Szarowola 20 21 17 10 7 22.000 
Szczebrzeszyn św. Katarzyny 28 73 41 9 42 55.000 
Szczebrzeszyn św. Mikołaja 48 - 36 16 68 157.000 
Szpikołosy 11 - 21 3 19 28.000 
Świdniki 10 - - 4 17 18.000 
Tarnawatka 41 - 32 12 31 43.000 
Tarnogród 68 43 79 29 65 131.000 
Tarnoszyn 8 - 9 6 7 11.000 
Teratyn  15 - 18 5 28 35.000 
Terebiń  17 - 12 4 11 15.000 
Tereszpol 41 76 38 17 45 66.000 
Tomaszów Lub. Sanktuarium 103 112 111 71 85 252.000 
Tomaszów Lub. św. O. Pio 28 43 62 7 31 38.000 
Tomaszów Lub. NSPJ 57 56 84 19 90 160.000 
Tomaszów Lub. św. Józefa  90 58 96 23 70 130.000 
Topólcza 17 - 13 5 21 14.000 
Trzeszczany 19 44 24 7 37 98.000 
Trzęsiny 16 48 10 5 9 40.000 
Tuczępy 4 - 5 3 7 20.000 
Turkowice 5 - 10 6 10 6.000 
Tworyczów 11 43 16 7 27 24.000 
Tyszowce 36 61 46 20 46 53.000 
Uchanie 28 - 42 17 60 94.000 
Udrycze 22 - 15 8 15 25.000 
Ulhówek 10 21 20 5 18 32.000 
Wasylów Wielki 2 1 5 1 1 3.000 
Werbkowice 33 25 56 23 52 60.000 
Werchrata 3 5 2 3 7 15.000 
Wielącza 33 - 42 9 59 79.000 
Wiszniów 8 - 15 5 8 15.000 
Wożuczyn 40 50 34 12 51 63.000 
Wólka Panieńska 29 23 47 3 15 20.000 
Załuże 4 18 6 6 4 20.000 
Zamch 18 40 12 6 19 34.000 
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Zamość Katedra 87 72 59 80 117 141.000 
Zamość św. Michała  115 131 227 55 99 251.000 
Zamość Zwiastowania NMP 70 85 62 24 63 50.000 
Zamość MB Królowej Polski 92 55 108 45 74 180.000 
Zamość Św. Bożej Opatrzności 67 127 73 14 41 43.000 
Zamość Świętego Krzyża 113 97 178 43 68 173.000 
Zamość Miłosierdzia Bożego 59 28 47 23 21 87.000 
Zamość św. Brata Alberta 79 81 98 27 36 110.000 
Zawalów 10 34 8 9 19 25.000 
Złojec 18 - 20 6 30 20.000 
Zubowice 4 - 6 6 15 21.000 
Zwierzyniec 35 50 54 34 44 120.000 
Żdanów 28 64 14 14 14 30.000 
Żniatyn 6 - 5 1 8 7.000 
Żulice 11 27 15 7 24 55.000 
Żurawce 6 - 2 3 13 9.000 

 
 

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło 
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KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW 

ZAMOŚĆ, 15 MARCA 2018 R. 
 
 

KOMUNIKATY KS. KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI  

 
1. Apeluję do Księży Dziekanów, Proboszczów, Wikariuszy i in-

nych Duszpasterzy o kapłański styl, szacunek i kulturę wzajemnych 
relacji i współpracy w dziele służby Kościołowi. Obecny czas i sytua-
cja powodują wiele napięć, obaw, niepewności w naszym kapłańskim 
życiu. Często spotykamy się z agresją, zarzutami, oskarżeniami, 
spada na nas ciężar konsekwencji złych zachowań naszych współbra-
ci w kapłaństwie. Bardzo ważne jest, byśmy w takim momencie wy-
kazywali się wzajemną solidarnością w dobrym, byli za siebie odpo-
wiedzialni, a nade wszystko pomagali sobie, a nie przeszkadzali, 
dokładając jeszcze ciężarów. W razie pojawiania się trudności proszę 
pamiętać o obecności dziekana, dekanalnego ojca duchownego, diece-
zjalnego ojca duchownego. Nie z wszystkimi sprawami trzeba od 
razu interweniować u Biskupa Diecezjalnego. 

 
2. Informacje przedstawiciela Biskupa ds. ochrony dzieci i mło-

dzieży: 
Informuję, iż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16  maja  2016 r.   

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 
(Dz.U. poz. 862 z późn. zm.) w przypadku zatrudniania lub podjęcia 
innych form współpracy (np. wolontariat) w ramach działalności 
związanej z wychowaniem, edukacją wypoczynkiem lub opieką nad 
dziećmi i młodzieżą, np. wyjazd na ferie, rekolekcje, dni skupienia, 
pielgrzymki, organizator takiej działalności ma obowiązek spraw-
dzenia  czy dane osoby zatrudnionej lub dopuszczanej do opieki  są 
zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym 
(RSPTS). 

 
W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczo-

nym należy: 
a/ Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkow-

nika instytucjonalnego, 
b/ Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura  
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Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK); 
c/ Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować py-

tanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP.  

 
Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umoż-

liwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umoż-
liwia sprawdzenie autentyczności wydruku z informacją RSPTS. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 23 ww. ustawy, dopusz-
czenie osoby do opieki nad małoletnimi, przy wskazanych powyżej 
okazjach bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie  
i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niż-
szej niż 1000 zł. 

 
3. Zachęta do zapoznania się (przypomnienia) wskazań litur-

gicznych na czas Triduum Paschalnego (wzorowe przygotowanie 
liturgii, przygotowanie osobiste kapłana-celebransa, służby litur-
gicznej, zaangażowanie świeckich, trzymanie się przepisów dotyczą-
cych czasu rozpoczęcia nabożeństw). 

 
4. Najbliższe spotkanie Księży Dziekanów 20 czerwca 2018 r. 

(środa) – godz. 10.00 
 

Ks. Michał Maciołek 
 

WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

 
1. XXVI Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, 

której przewodniczył Ks. Biskup Mariusz Leszczyński, odbyła się  
28 października 2017 r.  

Uczestniczyło w niej 2879 uczniów z 37 szkół;  
w roku 2016 – 2728 uczniów;  
w roku 2015 – 3140 uczniów,  
w roku 2014 – 3172 uczniów;  
w roku 2013 – 3500 uczniów;  
w roku 2012 – 3824 uczniów.  
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2. W tym roku szkolnym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii 
Katolickiej w etapie szkolnym  (29 listopada 2017 r.) uczestniczyło 
128 uczniów z 18 szkół; w etapie diecezjalnym (7 marca 2018 r.) – 
uczestniczyło 23 uczniów z 13 szkół. Podczas eliminacji diecezjalnych 
gościliśmy przedstawicieli KUL Jana Pawła II z ks. prof. dr. hab. 
Januszem Lekanem na czele, którzy zachęcali młodzież do studiowa-
nia na ww. uniwersytecie. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało 
się 3 uczniów; po jednym ze szkół: LO im. ONZ w Biłgoraju, Zespołu 
Szkół nr 3 w Hrubieszowie oraz z I LO w Zamościu. Finał odbędzie 
się w Łodzi w dniach 5-7 kwietnia 2018 r. 

 

3. Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Biblii i Kościele w tym roku 
szkolnym odbywa się w dwóch kategoriach: kategoria I – klasa IV-VI 
SP; kategoria II – klasy VII SP oraz II-III gimnazjum. W kategorii I: 
w etapie szkolnym (16 listopada 2017 r.) uczestniczyło – 558 uczniów 
z 93 szkół; w etapie powiatowym (25 stycznia 2018 r.) – 59 uczniów  
z 28 szkół; w kategorii II: w etapie szkolnym (16 listopada 2017 r.) – 
698 uczniów z 77 szkół; w etapie powiatowym (25 stycznia 2018 r.)  – 
55 uczniów z 30 szkół. Etap diecezjalny odbędzie się 10 maja 2018 r., 
do tego etapu zakwalifikowało się 22 uczniów z 13 szkół (kategoria I) 
oraz 22 uczniów z 14 szkół (kategoria II).  

 

4. Podczas ferii zimowych odbyły się dwa turnusy rekolekcji dla 
katechetów w Werchracie (27-30 stycznia 2018 r. oraz 31 stycznia –  
3  lutego 2018 r.). Ćwiczeniom duchowym przewodniczyli ks. Krzysz-
tof Portka. W obu turnusach wzięło udział 66 katechetów. Pozostałe 
cztery tegoroczne turnusy rekolekcji zostaną przeprowadzone w mie-
siącach czerwcu i lipcu br.  

 

5. W dniach 12-13 kwietnia br. planowane są wiosenne spotka-
nia dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Konferencje Modli-
twa różańcowa na katechezie wygłosi ks. Julian Brzezicki – Diece-
zjalny Moderator Żywego Różańca. 

Plan spotkań: 
12 IV 2018 r., godz. 15.00 – Lubaczów (Konkatedra)  
13 IV 2018 r., godz. 9.00 – Hrubieszów (Parafia św. Mikołaja) 
13 IV 2018 r., godz. 14.00 – Tomaszów Lubelski (Sanktuarium MB) 
14 IV 2018 r., godz. 9.00 – Biłgoraj (Parafia św. Marii Magdaleny)  
14 IV 2018 r., godz. 14.00 – Zamość (Parafia św. Brata Alberta)  

 

6. Trwają przygotowania do XI Diecezjalnej Pielgrzymki Bierz-
mowanych do Sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim, która odbę-



KURIA DIECEZJALNA 

 

 

 

107

dzie się w dniu 24 maja br. Szczegółowe informacje w DIK. Bardzo 
zachęcamy, aby zorganizować wyjazd na pielgrzymkę dla uczniów, 
którzy przyjmują bierzmowanie w 2018 r.  

 

7. Przypominamy, że 29 grudnia 2017 r. Biskup Diecezjalny 
określił Zasady przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Według tego do-
kumentu uczniowie obecnych klas VII szkoły podstawowej, jeśli mają 
przyjąć sakrament bierzmowania w klasie VIII, powinni rozpocząć 
przygotowanie podczas tegorocznego Wielkiego Postu. Przygotowanie 
trwa jeden rok, kandydaci moją obowiązek uczestniczyć przynajmniej 
w 10 spotkaniach formacyjnych w parafii.   

 

8. Planowanie i organizacja pracy katechetycznej w najbliższych 
miesiącach: 

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

• Prosimy księży proboszczów, aby zatroszczyli się, we współpracy 
w księżmi dziekanami, o ,,solidarny” podział godzin katechezy 
dla katechetów (duchownych i świeckich) w parafiach i dekana-
tach. Przypominamy o tym w kontekście planowania pracy na 
rok szkolny 2018/2019. Arkusze organizacyjne szkół zatwierdza-
ją jednostki samorządu terytorialnego, najpóźniej do 30 maja 
danego roku. Do tego czasu należy uzgodnić z dyrektorami  
organizację nauczania religii. Szczególnie w przypadku wycofa-
nia misji terminy te są bardzo istotne. Odpowiednio wcześnie, 
najlepiej do 30 kwietnia, prośbę o wycofanie misji należy złożyć 
w WNiWK.  

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

• Prawo oświatowe jasno określa, że w oddziałach przedszkolnych 
są dwa zajęcia lekcji religii w tygodniu, w tym roku sprawdza to 
bardzo dokładnie kuratorium oświaty. 

 

9. Dyżury pracowników Wydziału obejmują wszystkie robocze 
dni tygodnia w Kurii Diecezjalnej (od godz. 9.00 do 13.30). Szczegó-
łowy rozkład dyżurów poszczególnych osób jest umieszczony na stro-
nie internetowej Wydziału. Jest też stały kontakt telefoniczny z ks. 
Robertem Strusem (tel.: 506 086 058).  

 

Ks. Robert Strus  
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WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO  

 
1. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce 

 
Wraz z nowym rokiem liturgicznym w pierwszą niedzielę  

Adwentu 2017 r. rozpoczęliśmy w Kościele nowy program duszpa-
sterski na lata 2017-2019 zatytułowany „Duch, który umacnia mi-
łość…”. Po czteroletnim programie duszpasterskim poświęconym 
sakramentowi chrztu, przyszedł czas na sakrament bierzmowania. 
Dlatego też obowiązujący już nowy dwuletni program duszpasterski 
skupia swoją uwagę na podejmowane wysiłki w parafii, zarówno 
przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Pierwszy rok 
realizacji programu duszpasterskiego zatytułowanego „Jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym” skupia się wokół odkrywania osoby 
Ducha Świętego oraz Jego darów, jak również odkrywania skutków 
tego sakramentu. W drugim roku realizacji programu zatytułowa-
nym „W mocy Bożego Ducha”, autorzy zakładają, że otrzymane du-
chowe dary pomagają w rozpoznaniu zadań oraz obszarów zaanga-
żowania szczególnie w Kościele. Adresatami powyższego programu 
są wszyscy ochrzczeni, zarówno ci, którzy byli już u sakramentu 
bierzmowania, jak i ci którzy ten sakrament dopiero otrzymają.   

 
2. Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji dziekanów 

a) 21 października 2017 r. odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka 
Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do Tomaszowa Lubel-
skiego. 

b) W dniach 22-28 października 2017 r. przeżywaliśmy Tydzień 
Misyjny.   

c) 19 listopada 2017 r. odbyły się „Zaduszki Chłopskie” w parafii 
pw. św. Stanisława w Lubaczowie. 

d) 25 listopada 2017 r. była sprawowana Msza św. w kościele  
parafialnym pw. MB Królowej Polski za zmarłych kapłanów 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

e) W dniu 25 listopada 2017 r. Uroczystość Chrystusa Króla ob-
chodzono święto patronalne KSM i AK w katedrze zamojskiej.  

f) 25 listopada 2017 r. odbył się finał Mistrzostw Liturgicznej 
Służby Ołtarza w halową Piłkę Nożną w Zamościu. 

g) 9 grudnia 2017 r. odbyło się Święto patronalne Ruchu Światło-
Życie w katedrze zamojskiej.  
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h) 6 stycznia 2018 r. w wielu miejscach w diecezji odbyły się  
Orszaki Trzech Króli. 

i) 27 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie duszpasterzy Służby 
Zdrowia w Zamościu. 

j) 10 lutego 2018 r. odbyło się diecezjalne spotkanie kolędników 
misyjnych w Buśnie.  

k) 2 lutego 2018 r. w Radecznicy odbyły się diecezjalne obchody 
Dnia Życia Konsekrowanego. 

l) 3 lutego 2018 r. odbyły się obchody Diecezjalnego Dnia Cho-
rych w parafii pw. św. Michała w Zamościu. 

m) 12 lutego 2018 r. odbyły się obchody Światowego Dnia Chorych 
w Szpitalu Papieskim w Zamościu. 

n) 17 lutego 2018 r. w domu diecezjalnym odbyło się spotkanie re-
ferentów poszczególnych duszpasterstw. 

o) 17-22 lutego 2018 r. odbyły się XXIII Międzynarodowe Dni 
Filmu Religijnego SACROFILM w Zamościu. 

p) 23 lutego 2018 r. Mszą św. o godz. 19.00 rozpoczęła się Eks-
tremalna Droga Krzyżowa z Hrubieszowa. 

q) W okresie Adwentu i obecnie w czasie Wielkiego Postu niektó-
re duszpasterstwa organizowały rekolekcje adwentowe i wiel-
kopostne. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za zaangażowanie 
księży w tę posługę.  

r)  W czasie świąt Narodzenia Pańskiego w poszczególnych dusz-
pasterstwach odbyły się spotkania opłatkowe. Dziękujemy za 
zaangażowanie duszpasterzy w te wydarzenia. 

s) Od ostatniej konferencji księży dziekanów przeprowadzone zo-
stały liczne rekolekcje młodzieżowe, organizowane przez sio-
stry FMM w Łabuniach, Ruch Światło Życie, KSM i wspólnotę 
„Galilea”. Wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w te 
przedsięwzięcia składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 
3. Wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji dziekanów  

a) Ekstremalna Droga Krzyżowa 
Tomaszów Lubelski: 9 tras: 30, 37, 48, 49, 50, 52, 72, 102 km  

i trasa na orientację; start: 23 marca, Msza św. o godz. 20.00. 
Kosobudy: 3 trasy: 20, 32, 50 km; start: 23 marca, Msza św.  

o godz. 18.00. 
Goraj: 5 tras: 22, 45, 46, 57, 75 km; start: 23 marca, Msza św.  

o godz. 20.00. 
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b) Noc konfesjonałów 
Po raz czwarty organizujemy „Noc Konfesjonałów”. W Biłgo-

raju w kościele pw. św. Jan Pawła II nocą z Wielkiego Czwartku 
na Wielki Piątek (29-30 marca 2018 r.) w godz. od 21.37 do godz. 
2.00. Jeśli znaleźliby się księża chętni do pomocy w tym wydarze-
niu, prosimy zgłaszać się do ks. Michała Monia. W Hrubieszowie 
w parafii pw. św. Mikołaja w dniach 29-30 marca 2018 r. w godzi-
nach od 21.37 do godz. 2.00. Koordynatorem przedsięwzięcia jest 
ks. Paweł Kubiszyn. W Lubaczowie w parafii pw. św. Stanisława 
BM „Noc Konfesjonałów” odbędzie się w nocy z 29 na 30 marca  
i będzie trwała w godzinach od 20.00 do  24.00. Księża, którzy ze-
chcą pomóc są proszeni o zgłoszenie się do ks. Andrzeja Stopyry. 
W Tomaszowie Lubelskim parafia pw. św. Józefa nocą  
z 29-30 marca 2018 r. w godzinach od 21.37 do 2.00. Kontakt 
ks. Grzegorzem Chabrosem. W Zamościu – kościół rektoralny pw. 
św. Katarzyny w nocy z 29-30 marca 2018 r., w godzinach od 
21.37 do 2.00. Księży, którzy zechcieliby pomóc w spowiadaniu 
prosimy, aby zgłosili się do ks. Sylwestra Zwolaka. 

c) XXXIII Światowy Dzień Młodzieży w Diecezji  
25 marca 2018 r., w Niedzielę Palmową, zapraszam mło-

dzież do uczestnictwa w XXXIII Światowym Dniu Młodzieży  
w diecezji w Lubaczowie. Rozpoczęcie o godz. 15.00 przy kościele 
pw. św. Karola Boromeusza; przejście z palmami do konkatedry; 
o godz. 16.00 Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Diecezjal-
nego Mariana Rojka; po Mszy św. koncert ewangelizacyjny.  

d) Kurs wielkanocny dla duchowieństwa 
3 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” 

w Zamościu (obok kurii) odbędzie się kurs duszpasterski dla du-
chowieństwa. Prelegent: ks. dr Marek Dziewiecki. 

e) Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia do Krasnobrodu 
12 maja 2018 r. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Służ-

by Zdrowia do Krasnobrodu. Rozpoczęcie o godz. 10.00.  
f) Wyprawa Otwartych Oczu  

12 maja 2018 r. odbędzie się spotkanie młodzieży w Górecku 
Kościelnym. Zaproszona na to spotkanie jest młodzież z całej 
diecezji.  

g) IV Diecezjalna Pielgrzymka Rolników 
13 maja 2018 r. odbędzie się III Diecezjalna Pielgrzymka 

Rolników do Topólczy.  
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h) IV Pielgrzymka Matek dzieci z niepełnosprawnością 
25 maja 2018 r. odbędzie się już IV Pielgrzymka Matek 

dzieci z niepełnosprawnością do Krasnobrodu.  
i) Diecezjalna Pielgrzymka Chorych do Krasnobrodu 

2 czerwca 2018 r. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka 
Chorych do Krasnobrodu. 

j) V Marsz dla życia i rodziny w Zamościu 
10 czerwca 2018 r. odbędzie się, organizowany po raz piąty, 

„Marsz dla życia i rodziny” w Zamościu pod hasłem „Polska ro-
dziną silna”. 

k) IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich 
3 czerwca 2018 r. odbędzie się już po raz trzeci pielgrzymka 

Kół Gospodyń Wiejskich do sanktuarium w Krasnobrodzie.  
l) IV Diecezjalny Dzień Osób Niepełnosprawnych 

Spotkanie odbędzie się na Rynku Głównym w Zamościu  
w dniu 12 czerwca 2018 r. 

 
4. Zakończenie Jubileuszu 25-lecia diecezji 

Uroczyste zakończenie Jubileuszu 25-lecia powstania diece-
zji będzie miało miejsce w konkatedrze lubaczowskiej w dniu 25 
marca 2018 r. Rozpoczęcie procesja z palmami z parafii pw. św. 
Karola Boromeusza o godz.15.00 do kościoła pw. św. Stanisława 
w Lubaczowie.  O godz. 16.00. Msza św., której będzie przewod-
niczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek. Po Eucharystii odbę-
dzie się koncert ewangelizacyjny dla młodych z naszej diecezji  
z okazji diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży. 
Bardzo serdecznie wszystkich księży i wiernych świeckich  
zapraszamy na te wydarzenia.  

 
5. I Diecezjalne Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego 

18-19 maja 2018 r. odbędzie się I Diecezjalne Czuwanie 
przed Zesłaniem Ducha Świętego w formie rekolekcji na hali 
OSiR w Zamościu, przygotowane przez Zespół ds. Nowej Ewan-
gelizacji. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Kralka SAC, pal-
lotyn z Lublina.  

 
6. II Diecezjalny Koncert Chwały w Zamościu  

31 maja 2018 r., w Boże Ciało, na Rynku Wielkim w Za-
mościu odbędzie się II Diecezjalny Koncert Uwielbienia. Uwiel-
bienie poprowadzi Orkiestra Włościańska z Zamościa, zespół 
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Razem za Jezusem, Lumen, Jerzy Szrom oraz schola, w skład 
której wejdą chętni z Zamościa i okolic. 

 
7. Legitymacje Kapłańskie 

Decyzją Księdza Biskupa w diecezji zostaje wprowadzony 
nowy wzór legitymacji kapłańskich, w formie plastikowej karty. 
Legitymacje te mogą być używane przez 9 lat. Każdego roku 
trzeba nabyć (nieodpłatnie) w kurii hologram potwierdzający 
ważność legitymacji. Aktualne są nadal legitymacje w wersji 
papierowej, jednak gdy kończy się ważność legitymacji w wersji 
papierowej zachęcamy do wyrobienia już nowej w formie karty. 
Wyrobienie nowej legitymacji kosztuje 50 zł. Prosimy o zgłasza-
nie się do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego wraz z aktualnym 
zdjęciem do legitymacji w wersji elektronicznej. 

 
8. Ogłoszenia Liturgicznej Służby Ołtarza 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i do 
współtworzenia jej informując nas o ciekawych inicjatywach  
w parafiach. Serdecznie zapraszamy do słuchania audycji: „Kró-
luj nam Chryste” w Katolickim Radiu Zamość, w każdy czwar-
tek od godz. 20.00.  

Konkurs Wiedzy liturgicznej dla Liturgicznej Służby Ołta-
rza. Pierwszy (REJONOWY) etap odbył się 17 lutego 2018 r. 
Etap finałowy – diecezjalny planowany jest na dzień 7 kwietnia 
w Zamościu. Weźmie w nim udział 28 członków LSO, którzy 
zdobyli najwięcej punktów w swoich rejonach.  

Rozpoczynamy organizację Diecezjalnego Dnia Liturgicz-
nej Służby Ołtarza. W tym roku spotykamy się we wtorek 19 
czerwca w zamojskiej Katedrze. Po uroczystej Mszy św. podob-
nie, jak w ubiegłym roku, zostanie rozegrana Olimpiada Spor-
towa dla LSO. Odbędzie się ona na obiektach Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Zamościu.  
 

9. Wakacyjne wydarzenia 
Zachęcamy duszpasterzy do zaangażowania się w pracę 

duszpasterską podczas wakacji. Ważną formą tej pracy są reko-
lekcje wakacyjne. Jeśli parafia potrzebuje zastępstwa na czas 
pełnienia przez księdza posługi na rekolekcjach wakacyjnych, 
prosimy o kontakt z Wydziałem. Na czas zastępstwa zostanie 
wtedy przydzielony ks. neoprezbiter, jeśli będzie taka możliwość. 
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Prosimy także w ten sposób organizować pracę duszpasterską 
na wakacjach, aby księża pełniący posługi wakacyjne również 
skorzystali z urlopu. 

 
Ks. Sylwester Zwolak 

 
SPRAWY GOSPODARCZO-EKONOMICZNE 

 
1. Dziękuję księżom za terminowe przekazywanie ofiar. (Czas na 

dokonanie wpłaty – 30 dni od zbiórki). Terminy zbiórek tac  
i puszek są wykazane w Kalendarzu Liturgicznym Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. Zbiórki przechodnie proszę wpłacać 
na konto Kurii Diecezjalnej, a w przypadku wysłania bezpo-
średnio na konto wskazane przez organizatora proszę zgłaszać 
w kasie kurii u siostry lub u ekonoma.  

2. Parafie korzystające z serwera Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej proszę o uregulowanie opłaty – 50 zł za rok. 

3. Katolickie Radio Zamość: zarząd, wykorzystanie środków, 
fundusze na remont studia, stan pomieszczeń byłej siedziby 
radia, koncesja, Emitel. 

4. Przypominam, że budynki kościelne, są zwolnione z akcyzy 
przy zakupie gazu i węgla. 

5. Propozycja stworzenia grupy zakupowej gazu i energii elek-
trycznej. Do końca kwietnia 2018 r. złożenie pełnomocnictwa, 
w Kurii Diecezjalnej. 

6. Tygodnik Katolicki Niedziela – zaległości, W lutym 2018 r. 
nastąpiła korekta ilości egzemplarzy o 100 sztuk. Dalsze 
zmniejszanie spowoduje nierentowność dystrybucji. Instytu-
cje, (szpitale, więzienia, domy opieki i inne), które otrzymywa-
ły Niedzielę gratis, od pierwszej niedzieli kwietnia, nie będą 
już otrzymywać – forma promocji wstrzymana. 

7. Sklepik: można nabywać komunikanty o zgrzewanych brze-
gach i tradycyjne oraz inne artykuły. Zapraszam do zapozna-
nia się z ofertą. 

8. Oferta JW-INVESTMENT z siedzibą w Wożuczynie 73,  
22-640 Rachanie. 
 

Ks. Miłosław Żur 
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DOM KSIĘŻY SENIORÓW W BIŁGORAJU  

 
1. Liczba księży zamieszkujących Dom Księży Seniorów: 16 
2. Liczba pracowników na umowę o pracę: 5 

W tym: 2 pracowników cały etat 
3 pracowników na ½ etatu 

3. Liczba pracowników na umowę o wolontariat: 2 + siostra  
posługująca przy Biskupie Seniorze Janie Śrutwie 

4. Od września wykonano: 
- remont kaplicy (obniżenie prezbiterium, wykonanie miejsc 

dla koncelebransów, wykonanie „nastawy ołtarzowej” pod 
tabernakulum, malowanie, przebudowa linii elektrycznej  
i wymiana oświetlenia, wykonanie nagłośnienia), 

- salonik dla Księży Seniorów przy bibliotece, 
- doposażenie kuchni, 
- remont busa i ciągniczka  (kosiarko-odśnieżarka), 
- osuszenie i zabezpieczenie elewacji zewnętrznej kaplicy, 
- naprawa wykładzin PVC na korytarzach i refektarzu, 
- napęd do bramy od strony obwodnicy miasta, 
- podpisanie umów o pracę z pracownikami Domu Księży  

Seniorów, uregulowanie zakresu obowiązków pracowni-
ków i wprowadzenie harmonogramów czasu pracy,  
zatrudnienie konserwatora. 

 
5. W planach:  

� Wykonanie ławko-klęczników do kaplicy, 
� Malowanie obiektu wewnątrz, 
� Remont balkonów, 
� Remont murków, 
� Przygotowanie mieszkania dla księdza „leżącego” wraz  

z instalacją przywoławczą, a także w razie potrzeby za-
trudnienie pielęgniarki-opiekunki dla takiego księdza. 

 
6. Stan materialny od września 2017 r. do 15 marca 2018 r.:  

Przychód – 257 283,20 zł (stały przychód stanowi wpływ od 
Księży z diecezji za pośrednictwem Kurii Diecezjalnej – 
25 000 zł miesięcznie, emerytury dla Księży Seniorów  
z Kurii – raz na kwartał – 21 450 zł oraz za wyżywienie 
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od Księży z parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju – 
2 300 zł. miesięcznie). 

Rozchód – 254 749,50 zł 
 
Szczegółowe zestawienie finansów wrzesień 2017 r. do 15 marca 2018 r. 

� Wyżywienie: 40 140,90 zł 
� Bus Renault Traffic (2005 r.): 5 169,73 zł 
� Remont kaplicy: 23 276,51 zł  
� Utrzymanie kaplicy  (komunikanty, hostie, wino, kadzielnica, 

olej, świecznik pod paschał, magiel): 1 541,01 zł 
� Windy (przegląd raz w miesiącu – 246 zł, odbiór techniczny 

przez inspektora raz w roku – 738 zł): 2 460 zł 
� Salonik na górze: 11 987,85 zł 
� Budowlane: 12 678,68 zł 
� Rachunki (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, telefony, 

odpady, materiały medyczne i sanitarne, zakup ciągniczka-
kosiarki, motokosy i utrzymanie ich): 56 717,71 zł 

� Pracownicy (wynagrodzenia , ZUS, US): 90 130,72 zł 
 
Zarobki pracowników: 
• Dyrektor ½ etatu: brutto 1 100 zł (netto 832,76 zł) 
• Szefowa kuchni cały etat: brutto 2 780 zł (netto 2 002,98 zł) 
• Kucharka cały etat: brutto 2 100 zł (netto 1 530 zł) 
• Konserwator ½ etatu: brutto 2 000 zł (netto 1 468,48 zł) 
• Pielęgniarka ½  etatu:  brutto 1 100 zł (netto 832,76 zł) 
 
Wolontariackie: 
• Pomoc kuchenna: 1 500 zł 
• Pielęgniarka: 1 200 zł 
• Siostra zakonna według umowy z Matką Przełożoną Prowin-

cji a dyrektorem Domu Księży Seniorów: 1 200 zł 
 

Ks. Krzysztof Portka  
 
 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

 
1. W dniach 30 stycznia – 10 lutego 2018 r. alumni przystąpili 

do zimowej sesji egzaminacyjnej. Ogólna średnia ocen wynio-
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sła 4,34. Najwyższe oceny uzyskali alumni: dk. Mateusz Ko-
pa z VI roku (4,95); Artur Juszczak i Piotr Kończyński z V 
roku (4,90) oraz Łukasz Łukasiewicz z III roku (4,88). 

2. Od 18 lutego alumn V roku Jakub Konopka odbywa roczną 
praktykę duszpasterską w parafii pw. Świętego Krzyża  
w Zamościu. 

3. W dniach 20-23 lutego alumni odbywali rekolekcje wielko-
postne które poprowadził ks. dr Tomasz Kostecki, diecezjalny 
duszpasterz harcerzy z diecezji siedleckiej. 

4. 26. lutego podczas uroczystej Mszy świętej w kaplicy semina-
ryjnej ks. bp Mariusz Leszczyński ustanowił sześciu alum-
nów III roku lektorami  i pięciu alumnów IV roku akolitami.  

5. 7 marca alumni wraz z ojcem duchownym ks. Dominikiem 
Samulakiem odbyli spotkanie powołaniowe w ramach reko-
lekcji dla młodzieży w Liceum Ekonomicznym  w Zamościu. 

6. W Niedziele Palmową 25. marca wspólnota seminaryjna weź-
mie czynny udział w uroczystym zakończeniu Roku Jubileu-
szowego w Lubaczowie, a w Wielki Czwartek i Wielki Piątek  
w obchodach Triduum Paschalnego w zamojskiej katedrze. 

7. We wtorek 10 kwietnia w kurii diecezjalnej odbędzie się do-
roczne spotkanie księży proboszczów parafii, z których po-
chodzą seminarzyści.  

8. 18 kwietnia wspólnota seminaryjna weźmie udział w ogólno-
polskiej Pielgrzymce Wyższych Seminariów Duchownych na 
Jasną Górę. 

9. Na Niedzielę Dobrego Pasterza (22 kwietnia) przewidziany 
jest list rektora seminarium z okazji Światowego Dnia  
Modlitw o Powołania (do wykorzystania zamiast homilii). 

10.  W sobotę 5 maja o godz. 10.00 w katedrze zamojskiej odbędą 
się święcenia diakonatu, których udzieli ks. bp Mariusz Lesz-
czyński, a 2 czerwca święcenia prezbiteratu, których udzieli 
ks. bp Marian Rojek. 

11. Dziękujemy kapłanom za apostolstwo powołań. W ostatnim 
czasie z parafii Lipsko k/Narola wpłynęło jednorazowo 35 de-
klaracji Dzieła Duchowej Pomocy Powołanym, co stanowi 
wymierny owoc zaangażowania miejscowych duszpasterzy. 

12. Dziękujemy za przeprowadzenie zbiórek tacowych na semi-
narium w listopadzie i w lutym oraz za terminowe przekazy-
wanie ofiar. Prosimy o uregulowanie zaległych należności. 
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13. Zapraszamy na rekolekcje kapłańskie w seminarium  
w dniach 10-13 września. Poprowadzi je  redemptorysta  
o. Mariusz Chyrowski. Zapewniamy pojedyncze pokoje z ła-
zienką dla każdego z uczestników.  

 
ks. Jarosław Przytuła 

 
 

CARITAS  

 
Wolontariat Caritas Zamojsko-Lubaczowskiej  
Podzielony jest na pięć rejonów. Na czele stoi Koordynator Wo-

lontariatu Caritas Diecezji i współpracuje z Koordynatorami Rejo-
nowymi Wolontariatu, którzy mają bezpośredni kontakt z Opieku-
nami Kół Caritas i Wolontariuszami. Opiekę duchową nad kołami 
sprawują Księża Proboszczowie. 

Wolontariat Caritas naszej Diecezji na koniec 2017 r. liczył 1704 
wolontariuszy ze szkól podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, 
osób niepełnosprawnych, dorosłych i seniorów zrzeszonych w 67 
Szkolnych, środowiskowych i parafialnych Kołach Caritas. 

W zbiórkach żywności „Tak. Pomagam!” przed Wielkanocą i Bo-
żym Narodzeniem Wolontariusze Caritas zebrali i przekazali w swo-
ich środowiskach 33 430 kg żywności, co przelicza się na sumę  
115 525 zł. 

Wszystkie Koła oprócz akcji Caritas - ogólnopolskich i diecezjal-
nych, prowadzą bezpośrednią pomoc w swoich lokalnych środowi-
skach. Dobrym przykładem jest zespół Caritas parafii w Józefowie, 
która przekazała w minionym roku na pomoc 33 434,21 zł nie licząc 
zaangażowania, godzin pracy i … serca! 

Podobnie, szczególne podziękowania dla społeczności Szkoły 
Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju. Podczas 
jednej soboty w wydarzeniu „Dzień Jesiennego Liścia” w akcji „dla 
Igi” zebrano – 80 123,22 zł. 

Praca ogromnej rzeszy opiekunów i wolontariuszy jest bezinte-
resowna i nie da się jej do końca przeliczyć na złotówki. Gdyby jed-
nak ktoś bardzo chciał, to w Polsce średni przelicznik pracy wolonta-
riusza to – 25 zł za godzinę. Ile to jest w skali roku, gdybyśmy przeli-
czyli pracę 1704 wolontariuszy, przyjmując, że każdy z nich w każ-
dym tygodniu przepracował 1 godzinę? 
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Pracownicy Caritas  
W bezpośredniej pomocy charytatywnej, pozyskiwaniu darów, 

magazynach, księgowości i koordynowaniu działalnością Caritas  
zaangażowanych jest pięciu stałych pracowników. 

W pracę medyczną i charytatywną zaangażowanych jest bezpo-
średnio 12 pielęgniarek i położnych w Lubaczowie, Hrubieszowie  
i Zamościu. 

Panie w ramach umowy  z NFZ wykonały w roku 2017: 
3 968  zastrzyków 
7 569  opatrunków 

    17 391  wizyt u chorych 
 
Komu pomogliśmy w 2017 r. 
Pomagaliśmy bezpośrednio: 
W zbiórkach żywności „Tak. Pomagam!”. W 2017 r. przed Wiel-

kanocą i Bożym Narodzeniem Wolontariusze Caritas zebrali i prze-
kazali w swoich środowiskach 33 430 kg żywności, co przelicza się na 
sumę 115 525,00 zł 

W stałej zbiórce odzieży, obuwia oraz mebli, pomogliśmy 526 
osobom z Polski oraz kilkuset osobom z Ukrainy – łącznie około 15 
ton odzieży. 

Ze sprzętu rehabilitacyjnego skorzystało 531 osób. 
Dzięki Duszpasterzom, Wolontariuszom i Darczyńcom ze zbió-

rek w 2017 przekazaliśmy: 
Osobom i rodzinom w różnych potrzebach 11 485,47 zł 
Z funduszu 1%       8 644,84 zł 
Z kampanii „Kilometry Caritas”   11 395,80 zł 
„Tornister pełen uśmiechu”   44 197,80 zł 
Oprócz tego dzięki darczyńcom z różnych stron Polski, którzy 

podarowali wyprawki szkolne w czasie ogólnopolskiego finału „Torni-
stra…” na Rynku Wielkim w Zamościu, przekazaliśmy: 

150 plecaków z wyprawkami, co stanowi kwotę – 45 000 zł. 
Od indywidualnego sponsora: sprzęt sportowy, odzież, buty dla 

20 uczniów na sumę – 8 000 zł 
Na leczenie i rehabilitację: 
 „dla Emilki Jasic”   15 908,98 zł 
„dla Przemka Lisowskiego”   9 249,49 zł 
„dla Marleny Król”  14 760,51 zł 
„dla Kamila Osypiuka”  21 035,52 zł 
„dla Jasia Smiglewskiego”  30 900,00 zł 
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„dla Igora Kotowskiego”    7 860,31 zł 
„dla Jagody z Biłgoraja”    8 925,00 zł 
„dla Kasi Czok”   15 379,89 zł 
„dla rodziny potrzebującej”   8 219,13 zł 
 

Poszkodowanym po pożarach i nawałnicach: 
„Pomoc dla Rodziny Ćwików”      545,40 zł 
„dla Pani Wacławy”    4 028,95 zł 
„dla rodziny Krasów”  46 916,00 zł 
„dla rodziny Kapiców”  24 000,00 zł 
„dla rodziny Serafinów”    2 280,42 zł 
„Pomoc dla Rodziny Pelikanów”   1 555,13 zł 
„dla Kołodziejczuków”    8 144,00 zł 
„dla Syrii”    83 601,60 zł 
 

Niektóre akcje już się zakończyły, inne jeszcze trwają i będziemy 
w dalszym ciągu przekazywać zebrane środki. 

 
Stałe programy pomocy 
W programie „Skrzydła” 2016/2017 na pomoc uczącym się dzie-

ciom i młodzieży, tj. 41 osobom przekazaliśmy – 50 974,03 zł. 
Na kolonie wyjechało 76 dzieci z Polski i 45 dzieci z rodzin polo-

nijnych z Ukrainy. Na ten cel przekazaliśmy – 123 957,98 zł. 
Wsparliśmy wypoczynki i rekolekcje dla niezamożnych dzieci  

i młodzieży – 28 562,05 zł 
Gdybyśmy chcieli policzyć przekazane fundusze w 2017 r. byłoby 

ich – 706 053,00 zł. 
Dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej oraz Urzędu Miasta Zamość, w ramach Programów ASOS  
i FIO wsparliśmy: 167 seniorów w ramach Programu ASOS;  
50 Seniorów w Programie FIO; 30 wolontariuszy. 

 
Caritas Diecezji to dłonie i serce naszego lokalnego Kościoła 

Zamojsko-Lubaczowskiego. Każdy chrześcijanin ma zaproszenie od 
Chrystusa, naszego Jedynego Pana, by świadczyć dobro i miłosier-
dzie; by być Caritas: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wza-
jemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie.  Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moi-
mi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,34-35) 

 
Ks. Adam Sobczak  
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KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ 

 
1. W dniu 21 października 2017 r. decyzją Biskupa Diecezjalnego 

Mariana Rojka z funkcji dyrektora Katolickiego Radia Zamość 
został odwołany ks. Krystian Bordzań. Biskup powołał 
Tymczasowy Zarząd do kierowania radiem, ustanawiając ks. 
Sylwestra Zwolaka, dotychczasowego wicedyrektora KRZ 
przewodniczącym tego zarządu i pełniącym obowiązki dyrektora 
Katolickiego Radia Zamość. 

2. Pod koniec listopada, podjęto prace nad modernizacją studia 
Katolickiego Radia Zamość wraz z przeniesieniem siedziby radia 
do większych pomieszczeń. Modernizacja radia była podyktowana 
bardzo złym stanem technicznym dotychczasowej siedziby radia. 
W wyniku prac poczynionych od listopada 2017 r. do marca  
2018 r., w nowej siedzibie radia wykonano prace remontowe  
w zakresie: podwieszenia sufitu, rozprowadzenia instalacji 
potrzebnej do funkcjonowania radia, postawienia ścian 
działowych, wydzielających tym samym dwa studia, realizatorkę, 
newsroom, pokój  socjalny, serwerownię, pokój dyrektora  
i księgowego, wygłuszenie specjalnym materiałem dwóch studiów 
radiowych, realizatorki, wytłumienie podłóg, zamontowanie 
boksów w newsroomie, założenie niezbędnej klimatyzacji, 
systemu przeciwpożarowego oraz antywłamaniowego. W wyniku 
modernizacji zaistniała potrzeba doposażenia serwerowni oraz 
miejsc pracy. Przy adaptacji radia pomalowano wszystkie 
pomieszczenia oraz zamontowano nową instalację świetlną. 
Doposażono pokój socjalny przeznaczony dla pracowników radia.  

3. W momencie rozpoczęcia prac nad modernizacją studia, radio nie 
posiadało przeznaczonych na to środków. Prace, które wykonano 
w systemie gospodarczym dzięki wsparciu sponsorów i naszej 
kurii zostały oszacowane na dzień 15 marca 2018 r. na ok. 
100 000 zł. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim księżom  
z naszej diecezji którzy wsparli tą inicjatywę finansowo.   

4. Bardzo dziękuję księżom proboszczom za życzliwość i wsparcie 
naszej rozgłośni poprzez zaproszenie na „Niedzielę Radiową”. Od 
ostatniej konferencji Księży Dziekanów odwiedziliśmy parafie: 
Krowica Sama, Górecko Kościelne, Miączyn, Świętego Krzyża  
w Zamościu, Tyszowce, Nabróż, św. Brata Alberta w Zamościu, 
Żdanów, Korytków Duży, Majdan Sopocki, Skierbieszów,  
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Lipsko k. Zamościa.   
5. W najbliższą niedzielę w parafii będą zbierane ofiary do puszki na  

potrzeby Katolickiego Radia Zamość, za wszelką życzliwość  
i wsparcie naszej rozgłośni składam serdeczne Bóg zapłać.  

6. W dniu 25 marca 2018 r. Katolickie Radio Zamość będzie 
obchodziło 20. rocznicę powstania. Nasza rozgłośnia będzie 
przeżywać tę uroczystość, połączoną z poświęceniem przez 
Księdza Biskupa Mariana Rojka nowego studia, w dniu  
7 kwietnia.  

7. 12 czerwca 2018 r. na Rynku Wielkim w Zamościu będziemy 
przeżywali kolejny Dzień Papieski. Gwiazdą wieczoru będzie 
polski kompozytor Piotr Rubik.  

8. Z przykrością chciałbym stwierdzić, że dużo parafii zalega  
z płatnością za kalendarze radiowe. Wśród tych parafii są:  
parafia św. Jerzego w Biłgoraju, Marii Magdaleny w Biłgoraju, 
Krzeszów, WNMP w Biłgoraju, Gromada, Cewków, Cieszanów, 
Dachnów, Niemstów, Stare Oleszyce, Gdeszyn, Grabowiec, 
Świdniki, Gozdów, Hrubieszów św. Stanisława, Terebiń, 
Białopole, Dubienka, Krasnobród NMP, Lipsko k. Zamościa, 
Łabunie, Krowica, Lisie Jamy, Lubaczów św. Karola Boromeusza, 
Potok Jaworowski, Załuże,  Dołhobyczów, Gródek, Łaszczów, 
Oszczów, Horyszów Polski, Kalinówka, Stary Zamość, Udrycze, 
Złojec, Radecznica, Tworyczów, Zwierzyniec, Księżpol, Luchów 
Górny, Łukowa, Tarnogród, Zamch, Dyniska Stare, Machnówek, 
Rzeplin, Wasylów Wielki, Łosiniec, Tomaszów NSPJ, 
Tarnawatka, Tomaszów św. Ojca Pio, Turkowice, parafia ZNMP 
w Zamościu. Parafie te zalegają łącznie na sumę 11 450 zł.  

9. Dwie parafie: Dyniksa i Złojec nie uregulowały płatności za 
folderki kolędowe. Prosimy o jak najszybszą wpłatę zaległości.  

10. Proszę księży proboszczów o przesyłanie informacji dotyczących 
życia parafii (zapowiedzi czy relacje w formie tekstowej, plakaty  
i zdjęcia) na adres: redakcja@radiozamosc.pl lub telefonicznie do 
Działu Informacji: 84 638 9010. Dziękuję za każdą formę 
współpracy. 

 
Ks. Sylwester Zwolak 
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NIEDZIELA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA 

 
1. W imieniu redakcji Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej zachęcam 

do współpracy przy tworzeniu naszej diecezjalnej edycji. 
2. Proszę o informowanie nas o wydarzeniach, jakie mają miejsca 

w parafiach, nasi korespondenci rejonowi chętnie przyjadą  
i przygotują relację z tych wydarzeń. O kontakt proszę pod nu-
merem telefonu: 693 533 255 lub na adres e-mailowy: krzyshaw-
ro@poczta.fm 

3. Zwracam się też z uprzejmą prośbą o informowanie w ogłosze-
niach parafialnych o zawartości aktualnego numeru naszego 
Tygodnika. Pomocą w tym służy prezentacja „Niedzieli” na stro-
nie diecezjalnej i Katolickiego Radia Zamość. 
 

Ks. Krzysztof Hawro 
 

 
SPRAWY MISYJNE 

 
Sprawy krajowe  

W dniach od 30 stycznia do 1 lutego w Ośrodku Formacyjno-
Edukacyjnym Diecezji Gliwickiej w Rudach odbyło się zebranie Rady 
Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Uczestnikami zebrania byli 
dyrektorzy diecezjalni PDM oraz pracownicy Dyrekcji Krajowej 
PDM. W programie spotkania był czas na wspólną modlitwę, 
sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdania z działalności 
poszczególnych Dzieł. 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.  
 
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 
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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 (od czerwca do 
października) kwoty 50 zł od księdza (proboszcza i wikariusza) 
rocznie. Wciąż połowa księży ma zaległości w opłatach. Proszę  
o poważne potraktowanie sprawy, gdyż jest to nasza wspólna 
odpowiedzialność za materialne wsparcie Braci, którzy posługują na 
misjach. 

2. Mamy świadomość, że wobec Boga wszyscy jesteśmy 
współodpowiedzialni za misje, dlatego bardzo proszę wszystkich 
Braci Kapłanów o odprawienie jednej Mszy Świętej w intencji misji  
i o nowe powołania misyjne.  

3. Cieszy także fakt, że wiele parafialnych Kół Misyjnych podjęło 
inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, jak np Kolędowanie 
Misyjne. Bóg zapłać za otwarte serca opiekunom i dzieciom.  

4. Blisko dwustu przedstawicieli Kolędników Misyjnych  
z kilkunastu kół działających w naszej diecezji spotkało się 10 lutego 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Buśnie, aby wspólnie  
z Biskupem Diecezjalnym Marianem Rojkiem podsumować 
tegoroczne kolędowanie na rzecz misji. Punktem centralnym 
spotkania była dziękczynna Eucharystia za posługę kolędowania  
z prośbą o rozwój misji i o nowe powołania misyjne. Mszy św. 
przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Pasterz Diecezji. Pasterz naszej 
Diecezji pogratulował i podziękował dzieciom, ich rodzicom, 
opiekunom, nauczycielom, katechetom i duszpasterzom za 
zaangażowanie w akcję. Przypomniał jednocześnie, że każdy z nas 
jest misjonarzem i powinien realizować swoje powołanie nieustannie 
przez całe życie. Po Mszy św. był krótki konkurs wiedzy o Libanie  
i Syrii. Na zakończenie zabawy wszyscy, nie tylko znający 
odpowiedzi, otrzymali cukierki i upominki misyjne. Niezwykłym 
wydarzeniem w czasie animacji prowadzonej przez ojców białych  
o. Norberta z Kongo i tłumaczącego go o. Marcina, była prezentacja 
rekwizytów, a szczególnie piłki. Wiele radości było również przy 
nauce tańca i śpiewu afrykańskiej piosenki, którą wspólnie udało się 
zaśpiewać. Wśród zaproszonych gości był również misjonarz świecki, 
Pan Konrad Czernichowski, przedstawiciel Ruchu Solidarności  
z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, który opowiadał jak wygląda 
życie w Kamerunie. Pan Czernichowski zachęcał zarówno młodszych, 
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jak i starszych do wsparcia konkretnego dziecka w Afryce w ramach 
programu „Adopcja serca”. Na zakończenie spotkania w kościele 
wszystkie przybyłe do Buśna koła dostały podziękowania za trud 
kolędowania i obecność na diecezjalnym święcie małych misjonarzy. 
Po wspólnym zdjęciu wszyscy udali się na plac przy kościele, gdzie 
już na nich czekały kolejne atrakcje, ognisko, pieczenie kiełbasek, 
kulig. 

5. Na antenie Katolickiego Radia Zamość są emitowane w każdy 
wtorek katechezy misyjne.  

6. Koordynatorzy Rejonowi oraz Koła misyjne, włączają się  
w modlitwę różańcową w intencji misji świętych oraz misjonarzy  
w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 19.00 na antenie 
Katolickiego Radia Zamość.  

7. Przypominam o inicjatywie członków Róż różańcowych, którzy 
oprócz modlitwy wspierają również misje poprzez ofiarę materialną  
i przeznaczyli 5 zł rocznie na rzecz misji. Proszę, aby zebrane przez 
zelatorów pieniądze na wsparcie DDM zostały wpłacone przez 
księdza proboszcza do Kurii w miesiącu czerwcu.  

8. Więcej o wyżej wspomnianych akcjach, Kołach Misyjnych 
działających przy parafiach, szkołach, WSD, katechezy o tematyce 
misyjnej można znaleźć na stronie internetowej Diecezjalnego 
Duszpasterstwa Misyjnego, www.misje.zamojskolubaczowska.pl.  

9. Wnioski i plany do dalszej pracy: 
Za zgodą Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka od 

marca rozpoczynamy akcję charytatywną „Makulatura na studnie”. 
Pod tym hasłem kryją się ogromne możliwości pomocy 
potrzebującym. Oddając makulaturę, możemy wesprzeć 
mieszkańców Afryki w uzyskaniu dostępu do czystej wody.  
A z pieniędzy uzyskanych w zbiórce zostanie wybudowana studnia 
głębinowa. Robiąc porządki w swoich domach nie tylko przyczynimy 
się do ochrony środowiska, ale również pomożemy tym, którym żyje 
się gorzej od nas. Kilogram makulatury to 75 litrów wody dla Afryki! 
Warto zapamiętać ten przelicznik. Zbierana będzie makulatura  
tj. papier, czyli książki, zeszyty, gazety, czasopisma, opakowania 
kartonowe szare i kolorowe.  

Kalendarium zbiórek: 
17 III – parafie dekanatu Hrubieszów Płn. 
24 III – parafie dekanatu Hrubieszów Płd.  
10 IV – parafie dekanatu Grabowiec  
17 IV – parafie dekanatu Łaszczów   
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21 IV – parafie dekanatu Tyszowce  
12 V – parafie dekanatu Krasnobród 
19 V – parafie dekanatu Sitaniec 
  9 VI – parafie dekanatu Szczebrzeszyn 
16 VI – parafie dekanatu Zamość 
VII/VIII – dekanaty: Tarnoszyn, Tomaszów Lub. Płn. i Płd.  
IX/X – dekanaty: Biłgoraj Płn. i Płd., Józefów, Tarnogród  
XI/XII – dekanaty: Cieszanów, Narol, Lubaczów   
Pozostałe daty podane zostaną na diecezjalnej stronie internetowej 

diecezja.zamojskolubaczowska.pl. 
Prosimy na dzień przed terminem zbiórki o przekazanie 

informacji odbiorcy o miejscu zbiórki na terenie parafii  
i szacunkowym załadunku, pod nr 697 498 153. Pod tym numerem 
można też indywidualnie umówić inny termin odbioru makulatury. 
Poszukujemy chętnych, którzy chcieliby podjąć się koordynacji 
zbiórki w swojej parafii, szkole, firmie, sklepie... Osoby te proszone 
są o kontakt telefoniczny: 505 088 098.   

Można także wesprzeć akcję wpłacając pieniądze na konto 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 
1, 22-400 Zamość, nr konta: 57 1240 2005 1111 0010 1940 4403 
z dopiskiem STUDNIA NA MISJE. 

Zapraszamy do włączenia się w dzieło, które może uratować życie 
lub zmienić byt wielu naszych braci na lepszy. Pomoże ofiarować 
radość potrzebującym w Afryce, ale również każdemu uczestnikowi 
naszej akcji – uskrzydlając serce przez czynienie dobra. 

 
Ks. Andrzej Łuszcz 

 
 

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 
Światowe Dni Młodzieży w Diecezji – 25 marca 2018 r. 

Zapraszamy młodzież Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wraz  
z duszpasterzami na Światowe Dni Młodzieży w diecezjach do 
Lubaczowa. Będziemy dziękować Panu Bogu za 25 lat naszej Diecezji 
oraz przygotowywać wyjazd do Panamy.  
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Spotkanie młodych w Lednicy – 2 czerwca 2018 r. 
To już XXII Spotkanie Młodych LEDNICA 2000, gromadzące 

corocznie kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi. Hasło tegorocznego 
spotkania to słowo: Jestem. Będziemy na Lednicy wspólnie 
odkrywać jak cenni jesteśmy w oczach Bożych. Tylko odkrywając  
i przyjmując miłość Boga, możemy stawać się bezinteresownym 
darem dla innych. Można powiedzieć, że tegoroczne Spotkanie będzie 
podróżą w głąb siebie, poszukiwaniem swojego Jestem i tylko ktoś 
zachwycony wielkością daru człowieczeństwa może ten zachwyt 
przekazywać innym. 
  
Exodus Młodych 21-24 sierpnia 2018 r. 

Z radością informujemy, że w dniach 21-24 sierpnia 2018 r. po 
raz ósmy odbędzie się Exodus Młodych – Spotkanie Młodzieży 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Zwierzyńcu. Tematem spotkania 
będzie hasło: Duch wskaże ci drogę, 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. Dominik Chmielewski, Monika  
i Marcin Gomułkowie, Piotr Kowalczyk – Tau, Guadalupe  i inni. 
Dziękuję wszystkim kapłanom i świeckim, którzy na różne sposoby 
wspierają przygotowanie kolejnego spotkania młodzieży. 

 
Forum młodych – Rok św. Stanisława Kostki 
18 września – Msza święta w parafiach z udziałem młodzieży; 
22 września – Forum Młodych w rejonach. 

 
Program Formacyjny dla młodzieży „Oto Ja” 

„Oto Ja” to tytuł nowego programu formacyjnego dla młodzieży. 
Nawiązuje on do hasła Światowych Dni Młodzieży: „Oto Ja, 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”, które 
odbędą się w 2019 r. w Panamie. Jest również zbieżny z programem 
duszpasterskim Kościoła katolickiego w Polsce, który poświęcony 
będzie osobie Ducha Świętego. Zachęcam grupy parafialne do pracy  
z podręcznikiem przygotowanym przez KDM. Zainteresowane osoby 
mogą się zgłaszać do ks. Tomasza Szadego. 

 
Ks. Jarosław Kędra 

Ks. Tomasz Szady  
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 

 
Dotychczasowe działania 
1. Od 2 grudnia ukonstytuował się nowy Zarząd KSM, którego 

Prezesem została Maja Kubów z Obszy. 
2. Od Adwentu 2017 został wprowadzony program formacyjny dla 

KSM „Oto ja” i „Spotkanie z Kościołem” – skrypty do II roku 
Programu Formacyjnego KSM uwzględniające program duszpa-
sterski w Polsce „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Mło-
dzież prowadzi Dzienniczki Duchowe. 

3. Powstaje nowy oddział KSM przy par. św. Mikołaja w Szcze-
brzeszynie. 

4. Rok 2018 – Rokiem św. Stanisława Kostki i rokiem młodzieży. 
5. 16 stycznia w Hrubieszowie odbył się III Charytatywny Koncert 

Kolęd w wykonaniu Pani Violi Brzezińskiej. 
6. 27 stycznia w hotelu „Artis” miał miejsce III Charytatywny Bal 

Młodych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jako rozpoczęcie ob-
chodów 25-lecia KSM w diecezji. 

7. W dniach 29 stycznia – 8 lutego młodzież i dzieci uczestniczyli  
w obozach zimowych w górach – ks. Stanisław Książek, ks. To-
masz Szady, ks. Łukasz Kolasa, ks. Tomasz Szumowski. 

8. 13 lutego w ZS nr 3 w Hrubieszowie odbyła się V Debata Walen-
tynkowa na temat: „Kochać, jak to łatwo powiedzieć – czy warto 
zawierać MAŁŻEŃSTWO?” (zaproszeni goście: Monika Jakub-
czak, Marcin Gomułka, ks. Piotr Spyra). 

9. W dniach 23-25 lutego przedstawiciele młodzieży wraz z ks. 
Asystentem uczestniczyli w Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Die-
cezjalnych KSM w Częstochowie – zostało wybrane nowe Prezy-
dium. 

10.  24 lutego w Pielgrzymce Prezesów Oddziałów KSM i ks. 
Asystentów do Częstochowy uczestniczyli przedstawiciele naszej 
diecezji w liczbie 56 osób, w tym 7 osób z Zarządu KSM i 10 
księży. Podczas Apelu Jasnogórskiego młodzież zawierzyła 
siebie i przyszłość Stowarzyszenia w diecezji (z racji 25-lecia) 
oraz w Polsce, Matce Bożej. Następujące oddziały KSM 
reprezentowały naszą diecezję: przy par. MB Nieustającej 
Pomocy w Hrubieszowie, nowo powstający przy par. św. 
Mikołaja w Szczebrzeszynie, przy par. św. Stanisława  
w Lubaczowie, Sitaniec, Susiec, przy par. NSJP w Tomaszowie 
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Lubelskim, Trzeszczany, Dołhobyczów, przy par. MB Królowej 
Polski w Zamościu, Lipsko k/Narola, przy par. św. Brata Alberta 
w Zamościu, Obsza, Strzyżów, Trzęsiny, Łukawiec. 
 

Przed nami 
1. 23-25 marca – Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży KSM  

i Sympatyków w Hrubieszowie i wspólny wyjazd do Lubaczowa 
na ŚDM i zakończenie obchodów XXV-lecia diecezji. 

2. 21 kwietnia – VIII Diecezjalne Mistrzostwa KSM w Piłce 
Siatkowej w Hrubieszowie. 

3. 13-14 kwietnia – Szkolenie Kierownictw KSM. 
4. 12 maja – Krajowa Rada KSM w Warszawie. 
5. 19 maja – Zjazd Diecezjalny KSM w Zamościu – podsumowanie 

prac na nowym programie formacyjnym, podsumowanie aktyw-
ności oddziałów i przygotowanie Gali 25-lecia KSM (sprawozda-
nia z oddziałów). 

6. 25-27 maja – Mistrzostwa Polski KSM w piłce siatkowej w Pelplinie. 
7. 2 czerwca – XXII spotkanie młodych na Lednicy „JESTEM”. 
8. 9-13 czerwca – wyjazd studyjny młodzieży i konkursowiczów do 

Strassburga. 
9. 8 czerwca – XX Olimpiada Sportowa KSM w Miączynie. 
10. 25 czerwca – 4 lipca – Ogólnopolska Pielgrzymka KSM śladami 

św. Stanisława Kostki. 
11. I Ogólnopolski (V Diecezjalny) Konkurs Wiedzy o św. 

Stanisławie Kostce i bł. Karolinie Kózkównie, 16 października – 
etap szkolny, 29 października – etap diecezjalny, 19 listopada – 
Etap Ogólnopolski w Zamościu. 

12. 28-30 września – Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych 
KSM w Zamościu lub Krasnobrodzie. 
 

Ks. Stanisław Książek 
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Bp Mariusz Leszczyński 
 

 

Dziękuję…, za wszystko dziękuję! 

 
KAZANIE NA POGRZEBIE ŚP. ALINY DOROTY PAUL (1960-2018)  

– KATECHETKI I POETKI ZAMOJSKIEJ 
 

Zamość, kościół pw. św. Michała Archanioła, 30 stycznia 2018 r. 
(Mdr 3, 1-6,9; Mt 5, 1-12a) 

 
Żegnamy śp. Alinę Dorotę Paul – człowieka szlachetnego,  

o dobrym sercu, pełnym miłości do Boga, Kościoła i ludzi, przykładną 
nauczycielkę wiary, wytrwałego świadka krzyża, gorliwą katechetkę, 
utalentowaną poetkę. Nie sposób w krótkiej refleksji zgłębić bogac-
two jej niedługiego życia, naznaczonego w ostatnich latach wielkim 
cierpieniem. Jego tajemnicę zna w pełni tylko Bóg.  

Cyprian Kamil Norwid z przekonaniem mówi:  
Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,  
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic... 
Alino, która kochałaś świat przez Boga stworzony i ‘stukałaś do 

drzwi Nieba’ (por. Stukam do drzwi nieba, Zamość, 2011), przemów 
do nas jeszcze raz słowami swej poezji, w których ukryłaś najgłębsze 
tajemnice. W ostatnim tomiku wierszy (Ponad doczesnością, Zamość 
2017), naznaczonym mocno eschatologiczną nutą, piszesz: 

ponad doczesnością  
jest prawdziwe życie 
tańczący aniołowie  
i święci śpiewający  
na różne głosy 
w różnych językach 
nasi bliscy, którzy odeszli  
i tu zostawili smutek 
są tam szczęśliwi  
jak nigdy na ziemi 
wszędzie lśnią  
promienie błogosławieństwa […] 
 (Ponad doczesnością, s. 18) 
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Dziękujemy Ci, Alino, za przykład głębokiej wiary w tajemnicę 
świętych obcowania, za dotyk nieba i blask nadziei, które nam pozo-
stawiasz. Mówisz dziś do nas słowami wiersza: 

kiedy już wydaje się 
że nie ma perspektyw 
wtedy pojawia się  
światło 
przenika do duszy 
rozgrzewa serce  
ciepłem 
przywołuje sens  
i w egzystencjalnym bólu 
dostrzegasz niespodziewaną  
mądrość 
że wszystko jest po coś,  
a cierpienie  
może mieć głębię  
tak wielką 
jak tajemnica krzyża 

(Światło i Krzyż, s. 24) 
 
Dziękujemy Ci, Alino, za Twoje budujące świadectwo o krzyżu, 

który stał się nam bramą (Cyprian K. Norwid); dziękujemy za to, że 
swoim cierpieniem otwierałaś nam drogi do ukrytej w krzyżu mądro-
ści, że wszystko jest po coś…, i do miłości, która 

musi być słoneczna 
 jak oczy dziecka 
jak urok świata 
jak gest dobroci  
nawet po latach 
jak trudne  
wybacz i przepraszam 
jak kwiat w twej dłoni 
wiosennie uśmiechnięty 
nad podziw piękny 
  (Miłość, s. 33) 

 
Dziękujemy Ci, Alino, za tę cenną lekcję życia, gdy w obliczu 

niepewności, cierpienia, przemijania i śmierci niezmiennie byłaś 
przekonana, że  
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najważniejsze żeby uwierzyć  
w sens 
między łzą rozczulenia 
a lękiem o to co będzie 
dostrzec nadzieję 
i czułe Serce Boże 
i jasną Krainę Światła 
  (Sens, s. 79) 

 
W niedzielę, 21 stycznia, odwiedziłem chorą Alinę w zamojskim 

szpitalu św. Jana Pawła II. Była już bardzo słaba, ale poznała mnie  
i wyszeptała: Dziękuję… za wszystko dziękuję! Powtórzyła te słowa – 
na pożegnanie. Wzruszony tą prostą wdzięcznością, pobłogosławiłem 
ją, kreśląc na czole znak krzyża, i ofiarowałem obrazek Matki Bożej  
z Jasnej Góry, by zaprowadziła ją do bram Nieba, jak tego pragnęła, 
pisząc:  

[…] 
więc idę z Tobą  
Maryjo 
do Szczęścia 
do Nieba 
do wiekuistej Światłości 

(Matka wszystkich, s. 32) 
 
W czwartek, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła Apo-

stoła, Alina weszła na szczyt swojej «Golgoty». Wymodliła sobie ten 
dzień. Bóg zamknął księgę jej życia. Natchniony autor Księgi Mądro-
ści z mocą zapewnia: Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga (…).  
Nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności (…); dostąpią dóbr wielkich. 
Bóg ich doświadczył i znalazł ich godnymi siebie (…) i przyjął ich jak 
całopalną ofiarę (Mdr 3, 1-6,9). 

Błogosławieni ubodzy w duchu, cisi, czyniący sprawiedliwość  
i pokój, miłosierni, czystego serca, cierpiący – do nich należy króle-
stwo niebieskie (por. Mt 5, 1-12a).  

W dedykacji ostatniego tomiku wierszy, Alina pozostawiła mi 
piękne życzenie: Aby Boże błogosławieństwo opromieniało (…) docze-
sność i wspomagało w drodze do świętości.  

Alino, jesteśmy wdzięczni Bogu za dar twego życia. I tobie ‘dzię-
kujemy…, za wszystko dziękujemy!’ 

Amen. 
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Ks. Edward Walewander 

 
 

KULT MATKI BOSKIEJ W CZASIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO  
 
 

Wprowadzenie 
 

„Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego 
życia, różne jego momenty radosne czy smutne, zwłaszcza chwile 
ważne, rozstrzygające, odpowiedzialne, jak np. wybór drogi życiowej 
czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin doj-
rzałości, jak tyle, tyle innych wiążą z tym miejscem, z tym sanktua-
rium” – mówił o roli Matki Boskiej Częstochowskiej w naszym życiu 
Jan Paweł II1.  

Oprócz Częstochowy i innych sanktuariów maryjnych rozsia-
nych na polskiej ziemi podobne miejsce, na którym szczególnie czci-
my Matkę Bożą, znajduje się w Krasnobrodzie2. Dziwnym, choć by-
najmniej nie wyjątkowym trafem, dzieje tego sanktuarium splatają 
się z historią naszych walk o własną tożsamość i o niepodległość3. 
Krasnobród za popieranie Powstania Styczniowego zapłacił wysoką 
cenę. W 1864 r. został pozbawiony praw miejskich4, a dominikanie 

                                                      
1 Kazanie Jana Pawła II wygłoszone 4 czerwca 1979 r. na Jasnej Górze  

w Częstochowie. 
2 Por. bardzo ciekawy pamiętnik dawnego wikariusza krasnobrodzkiego z po-

czątku II wojny światowej ks. Marcina Bardela, Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę 
do rodzinnych stron. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył oraz podał do druku 
ks. Edward Walewander, Lublin 1994. 

3 O zmaganiach Jana Sobieskiego z czambułami tatarskimi w okolicach 
Krasnobrodu. Por.: H. Zieliński, Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie, 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1930, t. II, z. 1, s. 15, 41-43. 

4 Posiadał je od drugiej połowy XVI w. Prawa miejskie Krasnobród odzyskał na 
nowo 31.12.1994 r. Parafię katolicką erygowano w Krasnobrodzie także w II połowie 
XVI w. Powstał wtedy drewniany kościół w tym mieście. W 1642 r. miały miejsce poza 
miastem, na terenie dzisiejszego Podklasztoru, objawienia Matki Boskiej Jakubowi 
Ruszczykowi. W miejscu objawień postawiono najpierw figurę, a później drewniany 
kościół, który uległ pożarowi w 1673 r. Murowany kościół, istniejący do dziś  
w Podklasztorze, konsekrowany 12 lipca 1699 r., ufundowała Maria Kazimiera 
Sobieska jako wotum Matce Bożej Krasnobrodzkiej za odzyskane zdrowie. Rozwój 
kultu Matki Bożej zmalał jednak w czasie rozbiorów Polski. Ożywił się po odzyskaniu 
niepodległości, a dynamiczny rozwój nastąpił po II wojnie światowej. 

Krasnobrodzki obraz Matki Bożej adorującej Dziecię Jezus pochodzi z I połowy 
XVII w. Jest odbitką litograficzną na papierze mszalnym (9x14 cm). Wykonany na 
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strzegący tego świętego miejsca od 1673 r. musieli je w tymże roku 
opuścić. Ich działalność uznano za równie niebezpieczną dla reżimu 
carskiego jak walkę oddziałów powstańczych. Było to konsekwencją 
wydarzenia, które miało miejsce 24 marca 1863 r. w pobliżu Krasno-
brodu obok kaplicy św. Rocha, tam bowiem Marcin Borelowski  
(Lelewel) stoczył bitwę z oddziałem rosyjskim5. Jak większość zma-
gań powstańczych i ta nie była dla Polaków zwycięska. Powstańcy 
nie zniknęli jednak z tej okolicy. Być może oprócz terenu, na którym 
łatwo było się ukryć, przyciągała ich Matka Boska Roztoczańska. 
Przed Jej obrazem słynącym łaskami lud okoliczny często zanosił 
swą biedę i pokładał nadzieję na ocalenie6. 

 
Czego uczy nas powstanie? 
W 2018 r. przypada 155. rocznica wybuchu Powstania Stycznio-

wego. Nie przyniosło ono upragnionej wolności. Konieczne więc staje 
się tu szukanie odpowiedzi na pytanie, czy polskie powstania miały 
sens. Uważam, że również te, które skończyły się klęską, miały głę-
boki sens, bowiem spełniały pewne funkcje w życiu narodowym. 

1. Nawet powstanie, w którym nie wszyscy Polacy wzięli udział, 
miało szeroki zasięg społeczny. Zmuszało nawet narodowo 

                                                                                                                      
wzór malowidła Francesco Raiboliniego (zm. 1512 r.), znajdującego się w Pinakotece 
Monachijskiej. Obraz Matki Bożej został umieszczony w prawym górnym rogu jego 
powiększonej kopii. W 1965 roku nastąpiła koronacja obrazka i jego kopii przez bpa 
lubelskiego Piotra Kałwę. 

Do Krasnobrodu przybywa rocznie kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Większość 
z regionu zamojskiego, tomaszowskiego oraz hrubieszowskiego. Drogę pielgrzymkową 
tworzy 5 kaplic różańcowych. Prowadzi ona do sanktuarium aleją kasztanową 
(pomnik przyrody) obok kaplic św. Onufrego, św. Antoniego z Padwy i św. Anny do 
dwu kaplic Matki Bożej „na wodzie”, zwanych też kaplicami objawienia (zbudowane  
z drzewa, prawdopodobnie w XVIII w.). Ze źródła pod kaplicą wypływa woda 
posiadająca w opinii miejscowej ludności oraz pielgrzymów właściwości uzdrawiające. 
Źródło to bowiem, według miejscowej tradycji, miała wskazać Matka Boża 
uzdrowionemu Jakubowi Ruszczykowi. 

W 1981 r. przy sanktuarium powstała Kalwaria, którą tworzy wieniec XIV stacji 
wokół centralnie usytuowanej figury Zmartwychwstania Pańskiego (dzieło artysty 
ludowego Lucjana Boruty). Przy kościele istnieje muzeum parafialne obrazujące życie 
wsi zamojskiej. W klasztorze przy sanktuarium są dwie duże wystawy: wieńców 
dożynkowych – twórczość ludowa miejscowych parafian oraz tzw. wystawa maryjna 
przedstawiająca sanktuaria Matki Bożej w Polsce. 

5 Relacja naocznego świadka bitwy stoczonej pod Krasnobrodem, zamieszczona  
w krakowskim „Czasie” z 10.04.1863 r.  

6 K. Boniewski, Krasnobród, Pam. Rel.-Mor. 1841, t. 1, s. 419-423; P.S., Krótka 
wzmianka o Zgromadzeniach Zakonnych w Polsce, tamże, s. 339, 401; E. Walewander, 
Krasnobród. Sanktuarium i duszpasterze, wyd. II, Lublin 2018, passim. Tu pełna 
literatura przedmiotu. 
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nieuświadomione masy do opowiedzenia się po stronie walczących 
współziomków bądź też zwalczających ich zaborców. Nie było to 
łatwe, bowiem ustrój kraju, jego podział na stany, zawsze jeszcze 
jako substancję narodową wyznaczał na czoło szlachtę, która zasilała 
szeregi powstańcze. Ponieważ jednak zaborca z równą siłą niszczył 
powstańców i wspólny wszystkim stanom katolicyzm, uciskany 
Kościół stał się tutaj swoistym zwornikiem i zaczął kształtować 
świadomość wspólnoty narodowej. 

2. W ślad za tym zrodziło się i dojrzewało pojęcie patriotyzmu. 
Rozumiano go teraz już jako obowiązek powszechny, a nie tylko właś-
ciwy szlachetnie urodzonym. Od kiedy pod Racławicami po raz 
pierwszy chłopi z własnej woli osadzili kosy na sztorc, stając po 
stronie haseł narodowych i społecznych sformułowanych przez Tade-
usza Kościuszkę, do chwili wybuchu Powstania Styczniowego upły-
nęło jednak prawie 70 lat. W tym czasie − wyjąwszy krótki epizod 
napoleoński − wszyscy zaborcy skutecznie „wybijali” chłopu z głowy 
mrzonki patriotyczne. Wojna polsko-rosyjska w latach 1830-1831 
również  nie wciągnęła chłopów do wspólnej walki. Oparto się 
bowiem na armii regularnej. Powstanie Styczniowe było zatem 
pierwszą okazją, by znowu aktywnie włączyć się do działań 
patriotycznych. Patriotyzm nie ogarnął wówczas jednak szerokich 
rzesz społeczeństwa z powodu tragicznych i chybionych losów 
powstania.  

3. Nieudane powstanie tylko pozornie zniechęciło do idei niepod-
ległościowej. Dla pokoleń, które przyszły później, stało się ono 
swoistą lekcją trzeźwości w okresie pracy organicznej, wsłuchanym 
jak gdyby w hasło dominujące: Nie tędy droga. Trzeba najpierw 
odbudować substancję materialną, moralną, żywą siłę narodu po to, 
by rzeczywiście przygotować się do walki mającej szanse powodzenia. 
Charakterystyczne jednak jest to, że pokolenia „trzeźwych entuzjas-
tów” żyły wspaniałą legendą powstańczą. Może aż nadto się do niej 
przywiązały. Widać to w życiu Józefa Piłsudskiego, w historii Legio-
nów, a także w najnowszych dziejach, które tworzymy obecnie. 

4. Powstania Styczniowego nie można rozważać również w kate-
goriach jedynie religijnych. Naród polski, nie licząc jednostek czy 
małych grup, utożsamiał się do tego stopnia z katolicyzmem, że nie-
obecność Kościoła w walce była nie do pomyślenia. W jaki jednak 
sposób historia powstania, jego tradycja, legenda akcentowana była 
symbolami religijnymi? Przypatrzmy się w muzeum eksponatom  
z czasów Powstania Styczniowego, zsyłek rosyjskich i całej martyro-
logii narodu w drugiej połowie XIX w. Dominuje wśród nich krzyż 
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powstańczy, złączony z orłem polskim, ze znakami narodowymi. 
Chyba umyślnie jest skromny w swym wyrazie artystycznym, 
poważny, przywodzący na myśl powstańczą surową rzeczywistość. 
Podobnie na cmentarzach, gdzie jeszcze przed kilkudziesięciu laty 
można było zobaczyć charakterystyczne krzyże na grobach 
powstańczych, dzisiaj już tylko rzadko ocalałe jako cenne znaki 
przeszłości.  

Co w tych symbolach narodowych doby powstania 1863-1864 
roku jest charakterystyczne? Otóż przede wszystkim powiązanie 
męki narodu z cierpieniem Ukrzyżowanego Zbawiciela. Osobny 
rozdział w symbolice religijnej tego okresu stanowiły ryngrafy  
z postacią Matki Bożej. Są to wizerunki z wielu sanktuariów 
polskich, najwięcej z częstochowskiego. Świadczy to o tym, że 
wszędzie, gdzie toczyły się walki powstańcze, szukano opieki Matki 
Bożej. Także w dniach szczęśliwszych udawano się do Niej po pomoc 
i ukojenie.  

Powstanie wywarło wpływ na kształt i rodzaj religijności.  
W następnych latach stała się bardziej narodowa. Dla samej 
religijności nie był to ewenement w pełni korzystny, bowiem zjawisko 
to spłycało ją często. Prawem i obowiązkiem historyka jest 
przypomnienie o tym właśnie przy takiej okazji, jak dzisiejsza. 

 
Matka Boża w powstańczych bojach 
 
Zarówno podczas manifestacji religijno-patriotycznych, jak  

i w czasie walk w 1863 i 1864 roku uświadomiono sobie, kto jest 
prawdziwym, naturalnym opiekunem narodu. Maryja stała się jego 
Królową, która stanęła na czele wojska jako duchowa polska Hetmanka. 
Faktycznie odegrała w powstaniu po raz kolejny jakby rolę „wojenną”. 
Trwająca wówczas walka nawet w przekonaniu walczących była 
skazana na klęskę. Jej bohaterowie przygotowywali się raczej do 
męczeństwa niż laurów zwycięstwa. Stąd też w popularnej wówczas 
pieśni wołano do Królowej Polski: „Matko Chrystusowa, Najświętsza 
Maryjo, z jękiem przychodzimy do Twego ołtarza”7. 

Imię Maryi powtarza się w ówczesnych pieśniach patriotycznych 
niezwykle często. Jej święta były zawsze połączone z manifestacjami. 
Większość sztandarów powstańczych obok Orła i Pogoni posiadała 

                                                      
7 J. Kozłowska, Wojna rządu rosyjskiego z Matką Boską w powstaniu stycz-

niowym, „Przegląd Powszechny” 1919, t. 143-144, nr 427, s. 235. 
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wyhaftowany wizerunek Maryi. Na marginesie dodajmy, że kult 
Matki Najświętszej jednał Polakom wielu przyjaciół na Zachodzie8. 

Z powodu ogromnego kultu społeczeństwa polskiego do Matki 
Najświętszej wielokrotnie dochodziło do konfliktów z rządem rosyj-
skim. Pieśni maryjne, drukowane w coraz to nowych odmianach oraz 
obrazki Matki Boskiej Częstochowskiej – często z Orłem i Pogonią –  
z tekstami modlitw, kolportowano w Warszawie i niemal w całym 
Królestwie Kongresowym. Wydaje się, że – zwłaszcza w okresie 
przedpowstaniowym – Rosjanie uważali Matkę Boską Częstochow-
ską za bardzo groźnego wroga. Nie tolerowano zwłaszcza opisów 
obrony Częstochowy przed Szwedami i jako następstwo tej obrony 
relacji z wyzwolenia kraju spod panowania Karola Gustawa. 

Wiele szumu wywołał mały obrazek Matki Boskiej, technicznie 
wykonany bardzo słabo, wydrukowany w warszawskim piśmie 
„Magazyn Mód i Nowości”. Pewna część społeczeństwa uznała 
mianowicie, że zawieszony nad drzwiami ma siłę osłaniania domu 
przed nieszczęściem. W konsekwencji żołnierze rosyjscy otrzymali 
rozkaz jego zrywania. Z tego czasu jako swoisty dokument zachowała 
się korespondencja biskupa podlaskiego Beniamina Szymańskiego  
z prezydentem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z grudnia 1861 r.  

Biskup pisał: „Raport parafii Garwolin ciężką boleścią napełnił 
moją duszę. [...] Młody dowódca [...] pułku stojącego w mieście 
Garwolinie, dopatrzywszy się zapewne w obrazkach jakiegoś 
politycznego zamiaru, polecił burmistrzowi, aby je z domów zdjąć 
rozkazał, księży zaś obiecał aresztować, jeżeli rozkazom jego zadość 
się nie stanie. Powolny rozkazom dowódcy burmistrz wysłał poli-
cjanta, który mu wszakże od wszystkich mieszkańców jednozgodną 
przyniósł odpowiedź, że obraz Matki Bożej tylko przemocą odjąć sobie 
pozwolą. Wówczas kozacy gwałtownie pozrywali obrazki, a te, których 
dostać nie mogli, potłukli kijami czy też pałaszami. 

Wypadek ten przejął wszystkich prawdziwą grozą i boleścią, tym 
bardziej, że do takiego znieważenia żadnego nie było powodu ani ze 
strony samego obrazu ani ze strony mieszkańców”9. Takich sytuacji 
było wiele. Komisje śledcze przechowały jako corpus delicti małe 
obrazki Matki Boskiej, pokryte na odwrocie klejem i z resztkami 
grudek różnego koloru tynku. 

                                                      
8 E. Walewander, Echa powstania styczniowego w prasie austriackiej, Warszawa 

1989, s. 80. 
9 Kozłowska, Wojna rządu rosyjskiego, s. 237. 
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Ruchu nie stłumiono. Podniecone tym umysły, nawet te do nie-
dawna względnie spokojne, zgłaszały akces do powstania. Również  
w czasie walk z powstańcami „wojowano z pieśniami i rozstrzeliwano 
modlitwy”10. Była to dziwna walka z nieuchwytnym symbolem, z nie 
nadającym się do zakucia w kajdany duchem. Powstańcy widzieli  
w Maryi swą jedyną prawowitą Królową, którą zobowiązali się czcić 
nie tylko czynem, ale i ofiarą swego życia11. 

W pobliżu Krasnobrodu zginęło kilkudziesięciu powstańców. 
Wśród nich był kleryk z zakonu kapucynów Anzelm Radziszewski12  
i wikariusz ze Zbuczyna, ks. Michał Żółtowski13. Pochowani zostali 
na cmentarzu parafialnym. W 1934 r. wystawiono nad ich wspólnym 
grobem okazały pomnik z białym orłem trzymającym zerwany łań-
cuch. Jest to symbol, że nikt nie jest w stanie spętać walki o wolność. 
Nawet wtedy, gdy liczba walczących jest minimalna w porównaniu  
z siłą nieprzyjaciela. W tym wypadku wojna została wygrana. 
Zwycięstwo przyszło właśnie przez Maryję. 

Wiele mogił powstańczych rozsianych jest w polskiej glebie14. 
Jest ich dużo w regionie krasnobrodzkim, wśród naszych pól15. Cza-
sami wieńczy je tylko krzyż. Niemal z każdym grobem związana jest 
jakaś legenda. Przypominamy je. Niech nadal wychowują następne 
pokolenia w miłości do Ojczyzny i Kościoła. 

 
Matka Narodu  
 
Przekonanie, że Maryja jest naszą Matką, Panią i Królową 

kształtowało się między innymi przez tradycję Powstania 
Styczniowego. Uświadomiono sobie wtedy, że Matka Boska jest 
rzeczywistą, chociaż duchową Matką narodu polskiego i podzielonej 
Polski. Wierzono, że Ona doprowadzi kraj do zmartwychwstania. Bez 
Niej naród nie byłby w pełnym znaczeniu tego słowa chrześcijański. 

                                                      
10 Tamże. 
11 Por. np. J. Moros, Westchnienie do Matki Bożej, „Magazyn Mód i Nowości” 

(dotyczący gospodarstwa domowego) z 26.10.1862 r. 
12 E. Nebelski, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na 

zesłaniu w Rosji, Lublin 2002, s. 239 i 264. 
13 R. Rogiński, Kartki z pamiętnika (1861-1863), w: Powstanie styczniowe na 

Lubelszczyźnie, pod red. T. Mencla, Lublin 1966, s. 28. Por. E. Nebelski, 
Duchowieństwo lubelskie, s. 264. 

14 E. Ilcewicz, Śladami oddziałów pułkownika Borelowskiego Lelewela na  
Lubelszczyźnie, „Tygodnik Powszechny” z 27.11.1977. 

15 A. Słota, Powstańcze ślady na ziemi krasnobrodzkiej, „Gazeta Krasnobrodzka” 
2017, nr 4, s. 8. 
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„Matka Boża posiada coś z mocy, która powołuje naród chrześcijański 
do życia, podtrzymuje jego istnienie i prowadzi do celu”16. 

W okresie Powstania Styczniowego umocniła się wiara, że 
Matka Boża daje nie tylko łaski kościelne, ale i czysto doczesne. 
Bywają one różne: pokonywanie wad narodowych i związane z tym 
odrodzenie narodu, rozwój życia moralnego, rozwiązywanie „palącej” 
kwestii społecznej, wzrost optymizmu w życiu społecznym  
i kulturowym.  

Wybitny teolog, ks. Czesław S. Bartnik, napisał: „Maryja goi 
rany wewnętrzne, wybawia od niebezpieczeństw i klęsk duchowych, 
chroni przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Śpieszy z różną 
ziemską pomocą, roztacza opiekę nad chorymi, rannymi [...], 
więźniami, uciskanymi, jest mistyczną ucieczką dla wszystkich 
potrzebujących, gnębionych, nieszczęśliwych, spychanych na 
margines życia społecznego i publicznego. 

Na tym tle szczególnie rozwinęła się cała teologia Matki Boskiej 
Bolesnej, Maryi łączonej z Ukrzyżowaniem i pasyjnym charakterem 
historii narodu. Nie jest to ani cierpiętnictwo, ani styl religijny, lecz 
chrześcijański realizm dziejów ludzkich i szukanie religijnego klucza 
do odnalezienia sensu naszej historii. Stąd też kult Maryi wiązał się 
zawsze ściśle z polskimi dążeniami suwerennymi, wolnościowymi  
i wyzwoleńczymi. Maryja współcierpi z narodem, towarzyszy jego 
historii pasyjnej [...] i przygotowuje do zmartwychwstania. Oczywiście 
nie jest to działanie polityczne i bezpośrednie, lecz raczej duchowe  
i pośrednie. Jest to mianowicie oddziaływanie na osobowość, umysł, 
serce i sumienie narodu, stąd dopiero mają wynikać pożądane czyny  
i przemiany narodowe”17. 

 
Zakończenie 
 
Na zakończenie można by tu wymieniać mnóstwo innych zwy-

cięstw Maryi, związanych z Jej obecnością także w Krasnobrodzie  
w ciągu minionych prawie czterech wieków i za każde z nich 
dziękować osobno. Wszystkie, które znamy – niektóre z nich zostały 
wymienione – są dla nas mobilizacją do wiary w Jej przyszły triumf.  

Stefan Wyszyński, bez wątpienia jeden z największych czcicieli 
Maryi, wyznawał Matce Najświętszej na Jasnej Górze, że w historii 
naszej już tyle razy odnosiła zwycięstwa i wszystko, co się dzieje  

                                                      
16 Bartnik, Idea polskości, Lublin 1990, s. 185. 
17 Tamże, s. 186. 
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z Kościołem w Ojczyźnie Jej zawdzięczamy. Powiedzmy więc za Pry-
masem Tysiąclecia, w obliczu Jej prawie kilkuwiekowego 
„panowania”: „Jeżeli mimo ataków mocarzy ciemności Kościół Boży 
jeszcze pracuje – Twoje to zwycięstwo! Jeżeli lud opiera się niewierze – 
Twoje to zwycięstwo! Jeżeli nie ustaje w miłości ku Tobie – Twoje to 
zwycięstwo!”18 

Idei „panowania” maryjnego nie przyjmują ludzie ciasno 
zasklepieni w doczesności. Dzisiaj szczycą się oni tym, wynosząc swój 
pozytywizm ponad – ich zdaniem – mrzonki i budowane na uczuciu  
i przesądzie. Jeśli się jednak dobrze nad tym zastanowić, to ciasne 
wpędzanie człowieka wyłącznie w jego krótkotrwałą, i tak już 
skomplikowaną egzystencję doczesną, nie może stawić czoła og-
romnemu doświadczeniu dziejowemu, w jakim osadzony jest kult 
Najświętszej Maryi Panny.  

Gdyby utworzono kompletną antologię ludzkiej twórczości  
o wymiarze duchowym, przekonalibyśmy się, jak wielkie znaczenie  
w dziejach narodu polskiego mają inspiracje maryjne. Nie tylko 
Norwid, bo właściwie bez wyjątku wszyscy liczący się poeci, 
wieszczowie, twórcy − z małymi wyjątkami − wyrośli z naszej 
chrześcijańskiej kultury. Mamy prawo domagać się, by teraz było 
przynajmniej respektowane dziedzictwo związane z Jasną Górą, 
Ostrą Bramą, a także z innymi sanktuariami, które, patronują 
naszym regionom. 

Może właśnie dlatego, że wartości te są tak ogólnonarodowe  
i niezbywalne, płytka laicyzacja, czy to w wydaniu komunistycznym, 
czy też ateizujących samozwańczych elit, jest nie tylko głęboko niero-
zumna, ale godzi też w naszą substancję narodową. 

 
 
 

                                                      
18 Fragment modlitwy prymasa Stefana Wyszyńskiego przed cudownym obrazem 

Matki Bożej Częstochowskiej, w: O Matce i Królowej Polaków. Refleksje, modlitwy, 
pieśni, Jasna Góra – Rzym 1982, s. 6. 
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Ks. Edward Walewander  

 
DUCHOWY TESTAMENT POWSTANIA STYCZNIOWEGO  

W KRASNOBRODZIE* 
 

 
1. Najpierw spotkaliśmy się w krasnobrodzkim Domu Kultury. 

Teraz jesteśmy w świątyni. Są to dwa nierozerwalnie związane ze 
sobą obszary życia człowieka. To Kościół pierwszy zakładał szkoły  
i uniwersytety. Dopiero później zaczęły dbać o nie państwa. Chrześci-
jaństwo zawsze troszczy się przede wszystkim o rozwój ducha. Kul-
tura i religia nie wykluczają się. Są jak dwa płuca, które razem funk-
cjonują dobrze. 

2. Dzisiejsze nasze rozważania opieramy mocno na historii. 
Adam Mickiewicz w Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa pol-
skiego sprawiedliwie i surowo ocenił władców, którzy w czasie III 
rozbioru doprowadzili w 1795 r. do całkowitego upadku Polski. We-
dług niego Fryderyk, Katarzyna i Maria Teresa to „były trzy bluź-
nierstwa, a ich życia trzy zbrodnie, a ich pamięć trzy przekleństwa”1.  

Powstania polskie były bolesnym skutkiem rozbiorów. Polacy 
organizowali powstania, by odzyskać upragnioną przez cały naród 
wolność, niezbędną do jego pełnego rozwoju i samodzielnego decydo-
wania o sobie.  

Czy Mickiewicz przesadził, nazywając podziały żywego organi-
zmu Polski zbrodnią, a pamięć władców, którzy doprowadzili do jej 
podziału, przekleństwem? Nemesis historii przyznała polskiemu poe-
cie całkowitą rację. Posłuchajmy i pomyślmy! 

Chociaż w bitwie pod Krasnobrodem ponieśliśmy klęskę i Po-
wstanie Styczniowe upadło, Polska w  1918 r. zmartwychwstała do 
niepodległego bytu. Nota bene upadły wszystkie trzy państwa zabor-
cze. Zniknęła z mapy Europy carska Rosja. Jej niechlubne dziedzic-
two zostało okupione ogromną daniną krwi podczas rewolucji bol-
szewickiej i później. Upadły Prusy. Już nigdy nie pojawiły się w hi-
storii. Rozprysnęła się katolicka Austria, która również przyłożyła 
rękę do podziału katolickiej Polski. Z terytorium Austrii powstały 

                                                      
* Rozważanie wygłoszone 24 marca 2018 r. na Mszy św. w kościele parafialnym 

pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. 
1 A. Mickiewicz, Księgo narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, oprac.  

Z. Stefanowska, Wrocław 2004, s. 25.  
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nowe państwa. Z niewielką ocalałą resztówką tego kraju nie wie-
dziano co robić. Myślano nawet o włączeniu jej do Bawarii. Po pierw-
szej wojnie światowej uratowano jednak małe państwo austriackie, 
ale już o całkiem innej tradycji niż ta, która w swej bucie doprowa-
dziła do rozbiorów samodzielnego państwa polskiego.  

Tak realizuje się sprawiedliwość dziejowa. Nie zginą ci, którzy 
idą przez życie zawsze i szczerze z Bogiem. Z Nim potrafimy pokonać 
zawiłość każdej naszej ludzkiej drogi. 

3. Ewa Szelburg-Zarembina, polska pisarka i nauczycielka, au-
torka książek dla dzieci i młodzieży, w swych wspomnieniach pt. 
Zawiłości prostej drogi doskonale przedstawiła zawiłości naszych 
polskich losów. Wydaje mi się, że bardzo pożyteczne będzie, gdy zacy-
tuję fragment jej przemyśleń, ważnych także dla nas tak licznie ze-
branych tu i teraz:   

„Nie wiem, czy w którym kraju młode pokolenia były poddawane 
tak okrutnym próbom jak w naszym. Ileż się tego zebrało na prze-
strzeni kilkudziesięciu tylko lat! Oto młodzież zagrożona «branką», 
uciekająca w lasy i z lasów tych wychodząca licho uzbrojonymi od-
działami powstańczymi przeciw doskonale wyekwipowanym regular-
nym wojskom, spotykająca śmiało śmierć na polu walki lub gorszą od 
śmierci katorgę. Młodzież ginąca w kazamatach i na szubienicach 
pod trzema różnymi zaborcami za jedno i to samo: za walkę o niepod-
ległość i sprawiedliwość społeczną. Młodzież za najmniejszy przejaw 
patriotyzmu i radykalizmu karana «wilczymi biletami», zamykają-
cymi jej dostęp do wiedzy. […] A potem?”2   

Jestem to dłużny nam wszystkim, dlatego chcę jeszcze dopowie-
dzieć, co było dwadzieścia lat potem, podczas II wojny światowej. 
Stąd jeszcze kilka celnych zdań z przemyśleń znanej powieściopisar-
ki. Są dla nas aktualne i bardzo ważne:  

„Nie tylko materialna zagłada państwa polskiego była celem 
niemieckiej okupacji, wróg obmyślił cios dokuczliwszy, uderzyć za-
mierzał w to, co naród ma najcenniejszego, w przyszłość narodu,  
w dzieci. Miały one odtąd rosnąć przeznaczone na niewolników, do 
pracy na rzecz obłąkanej pychą «niemieckiej rasy panów». I miały 
rosnąć w  całkowitym poczuciu niższości swojego narodu, nie znać 
jego chwalebnych dziejów, nie wiedzieć o bogatym dorobku nauki, 
sztuki, kultury. Raz na zawsze miały zostać zamknięte przed polskimi 
dziećmi w zagrabionej Polsce nie tylko wyższe uczelnie, ale i średnie. 
[…] Śladem książki szedł cień więzienia, cień obozu koncentracyjnego, 

                                                      
2 Warszawa 1979, s. 307-308. 
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cień pieca krematoryjnego. […]. Tworzyły się  tajne komplety w do-
mach prywatnych, tajne lekcje w klasach szkół powszechnych i zawo-
dowych […]. I tak chcąc z dzieci zrobić tchórzy, zaprzańców i szpie-
gów – utrwalili w dzieciach odwagę, miłość i wierność. […]. Coś prze-
cież my […] winniśmy dzieciom naszych tak trudnych czasów […]”3.   

4. Kiedyś Jezus Chrystus zapytał uczniów: „Czy i wy chcecie 
odejść?” Wiemy dlaczego mogli chcieć: zbyt wiele wymagał. Apostoł 
Piotr powiedział: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego” (J 6, 67-68).  

Także dzisiejszy liberalny świat, wrogi wszelkim zasadom − poza 
tymi, które zapewniają mu złudne zresztą  bezpieczeństwo − nie chce 
nawet o tym słyszeć. Ale  trzeźwo myśląc, musimy przyznać, że dotąd 
nie wymyślono nic lepszego niż Dekalog, niż Dziesięć Przykazań Bo-
żych. Zatem trzeba wybierać. Jak zawsze. 

Droga bez Boga prowadzi do klęski. Natomiast w Bogu wszystko 
mogę. Mogę w Nim wszystko, ponieważ On mnie umacnia (por. Flp 
4,13). Poszli w niepamięć władcy, którzy dokonali w dziejach wiele 
zła, w tym zbrodni podziału Polski. Przeminęli jak z wiatrem. Zwy-
ciężyła prawda. A Chrystus ciągle trwa i zwycięża. 

5. Niech wszystkich, zebranych na tym patriotycznym spotka-
niu, wzmocni jeszcze znakomity fragment z Ewangelii według św. 
Jana (por. J, 3,22-33). Tekst ten może być dla nas szczególnym prze-
słaniem. Opisane przez Ewangelistę wydarzenie z pewnością można 
odnieść do naszych czasów. Obecnie też dzieje się wiele rzeczy no-
wych i dobrych, ale i takie, które budzą niepokój. Ludzie odchodzą od 
tradycji, zbaczają z drogi, którą szły przez wieki pokolenia, chlubnie 
zdając swój egzamin życiowy przed Bogiem. 

Janowa Ewangelia mówi o czymś nieco podobnym. Także Jan 
Chrzciciel zgromadził wokół siebie uczniów, ale kiedy pojawił się 
Chrystus, część z nich odeszła od Jana. Przeżywali to boleśnie ci, 
którzy pozostali przy swym dawnym mistrzu. Kiedyś go zapytali, co  
o tym sądzi. Jego odpowiedź była prosta: „Potrzeba, by On wzrastał,  
a ja się umniejszał” (J 3,30). Wobec zmian, wobec odchodzenia i wy-
bierania nowej drogi św. Jan Chrzciciel zalecał, by mimo to wzrastał 
Chrystus. Jeśli On wzrasta w moim życiu, może nawet kosztem mego 
chwilowego umniejszenia, to jednocześnie moja strata staje się zy-
skiem. Umniejszając się dla Boga, nic nie tracę. Wprost przeciwnie: 
wzrastam. 

                                                      
3 Tamże, s. 309-310. 
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 Drugi człowiek ma wzrastać, a ja mam się umniejszać. On ma 
się rozwijać, a ja mam mu w tym pomagać. Jeśli będziesz dbał czy 
dbała o dobro najbliższej ci osoby, nasza wspólnota życia będzie cią-
gle się umacniać. To ważna prawda dla nas wszystkich bez wyjątku. 

6. W podsumowaniu jeszcze jedna niezwykła historia. Rozważa-
my bowiem jakby duchowy testament Powstania Styczniowego. Jed-
ną z ofiar tego zrywu był arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny 
Feliński, który za swą postawę patriotyczną w 1863 r. został skazany 
przez reżym carski na 20 lat zsyłki. Jego szczątki do diecezji war-
szawskiej wróciły dopiero w 1921 r., już po śmierci arcybiskupa.  
W 2009 r. Jan Paweł II ogłosił go świętym Kościoła Katolickiego. 
Wspominany już prymas Wyszyński tak radził nam przed laty  
w patriotycznym kazaniu:  

„Jeśli jesteście w Warszawie, wstąpcie do katedry, zejdźcie do 
podziemi, tam leży człowiek, o którym mówiono, że przegrał, a to jest 
zwycięzca”. 

Zesłany w głąb Rosji Zygmunt Szczęsny Feliński pokonał siłą 
swego kapłańskiego ducha swych prześladowców, bo zawierzył bez 
reszty Chrystusowi. Ludzie Powstania Styczniowego nie przegrali, bo 
głęboko ufali Bogu. Dziś wspominamy ich z wdzięcznością jako boha-
terów. Polska nie została uśmiercona. Zmartwychwstała w 1918 r. 
Zwyciężyło dobro. Przegrało zło, choć podszywało się pod fałszywy 
płaszczyk dobra. Zwyciężyli ludzie, którzy przez życie szli z Jezusem. 

Mieli więc rację ci Polacy, którzy zaufali Chrystusowi. Z Nim 
zwyciężymy i my wszystko, co nas dzieli. Pokonamy każdą trudność, 
jeśli będziemy szli z Jezusem. On, Zwycięzca, będzie zawsze z nami 
„przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20).  
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Ks. Edward Walewander 

 
 

PIELGRZYMKA W ŻYCIU RELIGIJNYM WIERZĄCYCH  
 
 

Wstęp 
 
Podróże o charakterze religijnym, nazywane pielgrzymkami, 

znane są nie tylko chrześcijaństwu. Występują także w innych reli-
giach. Dla Żydów, na przykład, celem pielgrzymek jest Jerozolima. 
Każdy mahometanin chce przynajmniej raz w życiu być w Mekce. 

Chrześcijaństwu pielgrzymi towarzyszą prawie od początku jego 
istnienia. Ich celem były miejsca w Ziemi Świętej związane z działal-
nością Jezusa Chrystusa. Później zaczęto pielgrzymować również do 
grobów apostołów i męczenników, a z czasem do relikwii świętych, do 
ich figur i obrazów, na uroczystości kościelne, takie jak koronacje, 
odpusty itp. Od średniowiecza powstawały sanktuaria maryjne. Ob-
jawienia Matki Bożej w Lourdes, Fatimie i La Salette jeszcze bar-
dziej ożywiły ruch pielgrzymkowy. Obecnie najbardziej znanym 
sanktuarium maryjnym na świecie jest Lourdes. Dużym zaintereso-
waniem chrześcijan cieszą się pielgrzymki do Ziemi Świętej. Rzym 
najchętniej jest odwiedzany przez katolików1.  

Polacy zbiorowe pielgrzymki zaczęli organizować na przełomie 
XII i XIII w. Byli znanymi pątnikami i podróżnikami. Chętnie uda-
wali się do Rzymu czy do Ziemi Świętej. W okresie zaborów piel-
grzymki służyły też umocnieniu poczucia tożsamości narodowej i woli 
przetrwania. Od czasu odzyskania niepodległości ruch ten nieustan-
nie się nasila, zyskując coraz więcej zwolenników, nie tylko wśród 
ludzi starszych, ale i wśród młodzieży. Najsławniejsze miejsca piel-
grzymkowe w Polsce to sanktuaria maryjne: Częstochowa, Kalwaria 
Zebrzydowska, Ludźmierz, Niepokalanów, Piekary Śląskie, Gietrz-
wałd, Gostyń, Kodeń, Krasnobród. 

 

                                                      
1 R. Jusiak, Pielgrzymka jako element życia religijnego w Polsce, „Chrześcijanin  

w Świecie” 1980, nr 91-92, s. 50-65; M. Ostrowski, Pielgrzymka, w: Leksykon teologii 
pastoralnej, red. R. Kamiński [i in.], Lublin 2006, s. 603-605; Pilgern immer beliebter, 
„Christ in der Gegenwart” 2015, nr 67 (z 30.08), s. 378. Por. także: G. Chauser, 
Opowieści kanterberyjskie. Prolog 478, tłum. H. Pręczkowska, Wrocław 1963, s. 30;  
F. Dostojewski, Dziennik pisarza 1877-1881, t. III, tłum. M. Leśniewska, Warszawa 
1982, s. 225-228. 
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1. Pielgrzymki i ich rodzaje 
 
Pielgrzymka jest ciągłym szukaniem Boga, spotkaniem z Nim 

na płaszczyźnie sprawowania kultu2. Pielgrzym to ten, kto świado-
mie i celowo podejmuje trud podróży, by nawiedzić miejsce święte, 
gdzie łatwiej spotkać się z Bogiem. Podejmując trud podróży, piel-
grzym okazuje Bogu swoją miłość. Idzie w przekonaniu, że w miejscu 
pielgrzymkowym znajdzie potrzebne łaski dla siebie czy dla innych 
osób. 

W świetle tego, co zostało powiedziane, pielgrzymka to indywi-
dualna lub zbiorowa podróż o charakterze religijnym do miejsca 
uznawanego za święte lub słynące z łask Bożych3, do miejsc objawie-
nia się świętych, do miejsca uświęconego działalnością założyciela 
religii bądź do centrum jej władz. Motywy tak rozumianej piel-
grzymki zawsze mają charakter na wskroś religijny4. 

Znając już opisową definicję pielgrzymki, spróbujmy określić jej  
rodzaje. Ze względu na formę urządzania pielgrzymki można podzie-
lić na uroczyste, prywatne, zwyczajne i indywidualne5. Pielgrzymka 
uroczysta rozpoczyna się w parafii Mszą św. z okolicznościowym 
przemówieniem, określającym cel i sens przedsięwzięcia. Grupie 
pielgrzymkowej towarzyszy kapłan. Na przedzie jest niesiony krzyż, 
niekiedy również chorągwie i feretrony. Pielgrzymi w drodze śpiewa-
ją pieśni religijne, wspólnie się modlą, odmawiają różaniec. Gdy piel-
grzymka dotrze do celu, witana jest przez duszpasterza miejsca  
i przez niego wprowadzona do kościoła. Podczas pobytu w sanktua-
rium pielgrzymi wypełniają zamierzony program, uczestnicząc we 
Mszy św., w takich nabożeństwach jak droga krzyżowa czy adoracja 
cudownej figury lub obrazu. Zanim taka pielgrzymka wyruszy – 
również w procesji – w drogę powrotną, jest uroczyście żegnana przez 
kustosza sanktuarium. Tego typu pielgrzymki ze względu na wystę-
pujące w nich tradycyjne formy religijności tracą obecnie na popu-

                                                      
2 Tamże, s. 61; Z. Zieliński, Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim  

w latach 1848-1865, Lublin 1973, s. 44-46;  E. Walewander, Wychowanie 
chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II 
połowie XIX w., Lublin 1996, s. 70-72. 

3 W. Piwowarski, Łosiery do Gietrzwałdu, „Studia Warmińskie” 1977, t. 14,  
s. 154; B. Wachowicz, Pieśń serc. Pielgrzymka z Reymontem na Jasną Górę, „Nasz 
Dziennik” 2015, nr 101 (z 2-3.05), s. 16-17. 

4 Tenże, Pielgrzymka, ale dlaczego? „Gość Niedzielny” 1978, nr 21, s. 3. 
5 E. Walewander, Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939, Lublin 

2007, s. 147-150; Jusiak, art. cyt., s. 65.  
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larności. Organizowane są głównie do niezbyt  odległego sanktua-
rium. 

Dużą popularność mają u nas natomiast pielgrzymki zwyczajne, 
którymi kieruje kapłan lub człowiek świecki, pełniący rolę kierowni-
ka grupy idącej na przedzie z krzyżem. Pobyt w miejscu pielgrzym-
kowym przebiega podobnie jak pielgrzymek uroczystych, ale powrót 
odbywa się grupowo lub indywidualnie różnymi środkami komunika-
cji. Podczas takiej pielgrzymki zwraca się szczególną uwagę na mo-
dlitwę, refleksję nad tekstami z Pisma Świętego, praktykowanie róż-
nych umartwień i wyrzeczeń. Przykładem może być Piesza Piel-
grzymka Warszawska na Jasną Górę czy nasza coroczna sierpniowa 
Pielgrzymka Lubelska, organizowana już po raz 37 (2015 r.). Innym 
przykładem tego rodzaju przedsięwzięcia jest coroczna pielgrzymka  
z Hrubieszowa do Krasnobrodu. Czas pielgrzymki wypełniany jest 
modlitwą, religijnymi refleksjami, śpiewem, słuchaniem nauk i ka-
zań, dyskusjami. Panuje na niej zazwyczaj braterska atmosfera. Jej 
wyrazem jest zwracanie się pielgrzymów do siebie słowami ,,brat”  
i ,,siostra”. Aby skrócić czas podróży, pokonuje się często drogę do 
sanktuarium autokarem lub pociągiem, wtedy również jest doskona-
ła okazja do modlitwy i wspólnego śpiewu. 

Pewną część ruchu pielgrzymkowego w Polsce stanowią piel-
grzymki prywatne. Organizator takiej pielgrzymki podaje czas  
i miejsce spotkania w sanktuarium całej grupy, natomiast pielgrzymi 
udają się tam indywidualnie lub małymi grupami. Pobyt w miejscu 
pielgrzymkowym przebiega tak jak w obu poprzednio opisanych for-
mach. 

Coraz częściej organizowane są obecnie pielgrzymki w małych 
grupach lub pielgrzymki indywidualne. Do miejsca pielgrzymkowego 
wybierają się własnym samochodem rodziny lub kilka znajomych 
osób. Zwiedzają sanktuarium, uczestniczą w nabożeństwach, modlą 
się indywidualnie. Tego rodzaju pielgrzymki najczęściej odbywają się 
latem, w pogodne dni wolne od pracy. 

Podczas ostatnich kilkudziesięciu lat zaszły znaczne zmiany,  
jeśli chodzi o terminy pielgrzymek. Gremialne przybywanie na odpu-
sty i inne uroczystości kościelne utrzymuje się głównie w sanktua-
riach typu diecezjalnego i lokalnego, natomiast sanktuaria ogólno-
polskie i regionalne odwiedzane są przez cały rok, przy czym piel-
grzymki organizowane są najczęściej w miesiącach letnich i dniach 
wolnych od pracy6. 

                                                      
6 Tamże, s. 59. 
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2. Istota pielgrzymek maryjnych 
 
Najlepsza i najpiękniejsza jezdnia nie przynosi żadnego pożytku, 

jeśli nie prowadzą do niej drogi dojazdowe. To porównanie jest pla-
stycznym obrazem prawdy chrześcijańskiej o Chrystusie i Jego Mat-
ce. Jezus jest drogą (J 14, 6), a Maryja tą, która do Niego jako do 
drogi prowadzi. Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa nieustan-
nie na całej ziemi gromadzi lud swój (kanon II Mszy św.). Maryja jest 
pośredniczką do Niego jako jedynego pośrednika (Konstytucja do-
gmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II [Lumen gentium], nr 
8). Chrystus przyszedł na świat przez Maryję, stąd też chrześcijanin 
drogi do Niego zawsze szuka przez Jego Matkę. 

Pierwszą pielgrzymką maryjną była droga Chrystusa z Maryją, 
kiedy Ona „wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 
miasta w pokoleniu Judy” (Łk 1, 39), by odwiedzić swoją krewną 
Elżbietę i służyć jej pomocą. Maryja chciała zobaczyć znak dany od 
Boga Elżbiecie – upragnione macierzyństwo w starszym wieku. I oto 
sama stała się wyraźnym znakiem mocy i obecności Chrystusa. Elż-
bieta rozpoznała w Maryi Chrystusa, a Maryję uznała za Matkę swo-
jego Pana (tamże, 1, 43). Później Chrystus pielgrzymował z Maryją, 
udzielając wszystkim przeobfitych łask. 

Kto mówi „chrześcijaństwo”, ten mówi także homo viator.  
W istocie każdy człowiek jest pielgrzymem. Jest w drodze od począt-
ku swego istnienia. Jesteśmy tylko gośćmi na ziemi i ciągle piel-
grzymujemy. Psalmista wyraża to tak: „Gościem jestem u Ciebie, 
przechodniem - jak wszyscy nasi przodkowie” (Ps 39, 13). Droga ży-
ciowa człowieka nie prowadzi do jakiegoś niezdefiniowanego końca, 
ale do celu. Koniec i cel to terminy zbliżone do siebie, różnią się jed-
nak diametralnie. Koniec często oznacza urwanie się czegoś, gwał-
towne zakończenie. Cel natomiast określa początek, który znajdzie 
wypełnienie w Bogu. Celem życia człowieka jest Chrystus, tak jak 
celem każdej pielgrzymki jest spotkanie z Nim. 

Cała wspólnota Kościoła znajduje się nieustannie w drodze.  
Sobór Watykański II przypomina tę naukę i ciągle mówi o Kościele 
pielgrzymującym. Nazywa go „pielgrzymującym Ludem Bożym”, któ-
ry wśród trudności i pociech pozostaje w ciągłej pielgrzymce (por. 
Lumen gentium, nr 8, 9, 14). W tym kontekście jest więc zrozumiałe, 
że obok pielgrzymek grupowych czy indywidualnych pielgrzymują 
tysiące wiernych, którzy są znakiem ciągłego szukania Chrystusa. 
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W czasie pielgrzymki można dostrzec radosną postawę jej 
uczestników. Udając się do miejsc pielgrzymkowych można łatwiej  
i głębiej przeżyć spotkanie z Chrystusem i z braćmi. Wspólnotowy 
charakter pielgrzymki zaspokaja potrzeby psychiczne współczesnego 
człowieka, który często żyje w napięciu nerwowym i odczuwa bole-
śnie swoje wyobcowanie. 

Pielgrzymka ułatwia zrozumienie konieczności życia według 
Ewangelii, co wyraża się we wzajemnej solidarności i życzliwości. 
Wspólna droga stwarza także dogodne warunki do głębszego zrozu-
mienia i ugruntowania zasadniczych prawd wiary. Pielgrzymki stają 
się więc ogromnym znakiem nadziei, bowiem w ich skład wchodzi  
w dużej mierze młodzież. 

Każda pielgrzymka jest znakiem nadziei. Człowiek – nękany 
przez życie – jest ciągle daleki od celu. Może więc żyć i pielgrzymo-
wać tylko w nadziei. W tym musi się strzec dwu zasadniczych nie-
bezpieczeństw: nie może tak żyć jakby już był u celu swojej piel-
grzymki (byłaby to zarozumiałość i pycha), oraz nie może być w prze-
konaniu, że swojego celu i tak nie osiągnie  (zwątpienie). 

Oba niebezpieczeństwa należą do szczególnych bolączek i pro-
blemów współczesnego człowieka. Chrystus określił człowieka jako 
istotę znajdującą się w drodze. W przypowieści o dwóch drogach 
ostrzega przed przestronną drogą prowadzącą do zguby (Mt 7, 13)  
i wskazuje inną, która jest ciasna i wąska, a która prowadzi do życia 
(tamże 7, 14). 

Chrześcijanin pielgrzymując, decyduje się na tą drugą drogę, 
która prowadzi do Prawdy, czyli do Chrystusa, ufając, że Go spotka 
poprzez trud podróży i że On nas umocni w drodze do całkowitego 
wypełnienia w  Bogu. 

Z pielgrzymką jest związany zarówno trud zewnętrzny, jak  
i wewnętrzny. Wielu bierze to całkiem świadomie na siebie. W czasie 
pielgrzymki idą pieszo, przynajmniej pewien odcinek drogi odbywają 
boso. Pielgrzymi rezygnują często w kościele z miejsca siedzącego, 
stoją ściśnięci w tłumie. Drogę odbywają często w deszczu i zimnie. 
Jedzą w czasie pielgrzymki mało albo czasem w ogóle nie przyjmują 
posiłków. Odpoczywają w trudnych warunkach, ofiarowują pienią-
dze, by pomóc bliźniemu, chociaż często sami potrzebują pomocy. 
Naśladują Chrystusa, który „[...] nie miał miejsca, gdzie by głowę 
mógł oprzeć” (Mt 8, 20). 

Stwierdziliśmy już, że największe sanktuaria są poświęcone Ma-
ryi. Również i wiele mniejszych to także najczęściej sanktuaria ma-
ryjne. Są jakby pod ręką, w pobliżu. Można do nich przybyć bez 
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większych kłopotów. Są one znakiem szczególnego zbliżenia i osobo-
wej bliskości z Maryją. W wielkiej wspólnocie Kościoła Maryja jest 
każdemu bliska duchowo; każdym z nas się interesuje, bowiem każdy 
wierzący należy do wspólnoty Ciała Chrystusowego. 

Rozwijając kult maryjny, nie wynosimy Maryi ponad Jej Syna, 
lecz czcimy w Niej najwyższy znak Chrystusa. Podobnie czcząc obra-
zy i figury maryjne, nie popełniamy bałwochwalstwa, gdyż przybliża-
ją nam one w religijny sposób samą osobę Maryi, którą czcimy.  
A wszystko to czynimy w myśl starej modlitwy św. Bernarda:  
„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś 
opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka i Twej pomocy przyzywa, Ciebie 
o przyczynę prosi”. 

Mówiąc o pielgrzymce i sanktuariach, nie można pominąć nadu-
żyć czy kiczu, pleniących się wokół miejsc świętych. W mniejszym lub 
większym stopniu istnieje to wszędzie. Ale trzeba przede wszystkim 
zapytać: Jakie dobro nie jest nadużywane? Gdzie nie ma ukrytej 
chęci zysku czy nawet ducha zabobonu? Prawdziwy, dojrzały piel-
grzym powinien umieć odróżnić prawdziwą, autentyczną postawę 
religijną od praktyk tylko zewnętrznych, na pokaz. 

Tajemnica wszystkich sanktuariów maryjnych leży nie tyle  
w wierze w moc wstawienniczą, ile w wezwaniu do rachunku sumie-
nia, pojednania z Bogiem i z bliźnimi i poprawy. Spotkanie z Maryją 
– kiedy przedstawia się Jej jakąś prośbę, śpiewa pieśni błagając Ją  
o wstawiennictwo – jest ciągłym wyzwaniem dla pielgrzyma. W du-
chowej łączności z Maryją musi być gotowy, by przejąć coś z Jej spo-
sobu zachowania, z Jej postawy. Pielgrzym ma razem z Nią szukać 
Chrystusa. Pielgrzymującemu do sanktuarium maryjnego powinna 
się udzielać wiara Maryi, Jej posłuszeństwo, pokora i odwaga, goto-
wość do miłości i łagodność. 

Post i pokuta, oczyszczenie serca poprzez sakrament pojednania, 
jedność z Chrystusem przez Komunię św. to znaki spotkania z Mary-
ją, która prowadzi do Chrystusa. Ona nie zatrzymuje uwagi na sobie, 
lecz kieruje dalej: do Syna, do Jezusa. 

W tym wszystkim nie będzie naturalnie brakować znaku  
cudownej pomocy za wstawiennictwem Maryi, a Chrystus powie, jak 
w Ewangelii: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10, 52; por. także 
Mt 9, 22). 

W duchowej łączności z Matką Bożą pielgrzym przybliża się 
znów do Pana, tak by Chrystus mógł o nim powiedzieć „Kto pełni 
wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą  
i matką” (Mt 12, 50). 
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Pielgrzym odnowiony wewnętrznie łączy się ściślej z prawdziwą 
rodziną Chrystusa, z Jego Kościołem. W Kościele będzie „znakiem 
nadziei” (Lumen gentium, nr 9), jak Maryja, Matka Kościoła, stała 
się „wielkim znakiem na niebie” (Ap 12, 1). 

 
3. Pielgrzymka jako wyraz żywej postawy religijnej 
 
Stopień zaangażowania religijnego poszczególnych uczestników 

podczas pielgrzymki może być różny. Decydują o tym motywy piel-
grzymki, jej cele oraz sposób jej realizacji. Zaspokajają często bardzo 
zróżnicowane potrzeby religijne. Coraz liczniejszy udział młodzieży  
w pielgrzymkach wskazuje na to, że istnieje zapotrzebowanie na 
wspólnotowe przeżycia oraz dążenie do zamanifestowania swojej 
postawy religijnej. 

Pielgrzymki wyrażają potrzeby duchowe człowieka. Ludzie zaw-
sze odczuwali potrzebę oddawania czci Bogu, także zewnętrznie, 
przez śpiew i ruch. Właśnie te potrzeby najlepiej można zrealizować 
w czasie pielgrzymki. Człowiek religijny pragnie poza tym oderwać 
się niekiedy od codziennych problemów, aby bardziej wniknąć w za-
gadnienia życia duchowego. Pielgrzymka jest do tego doskonałą  oka-
zją. 

Chrześcijanin odczuwa również konieczność pokuty za własne 
grzechy. Znoszone podczas pielgrzymki różne niewygody są okazją do 
wynagrodzenia Bogu za winy i grzechy. Wyjątkowo rzadko spotyka 
się wśród pielgrzymów osoby narzekające na niewygody i trudy. 

Uczestnictwo w pielgrzymce jest dowodem dynamizmu religij-
nego zarówno jej poszczególnych uczestników, jak też społeczności 
ludzi wierzących, z których oni się rekrutują. Pielgrzymka wywiera 
duży wpływ na pogłębianie życia religijnego, zarówno świadomości 
religijnej, jak też praktyk religijnych oraz życia moralnego7. 

W tym kontekście pielgrzymki trzeba określić jako istotną formę 
życia religijnego we współczesnej Polsce w działalności duszpaster-
skiej Kościoła. 

 
Zakończenie 
 
Sanktuarium maryjne jest miejscem spotkania z Bogiem przez 

Maryję. Miejsce spotkania określa Bóg, a nie człowiek. 

                                                      
7 Piwowarski, Łosiery do Gietrzwałdu, s. 170. 
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W sanktuarium panuje szczególna atmosfera, przepojona modli-
twą i skupieniem. Pielgrzymka do sanktuarium mobilizuje do nieu-
stannej odnowy życia, do przekraczania własnej miary, do wyjścia  
z nawyków, porzucenia starego człowieka. Przemierzając tyle trud-
nych dróg, aby dojść wraz ze swymi braćmi do Chrystusa, człowiek 
potwierdza przed światem, że jest Jego wyznawcą i uczniem. 

Świadomy i zaangażowany udział w pielgrzymce oraz towarzy-
szące jej głębokie przeżycia religijne sprawiają, że ta nadobowiązko-
wa praktyka religijna wywiera bardzo silny wpływ na późniejsze 
życie uczestników, nie tylko na ich emocje, ale także na intelekt  
i wolę. Umacnia i hartuje pielgrzyma. 

W polskich dziejach pielgrzymki miały specyficzne cele i przy-
bierały swoistą postać, nie wszędzie spotykaną. W  średniowieczu 
były to wyprawy pątnicze podejmowane z różnych pobudek, nierzad-
ko jako akt pokuty za popełnione zbrodnie albo jako spełnienie ślubu, 
co również wiązało się najczęściej z osobistymi przeżyciami.  Taki 
charakter pielgrzymki wykluczał  zabieranie ze sobą broni, a także  
z reguły jakiegokolwiek mienia, skazując pielgrzyma na mendykanc-
two. Stąd mówiono, że  na pielgrzymkę idzie się o kiju i żebraczej 
torbie. Często jako znak swej duchowej przemiany pielgrzym po od-
byciu pokuty, której częścią była pielgrzymka, fundował „miejsce 
święte”: kościół, element wyposażenia świątyni lub figurę przydroż-
ną, bądź specyficzne  wotum w postaci legatów, podobnie zabezpie-
czonych intencji mszalnych,  a nawet uposażeń klasztornych.   

W późniejszych czasach pielgrzymki miały charakter podobnie 
zróżnicowany jak społeczeństwo było podzielone na warstwy społecz-
ne. Najbardziej charakterystyczne były pielgrzymki piesze ludności 
wiejskiej, w których rzadko uczestniczył szlachcic posesjonat. Nie 
wypadało mu pielgrzymować pieszo, co wcale nie umniejszało jego 
pątniczej ofiary. Po prostu szlachcic pielgrzymował zgodnie z zasa-
dami swego stanu. Nie zmieniło się to nawet po rozbiorach, po 
uwłaszczeniu i uwolnieniu z poddaństwa chłopów, kiedy nie musieli 
już zabiegać u swego pana o zezwolenie na podróż do miejsca święte-
go. Regulowało to samo życie, gdyż na pielgrzymkę można było iść 
tylko w czasie, kiedy nie było robót polnych.  

Procesje pielgrzymkowe rzadko przybierały charakter manife-
stacji politycznych, a ściślej − patriotycznych, gdyż wśród warstw 
niższych pojęcie patriotyzmu w owych czasach było nieznane, a osoby 
wyjątkowo pod tym względem uświadomione nie angażowały się  
aż do  tego stopnia w manifestowanie swej pobożności. Trzeba było 
czekać aż do pełnego wyrównania poczucia tożsamości narodowej  



INNE 

 

 

 

154

i religijnej, żeby mógł narodzić się ruch pielgrzymkowy, jaki obser-
wujemy w II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza po drugiej wojnie świato-
wej, kiedy pielgrzymki – przynajmniej niektóre – nabrały wymowy 
patriotyczno-religijnej. Jest sprawą do zbadania, na ile ucierpiał  
w związku z tym element dewocyjny, a na ile wzmogły się znamiona 
pewnej tożsamości, w której katolicyzm kojarzył się ze świadomością 
bycia Polakiem. W pewnym sensie wracała tu klisza Polak-katolik, 
choć już nie w takim znaczeniu, jakie miała ona w czasie, kiedy pol-
skie były Kresy Wschodnie.  

 



INNE 

 

 

 

155

 
Ks. Edward Walewander 

 
KS. STANISŁAW KOWALCZYK, ROZWAŻANIA W KRĘGU  

SŁOWA BOŻEGO,  
Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,  

Lublin-Sandomierz 2018, ss. 294. 
 
Publikacje z dziedziny duchowości cieszą się obecnie coraz więk-

szym zainteresowaniem. Słusznie podkreśla się, że jeżeli człowiek 
chce dzisiaj pozostać sapiens (rozumny i mądry), musi być meditans 
(medytujący, tj. pogłębiający swoje życie duchowe).  

Ksiądz profesor Stanisław Kowalczyk zdaje sobie dobrze sprawę 
z aktualnych potrzeb. Daje temu wyraz w swoich publikacjach. Jako 
znany uczony jest autorem przede wszystkim wielu książek i artyku-
łów z zakresu filozofii Boga, filozofii społecznej i antropologii filozo-
ficznej. Sa one wydawane w Polsce i zagranicą. Nie pomija zatem 
problematyki z dziedziny życia wewnętrznego. Z dużym zaintereso-
waniem spotkały się na przykład jego Rozważania o kapłaństwie. 
Kapłan w służbie Chrystusa i człowieka (Sandomierz 2013). Bardzo 
ważny jest też nowy, ciekawy tom pt. Rozważania w kręgu słowa 
Bożego. Autor analizuje w nim ogromnie aktualne zagadnienia teolo-
giczno-egzystencjalne, skierowane zarówno do osób świeckich, jak  
i do kapłanów. 

Książka prezentuje szeroką płaszczyznę dylematów, jakie stoją 
współcześnie przed człowiekiem (s. 13-25). Autor odwołuje się między 
innymi do swoich dawnych, ale wciąż aktualnych przemyśleń.  
„Zasada personalizmu głosi − napisał w 2007 r. − że w życiu społecz-
nym najważniejszy jest zawsze człowiek i dlatego należy szanować 
jego niezbywalną godność oraz nie należy odbierać mu praw”1.  

Ważny blok tematyczny recenzowanej książki to Bóg w refleksji 
filozoficznej, Bóg Izraela i Stwórca jako Miłość (s. 25-56). Dużo miej-
sca ks. Kowalczyk poświęca Chrystusowi jako Bogu i Człowiekowi 
(por. s. 57-89). Wiele pisze też o Kościele jako wspólnocie Boga i lu-
dzi, o Matce Najświętszej jako pośredniczce łask. Nie pomija też ta-
jemnicy zła w świecie. Zwraca również uwagę na nieskończone bo-
gactwo Bożego Miłosierdzia (por. s. 90-142). Również tematy związa-

                                                      
1 S. Kowalczyk, Wspomnienie, w:  „...byłem z tymi ludźmi”. Życie i działalność 

księdza Romana Kotlarza, red. Sz. Kowalik, A. Kutkowski, J. Kutkowski, Radom 
2007, s. 8. 
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ne z modlitwą w ogóle, zwłaszcza z modlitwą Pańską, oraz z Eucha-
rystią stały się przedmiotem głębokich rozważań. W pracy nie zosta-
ły pominięte również takie zagadnienia jak chrzest człowieka, 
wspólnota małżeńsko-rodzinna, świętość, wiara (s. 143-280). 

Omawiana książka jest dowodem tego, że ks. prof. Stanisław 
Kowalczyk działa w Kościele nie tylko jako uczony, ale przede 
wszystkim jako głęboki myśliciel, który mówi i pisze zrozumiale dla 
słuchaczy i czytelników, po ojcowsku. W tym duchu wykłada podsta-
wowe prawdy wiary. Skomplikowane zagadnienia wyjaśnia jasno  
i przystępnie na wzór nauczania papieża Franciszka. 

Ksiądz Kowalczyk jest emerytowanym profesorem Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na przykładzie jego nau-
czania można śmiało powiedzieć, że kapłan nigdy nie jest w stanie 
spoczynku. Potwierdza to charyzmat wszechstronnej aktywności 
naukowej i duszpasterskiej tego uczonego również na emeryturze.  

Recenzowana książka to dorobek życiowy myśliciela, który  
z odwagą troszczy się o całe życia człowieka. Prezentuje jasno i wy-
raźnie wiarę Kościoła jako bogatą jedność i całość. Jego rozważania 
opierają się głównie na tekstach biblijnych, nauczaniu Kościoła  
i pismach czołowych teologów współczesnych. 

Po lekturze recenzowanej publikacji można śmiało powiedzieć, 
że życie człowieka mądrego, dobrze wykształconego jest permanent-
nym kształtowaniem i ubogacaniem jego osobowości. Rozwija się  
w wielu kierunkach, jest rzetelnym wypełnianiem obowiązków spo-
łeczno-zawodowych oraz przezwyciężaniem trudności wewnętrznych 
i zewnętrznych. Sens życia ludzkiego wymaga głębokiej refleksji 
etycznej. 

Recenzowane dzieło jest więc dobrym vademecum w drodze do 
udoskonalania ludzkiego „ja” w życiu indywidualnym i społecznym. 

Współczesna zawirowana rzeczywistość wymaga fachowej  
i przenikliwej znajomości spraw i zagadnień, z którymi boryka się 
żyjący dziś człowiek. Pomocy w ich poznaniu dostarczają głębokie 
przemyślenia ks. prof. Stanisława Kowalczyka, wytrawnego filozofa  
i teologa.  
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O. Krzysztof Dyrek SJ 
 
 

WYPALENIE (BURNOUT) WŚRÓD KSIĘŻY1 
 
 
1. Wypalenie 

 
Wypalenie (ang. burnout) jest reakcją osób na chroniczny stres 

i napięcie emocjonalne, które powstaje na skutek kontaktu  
z innymi ludźmi, zwłaszcza doświadczającymi cierpienia. Jest to 
stan zmęczenia, frustracji, spowodowany poświęcaniem się 
sprawom, relacjom, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 
Mamy tu do czynienia z osobą zaangażowaną w służbę innym, 
która po pewnym czasie intensywnej aktywności wycofuje się. Jest 
to syndrom, który prowadzi do stopniowej utraty idealizmu, 
energii, celów, motywacji i oczekiwań, a także do zmęczenia  
i frustracji. To doświadczenie wspólne jest księżom, siostrom 
zakonnym, nauczycielom, lekarzom itp. 

Następuje u nich przemęczenie, osamotnienie i coraz większe 
rozczarowanie sobą i innymi. Rodzi to w nich odczucie porażki  
i poczucie winy. Ogień wewnętrzny, który dawał siłę i pomagał 
troszczyć się i poświęcać, teraz wygasa. Kontakt z drugim staje się 
coraz mniej angażujący, wręcz nieosobowy. 

Wypalenie nie występuje u wszystkich osób, ale u tych, które 
wytrwale dążą do celu i nie godzą się na słabość i ograniczenia. 
Najczęściej zdarza się to idealistom, charyzmatycznym liderom, 
ludziom zasad i przekonań oddanym bez reszty drugiej osobie  
i ideałom. Zaczynają z wielkim i nieograniczonym zapałem. Nie idą 
na kompromis, dając z siebie wszystko przez długi okres. Później 
jednak nie są w stanie tego dłużej znieść, poddają się, zamykają, 
rezygnują z dalszego zaangażowania i poświęcenia. Wypalają się  
i zaczyna im brakować sił i chęci do dalszego poświęcania się. 

Syndrom wypalenia nie pojawia się niespodziewanie, nagle, ale 
stopniowo. Jest to proces, na który składają się pewne fazy, etapy. 
Popatrzmy, jak ten proces dokonuje się u kapłanów. 

                                                      
1 Wykład wygłoszony podczas spotkania dekanalnych ojców duchownych 19 

września 2017 r. w WSD w Tarnowie. Przedruk z Currenda, Pismo Urzędowe 
Diecezji Tarnowskie¸ 167(2017), nr 3, s. 445-468. 
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2. Etapy wypalenia 
 
Entuzjazm idealistyczny 

Na tym pierwszym etapie ksiądz angażuje się w pracę, posługę  
z entuzjazmem i zapałem. Ma w sobie dużo energii, nadziei  
i pozytywnych oczekiwań. Często ważną siłą motywacyjną są dla 
niego ideały, pragnienia i troska o Bożą chwałę. Zdaje mu się, że 
niczego się nie boi i że może wszystko dzięki własnemu oddaniu  
i wsparciu łaski Bożej. Równocześnie nieobiektywnie i błędnie ocenia 
rzeczywistość i swoje możliwości. Traci dystans do swoich uczuć  
i potrzeb innych. Zatraca granice między tym, co może uczynić, na co 
go stać, a czego potrzebują inni. Nie odróżnia potrzeby pomagania 
drugiemu człowiekowi od potrzeby bycia ważnym i użytecznym. Nie 
umie zachować granicy między życiem prywatnym a byciem dla 
innych. 

Faktycznie dochodzi u niego do rezygnacji z czasu i życia dla 
siebie. Kapłan zaczyna stawiać innych i ich sprawy ponad potrzebę 
wypoczynku, modlitwy, przebywania z przyjaciółmi. Dlatego stara 
się być do dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Udostępnia innym z łatwością prywatne numery telefonu, konta, 
adresy, zapewniając jednocześnie, że będzie zawsze do ich 
dyspozycji. Zawsze jest gotowy, by przyjąć, pomóc – niezależnie od 
pory dnia i nocy. Dzięki takiej otwartości czuje się ważny, potrzebny 
i lepszy od innych. W konsekwencji inni ciągle go szukają  
i potrzebują. Żyje w ciągłym napięciu, angażując się w problemy 
innych, które wydają się nigdy nie mieć końca. Im więcej daje, 
poświęca się, tym bardziej inni go potrzebują. 

Na tym etapie również idealistycznie i nadgorliwie nastawiony 
apostoł oddala się od współkapłanów, wspólnoty. Brakuje mu czasu 
na bycie z nimi i wśród nich. W konsekwencji zaczyna się czuć 
samotny i oddalać się od tych, na których mógłby – i powinien – 
liczyć, oczekując pomocy. 
 
Stagnacja 

Kapłana tak zaangażowanego w sprawy innych po jakimś czasie 
zaczynają męczyć ludzie, ich prośby, żądania i oczekiwania. Ma 
odczucie bycia wykorzystywanym. Oprócz życzliwości odczuwa 
również niechęć, agresję wobec innych. Częściej unika ich, nie 
zauważa i nie realizuje ich oczekiwań. Odczuwa coraz bardziej 
zmęczenie i opór, by ciągle, bez końca dawać im samego siebie. 
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Pojawia się w nim pewna forma przebudzenia ze snu. Dostrzega, że 
jego zaangażowanie i poświęcenie nie przyniosło efektów i sukcesów, 
jakich się spodziewał. Zaczyna słabnąć, mniej się angażować  
i poświęcać, bo ma coraz mniej sił i ochoty. Częściej i dłużej czuje się 
przemęczony. Zaczyna narzekać – choć na początku ciągle jeszcze 
nieśmiało – na tych, którzy przychodzą do niego, potrzebują go  
i wykorzystują. Coraz częściej odczuwa przekonanie, że nie może, nie 
musi i nie powinien wszystkim pomagać. 

 
Frustracja 

Z czasem rzeczywistość poświęcenia przestaje być dla księdza 
gratyfikująca i przyjemna. Trudności jest coraz więcej i stają się one 
niemożliwe do pokonania. Pogłębia się w nim świadomość, że nie 
wszystkim pomógł, to zaś coraz bardziej go osłabia i blokuje. 
Wyznawane ideały tracą na wartości i przestają być siłą 
motywacyjną. Rozdźwięk między nimi a rzeczywistością pogłębia się. 
Obok frustracji i rozczarowania pojawia się odczucie porażki, 
poczucie winy, wstyd i zawód z powodu niezrealizowania osobistych 
pragnień i oczekiwań innych. W kapłanie narasta lęk i niepokój  
o przyszłość. Doświadcza samotności, traci kontrolę nad sytuacją 
i stanem, w jakim się znajduje. Świadomość, że nie jest takim, jak 
kiedyś – a więc hojnym i wielkodusznym – pogłębia w nim stan 
frustracji i zniechęcenia. 

Frustracja może się u niektórych objawiać w trzech aspektach: 
w psychosomatyzacji (fizycznym zmęczeniu, bezsenności, bólach 
głowy, migrenach, częstym zapadaniu na choroby), w nadużywaniu 
jedzenia, lekarstw, tytoniu, alkoholu i narkotyków oraz  
w trudnościach związanych z przeżywaniem relacji z innymi. 

Pogłębiająca się frustracja dotyczy zwłaszcza sfery patrzenia na 
siebie, przyczyniając się do osłabienia osobowej realizacji  
i powodując utratę poczucia własnej wartości. Kapłan wobec siebie 
samego żywi negatywne uczucia. Czuje niechęć do siebie, 
zgorzknienie, pogardę, złość, bo nie potrafi pomagać innym jak 
kiedyś. Boli i zasmuca go, że wobec tych, których kochał, nie jest już 
taki jak kiedyś. Odczuwa pragnienie autodestrukcji. 

W życiu osób duchownych na tym etapie często pojawiają się 
problemy także w dziedzinie seksualnej, przychodzą myśli  
o porzuceniu życia kapłańskiego lub zakonnego. Wypalenie 
przyjmuje dla nich także formę unikania spotkań wspólnotowych, 
braku entuzjazmu, sztywności postaw, bezosobowego podejścia do 
innych, podejrzliwości, braku zaufania, zniechęcenia i poczucia 
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bezradności. Widać to również na płaszczyźnie duchowej. Słabnie  
u nich modlitwa, wiara, przeżywanie liturgii itd. 

Etap frustracji jest momentem kryzysowym i jednocześnie 
bardzo delikatnym okresem. Może prowadzić do pokonania kryzysu 
albo – przeciwnie – w kierunku jeszcze większego wycofania się  
i braku zainteresowania, czyli apatii. Wiele zależy tutaj od osoby  
i tych, którzy na tym etapie jej towarzyszą i pomagają. 

 
Apatia 

Jeśli kryzys, w jakim znajduje się kapłan, nie zostanie 
pokonany, to wówczas przybiera na sile apatia, która jest odczuwana 
jako obojętność, niechęć do angażowania się w pomoc innym oraz 
chłód emocjonalny i bezosobowość w relacjach z drugim człowiekiem. 
Tutaj widać porażkę dobrej empatii i utratę entuzjazmu. Relacje 
księdza z innymi stają się całkowicie przeciwne do tych, które 
towarzyszyły mu wcześniej. Przebywanie wśród ludzi nie daje mu już 
więcej satysfakcji i radości, ale przynosi raczej odczucie zmęczenia. 
Wypalony ksiądz nie ma chęci, by więcej dawać i poświęcać się. 
Angażuje się w pomaganie i służbę innym, ale tylko zewnętrznie, 
jakby z przymusu, w poczuciu, że tak trzeba i wypada. Wszystko 
wydaje się gorzej funkcjonować – i praca, i relacje z innymi. Niechęć 
i bezsilność oraz desperacja stają się coraz bardziej widoczne  
i odczuwalne. „Nic nie ma sensu. Nic się nie da zrobić” – takie 
odczucia najczęściej wypełniają jego myślenie. 

Wypalony ksiądz jest sfrustrowany i niechętny do 
zaangażowania. Mniej daje i interesuje się innymi. Staje się bierny, 
wycofany i zamknięty. Częściej powtarza: „nie obchodzi mnie; 
obojętne mi to; czemu znowu ja; niech inni pomogą" itp. Zajmuje się  
i interesuje bardziej problemami niż ludźmi, raczej przypadkami niż 
osobami. Pogłębia to jego nieżyczliwe i obojętne nastawienie wobec 
potrzebujących pomocy. Taki stosunek i podejście do innych wpływa 
na sposób pomagania im i troszczenia się o nich. W jego postawie jest 
więcej rutyny, stereotypów, braku grzeczności, przyzwyczajenia,  
a mniej uwagi i nastawienia na potrzeby konkretnej osoby. 

Smutne w tej rzeczywistości jest to, że kapłanom – kiedyś 
wielkim idealistom – na tym etapie ideały, wspaniałe motywacje, 
które były u początku ich zaangażowania i poświęcenia, już nie 
wystarczają, nie motywują ich. Rzadko się do nich odwołują – jakby 
stały się balastem, bardziej ciężarem niż siłą niosącą i motywującą. 
To, co odczuwa i przeżywa wypalony ksiądz, jest silniejsze od tego, 
co kiedyś pragnął i w co wierzył. Miłość do Jezusa już więcej go nie 
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niesie i nie prowadzi do ludzi. Przeciwnie, wprowadza go w poczucie 
winy i smutku, frustrację, bierność, rozczarowanie nie tylko innymi  
i samym sobą, ale także i Bogiem. 

W pewnym momencie pojawia się etap szukania winnych za 
stan, w jakim wypalony ksiądz się znajduje. Najczęściej na samym 
początku oskarża siebie samego. Później szuka winnych poza sobą, 
na zewnątrz, a więc w ludziach, którym pomagał, w innych 
kapłanach – że nie pomogli, nie ostrzegli lub byli obojętni. To 
pogłębia w nim odczucie samotności, do którego tak naprawdę 
przyczynił się on sam, oddalając się wcześniej od kapłańskiej 
wspólnoty. 

 
3. Elementy wypalenia 

 
Podsumowując to, co zostało powyżej powiedziane, można 

stwierdzić, że w syndromie wypalenia widoczne są trzy elementy. 
 
Przeciążenie emocjonalne 

Rdzeniem problemu wypalenia jest najpierw przeciążenie 
emocjonalne kapłana, które w konsekwencji prowadzi do jego 
wyczerpania. Tak bardzo angażuje się on emocjonalnie w pomoc 
innym, odpowiadając na coraz większe zapotrzebowania, że aż czuje 
się nimi przeciążony i emocjonalnie wyczerpany. Najpierw wypalają 
się w nim emocje pozytywne (radość, entuzjazm), a na ich miejsce 
wchodzą odczucia negatywne. Później słabnie jego działanie, a na 
końcu motywacja. 

Kapłan czuje się osłabiony, wycieńczony, pusty. Brakuje mu sił, 
by stawić czoła codzienności. Gdy pojawia się wyczerpanie 
emocjonalne, czuje, że nie jest już zdolny, by dać innym coś więcej. 
Nie znaczy to, że nie chce – po prostu nie potrafi, nie ma sił ani 
motywacji. Traci entuzjazm i chęć pomagania ludziom. Doświadcza 
wielu negatywnych uczuć wobec siebie i innych – zwłaszcza smutku 
i agresji. 

Rozwiązaniem dla wypalonego księdza wydaje się odejście od 
ludzi oraz rezygnacja z zaangażowania i pomagania im. Kapłan 
zaczyna wówczas być sztywny, nie chce się więcej angażować 
emocjonalnie, by uniknąć bólu i ponownego wyczerpania. Narzuca 
sobie dystans emocjonalny i chłód w relacjach z innymi. Zewnętrznie 
oznacza to, że traktuje ich na sposób formalny, obojętny, urzędowy. 
Nie zauważa konkretnej osoby, boi się zaangażowania 
emocjonalnego. 
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Depersonalizacja osób 

Widać zatem, że wyczerpanie emocjonalne kapłana 
uzewnętrznia się w relacjach z osobami, z którymi pracuje. Prowadzi 
to do rozwoju w nim postawy depersonalizacji osób, czyli 
negatywnego, bezosobowego nastawienia do tych samych ludzi, 
wobec których wcześniej był pełen pozytywnego emocjonalnego 
zaangażowania. Zaczyna ich nie lubić i czuć do nich niechęć  
i nienawiść. Jedynym jego pragnieniem jest, by wreszcie wszyscy 
dali mu spokój. Przestaje się nimi interesować, martwić. Przyjmuje 
postawę ignorowania, lekceważenia i obojętności na ich potrzeby  
i prośby. 

Młody ksiądz u początku zaangażowania w posługiwanie 
potrzebującym pomocy chce być dobry, zawsze do dyspozycji. 
Zapewnia wszystkich, że zawsze mogą przyjść, zadzwonić, że drzwi 
jego domu, plebanii, pokoju, serca zawsze będą dla nich otwarte.  
A gdy oni biorą na serio tę jego obietnicę, to po początkowej radości, 
dumie z bycia potrzebnym, ważnym i lepszym od innych, gdy 
napięcie związane z emocjami się nasila, pogłębiając jednocześnie 
odczucie emocjonalnego wyczerpania, zaczyna doświadczać 
zmęczenia ludźmi i ich problemami. Zaczyna mieć dość ciągłych 
próśb, problemów. Pojawia się w nim pragnienie ucieczki, 
schronienia się przed ludzką natarczywością, obecnością  
i wymaganiami. Najczęściej wówczas znowu reaguje emocjonalnie, 
jak to czynił wcześniej, a więc jest złośliwy, arogancki, wrogo 
nastawiony. Każde nowe żądanie, oczekiwanie zamiast budzić 
radość, jak kiedyś, budzi agresję, niechęć, smutek i lęk, że nie da 
rady, że już więcej nie potrafi, bo brakuje mu sił. 

 
Zmniejszenie samooceny i poczucia realizacji osobowej 

Kapłani oddani ludziom bez reszty płacą nieraz wysoką cenę za 
troskę i pomoc udzielaną braciom i siostrom. Jako że najczęściej są 
osobami wrażliwymi, o dobrym i otwartym sercu, kierującymi się 
miłością ewangeliczną, zaczynają odczuwać przerażenie z powodu 
postawy, którą u siebie zauważają. Dostrzegają twardość własnego 
serca. Prowadzi ich to także do uczuć negatywnych wobec samych 
siebie. Czują się winni z powodu takiego traktowania innych. Są 
mocno zaniepokojeni tym, że stają się ludźmi chłodnymi i obojętnymi 
wobec potrzebujących pomocy, dla których kiedyś byli gotowi 
wszystko dać i poświęcić. Mają dosyć nie tylko innych, ale także 
samych siebie. 
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Konsekwencją takiego przeżywania siebie i swojego 
zaangażowania w posługiwanie innym jest trzeci element: 
pomniejszenie własnej oceny oraz poczucia wartości i realizacji 
osobowej. Ksiądz czuje się słaby, gorszy, zawiedziony i rozczarowany 
sobą. Nie wydaje mu się, by mógł innym coś jeszcze dać i nawiązać  
z nimi odpowiednie relacje. Ma poczucie osobistej porażki, 
przegranej. Wydawało mu się, że jest osobą wrażliwą, otwartą na 
innych. Tymczasem rzeczywistość okazała się odwrotna. Prowadzi to 
z kolei do obniżenia oceny samego siebie. Kapłan powoli przestaje 
wierzyć w swoje możliwości i zdolności. Czuje się nieużyteczny, 
zagubiony, niepotrzebny i niezdolny do tego, by dłużej pomagać. Jest 
to jakaś forma depresji wypływająca z zawiedzenia i rozczarowania 
sobą. 

 
 
4. Zewnętrzne przyczyny wypalenia wśród księży 

 
Badania prowadzone wśród księży, którzy ulegli syndromowi 

wypalenia, zwracają uwagę na różne jego przyczyny. 
 

Brak poczucia wspólnoty 
Wśród księży diecezjalnych pierwszą przyczyną wypalenia jest 

brak poczucia wspólnoty. Chodzi tutaj o czucie więzi, przynależności 
do wspólnoty kapłańskiej, która żyje i pracuje, kierując się tymi 
samymi ideałami i wartościami: „Jestem jednym z nich i do nich 
należę. Im na mnie zależy. Oni cieszą się moimi osiągnięciami, 
przejmują się moimi troskami i kryzysami. Mogę liczyć na ich 
wsparcie i pomoc". Wydaje się, że wielu księży nie odczuwa 
wspólnoty kapłańskiej i jedności z nią. 

Święty Bernard pisze, że diabeł nie boi się tych, którzy modlą 
się i poszczą, ale tych, którzy żyją w zgodzie, w jedności z sobą  
i Bogiem, w miłości. Tacy powodują w demonach ból, lęk i złość. Ta 
bowiem jedność nie tylko niepokoi diabła, ale też sprowadza Boże 
błogosławieństwo. 

Dlatego, by zapobiegać syndromowi wypalenia, potrzebne jest 
tworzenie realnych, prawdziwych więzi pomiędzy kapłanami. Nie 
chodzi tu tylko o relacje przyjacielskie, ale o takie, które pomogą 
dzielić się między sobą tym, czym ktoś żyje, co jest dla niego ważne. 
Nie jest ważna ilość relacji, ale raczej ich rodzaj, typ, głębia. Jeśli są 
one ubogie, płytkie, bezosobowe, to nie wzmacniają zaufania i nie 
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dają wsparcia i jedności z innymi. To zaś niszczy zapał, entuzjazm  
i pragnienie poświęcenia się oraz oddala od ideałów ewangelicznych. 

Można służyć innym z zapałem, jeśli wspólnota kapłańska, 
współbracia kapłani wspierają nasz altruizm i nie frustrują 
entuzjazmu. Atmosfera panująca między prezbiterami warunkuje 
zaangażowanie i poświęcenie: sprzyja im lub też je utrudnia, 
przyczyniając się do wystąpienia syndromu wypalenia. Wspólnota 
kapłańska wówczas zamiast być wsparciem, staje się jeszcze jednym 
źródłem stresu i napięć wzajemnych, co jeszcze bardziej dzieli  
i frustruje. 

Atmosfera we wspólnocie kapłańskiej w dużej mierze zależy od 
przełożonych – a więc biskupa, proboszcza, odpowiedzialnych za 
dzieła i sposoby sprawowania przez nich władzy. Gdy w tych 
relacjach przeważa dystans, obojętność, brakuje zaufania  
i współpracy, tworzą się częściej i szybciej napięcia i konflikty. 
Osłabiają one motywację do poświęcania się i pogłębiają samotność. 
Nie jest to tylko brak obecności i wsparcia uczuciowego, ale także 
utrata przynależności do wspólnoty kapłańskiej, którą reprezentuje 
przełożony. Częstym doświadczeniem księży bywa odczucie, że  
w momentach trudnych, kryzysowych nie zawsze mogą liczyć na 
wsparcie przełożonych i współbraci w kapłaństwie. W takich 
momentach często czują się przez nich opuszczeni. 

Przełożeni mają ważną funkcję do spełnienia. Ich sposób 
odnoszenia się do kapłanów może przyczyniać się do powstania  
u nich syndromu wypalenia lub też do jego uniknięcia. Ocena 
wysiłków księży, docenienie lub jego brak, feedback pozytywny lub 
negatywny – to wszystko wpływa na ich samopoczucie  
i odnajdywanie się w zaangażowaniu, w pracy kapłańskiej  
i w obecności we wspólnocie prezbiterów. 

Często w ocenach przełożonych przeważa raczej feedback 
negatywny niż pozytywny: Nie chwalą, bo im się wydaje, że 
obowiązkiem podwładnych jest dobre wykonanie zadań. Jeśli zaś 
chwalą, to równocześnie krytykują. Stąd raczej upominają, polecają, 
nie licząc się z podwładnymi i ich potrzebami oraz możliwościami.  
To z kolei osłabia motywację, więź kapłańską, zaangażowanie  
i zaufanie, powodując niebezpieczeństwo wypalenia. 

 
Przeciążenie pracą 

Drugą przyczyną powstawania syndromu wypalenia wśród 
księży jest przeciążenie pracą. Istnieje takie przekonanie, że ksiądz 
ma być kapłanem „zjedzonym jak Jezus”. Powinien niemalże spać  
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w kościele (syndrom łóżka w kościele), by wypełnić swoją misję. Jest 
to ideał życia i posługi osoby duchownej: trzeba dać się innym jak 
Jezus w Eucharystii; ideał wielki i wymagający, który wyklucza 
możliwość życia dla siebie, życia prywatnego. Kapłan powinien 
pracować 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jest to jednak ideał 
trudny do osiągnięcia, który może prowadzić do przeciwnych 
skutków. 

Kapłan ma być zawsze wszystkim dla wszystkich, poświęcając 
im się całkowicie i bez reszty, nie mając nigdy czasu dla siebie. 
Podtrzymują go w tym posługiwaniu motywacje duchowe  
i powołaniowe, które sprawiają, że pomimo stresu, wymagań  
i napięć potrafi znaleźć sens i znaczenie tego, co robi i czym żyje, 
jednocześnie czerpiąc z tego satysfakcję. Na stawiane wymagania  
i potrzeby kapłan nie tylko odpowiada poświęceniem i pracą, ale też 
naśladuje Chrystusa, w którego losie uczestniczy. 

Ksiądz z natury jest człowiekiem poświęcenia – także  
w sytuacjach stresu i niepowodzeń. Ma czynić dobrze innym, nie 
zaspokajając własnych potrzeb i nie szukając siebie. Ludzie sądzą, 
że prawdziwy ksiądz zawsze ma być na posterunku. Powinien 
całkowicie angażować się w swoją posługę. Jest to zachęta do 
przesadnego altruizmu i lekceważenia własnych potrzeb. Jest to 
także źródło motywacji, ale również presji, a czasem rozczarowań. 

W niektórych krajach kapłani są pierwszymi osobami, do 
których inni zwracają się o pomoc – i to w przeróżnych sprawach  
i potrzebach. Potrzeby te są często pilne i wynikają z rozmaitych 
konieczności, dlatego nie można ich ignorować i odwlekać. Kapłan 
musi na nie odpowiadać bezpośrednio i szybko. Im więcej jest tych 
potrzeb i żądań – takich nagłych i dramatycznych – którym trzeba 
zaradzić, tym większe jest wystawienie na niebezpieczeństwo 
wypalenia. Niektórzy misjonarze doświadczali tego syndromu nie 
tyle z tego powodu, że byli przeciążeni pracą i wyzwaniami, ile 
dlatego, że byli sfrustrowani, nie mogąc zaspokoić potrzeb ludzi, 
którzy prosili ich o pomoc i wsparcie. 

Jeśli gorliwy kapłan nie podejmie refleksji nad swoim stanem  
i zaangażowaniem, to będzie musiał kiedyś zapłacić wysoką cenę  
w postaci wyczerpania, popsutych relacji itp. 

 
Kontrast pomiędzy wartościami osobistymi i proponowanymi 
przez wspólnotę 

Trzecia przyczyna wypalenia wśród księży to kontrast pomiędzy 
wartościami osobistymi, a tymi, które proponuje wspólnota. Jest ona 
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ściśle powiązana z poprzednimi. Nie chodzi tu o różnicę, niezgodność 
pomiędzy wartościami ewangelicznymi i głoszonymi przez Kościół. 
Problem tkwi raczej w tym, że w swoim posługiwaniu kapłani 
spotykają się nieraz z wartościami, wymaganiami, które trudno 
przychodzi im połączyć i pogodzić z życiem i pracą. Jakby życie 
wymagało od nich czegoś innego. 

Kapłani doświadczają momentów, w których mają odczucie  
i przekonanie, że ideałami nie można do końca żyć, że są one 
nierealne i niemożliwe do realizacji w życiu – jakby trzeba było 
czasem z nich zrezygnować, zawiesić je lub dostosować do życia  
i wymagań, a nie odwrotnie. Rodzi to niesmak wewnętrzny, 
dylematy duchowe i napięcia nie tylko psychiczne, ale także 
wspólnotowe. 

Kiedy ideały i wartości słabną, przestając być ważną siłą 
motywacyjną, wówczas traci wartość nie tylko to, co robimy, ale 
także sens i motywacja (a więc „dlaczego” to robimy). Gdy zaś 
słabnie motywacja, słabną chęci, by nie tylko coś dać i zrobić, by 
poświęcać się więcej, robić coś bezinteresownie i trudzić się, ale 
także cierpieć dla sprawy, dla ludzi i dla dzieł. 

Taka postawa rodzi w kapłanie podział wewnętrzny, napięcie, 
które są nieraz bardzo trudne do zniesienia, zwłaszcza dla osób 
wrażliwych i pragnących żyć ideałami ewangelicznymi. Tracąc 
najgłębszą motywację tego, kim są i co robią, księża słabną najpierw 
w zapale, później zaś w ogóle tracą sens nie tylko tego, co robią, ale 
także tego, kim są i dla kogo żyją. Osłabienie w tej sferze jeszcze 
bardziej prowadzi do doświadczenia wypalenia. 

 
Brak wpływu i kontroli własnej pracy 

Czwartą przyczyną wypalenia wśród księży jest brak wpływu  
i kontroli własnej pracy. Doświadczają tego przede wszystkim 
młodzi księża i wikariusze, od których niewiele zależy w ich 
posługiwaniu (ich praca zależna jest bowiem od przełożonych). 

Hierarchia jest pojęciem teologicznym, modelem 
organizacyjnym opartym na przekazie treści, poleceń w jednym 
kierunku – „z góry na dół”. Taki układ istnieje w wielu strukturach 
zakonnych i kościelnych. Opiera się on na zaufaniu, wierze i zakłada 
podporządkowanie się. Niejednokrotnie niesie też z sobą odczucie, iż 
nie jest się uszanowanym i docenianym. Złe zrozumienie relacji 
przełożony – podwładny przyczynia się często do utraty inicjatywy, 
jak również do kierowania księżmi na sposób autorytarny. 
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O wielu rzeczach decydują inni – przełożeni i odpowiedzialni za 
dzieło. Może to powodować doświadczenie braku autonomii  
i prowadzić do odczuwania większej bezradności, gniewu. Kapłan 
tymczasem bardziej się angażuje, jeśli jest wzajemność i współpraca, 
możliwość podejmowania decyzji i wpływania na wspólnotę, dzieła  
i prace, za które wszyscy powinni czuć się odpowiedzialni. 

 
Niewystarczająca gratyfikacja 

Jeszcze jedną przyczyną doświadczania przez kapłanów 
syndromu wypalenia jest niewystarczająca gratyfikacja. Nie chodzi 
tu tylko o gratyfikację finansową i materialną. Wśród osób 
duchownych ten aspekt był mniej obecny – jakby stanowił tabu i nie 
należało i nim wspominać. Bardziej wchodzi tutaj w grę – zwłaszcza 
wśród młodych księży – sprawa docenienia, satysfakcji z tego, co 
ktoś robi, i uznania dla jego trudu i poświęcenia. W grę wchodzą tu 
różne potrzeby psychiczne, które ktoś pragnie gratyfikować. To 
często prowadzi do wypalenia. 

We wspólnocie kapłańskiej można nieraz mieć poczucie 
niesprawiedliwości. Można się trudzić, ale będąc zależnym od 
sukcesu, wyników i ocen, może się wydawać, że inni za mało 
wynagradzają i doceniają. Czasem doceniani i faworyzowani są nie 
najlepsi, ale ci bardziej ulegli, przymilający się, koledzy 
przełożonych – choć ich zaangażowanie pozostawia wieje do 
życzenia. 

Rodzi to poczucie krzywdy, poczucie bycia niedocenionym 
(przypowieść o rozżalonych robotnikach w winnicy najlepiej to 
oddaje; zob. Mt 20,1-16). Konsekwencją jest natomiast niechęć, by 
dawać więcej i lepiej. Pojawia się wobec tego pokusa dawania mniej, 
robienia gorzej lub tyle tylko, ile potrzeba. Jest to nieraz początek 
alienacji ze wspólnoty, instytucji i pracy. „Im więcej daję, tym więcej 
chcą i oczekują ode mnie. Już nie tylko nie mogę, ale wręcz już nie 
chcę dawać więcej i robić lepiej. I tak nie warto, nie opłaca się. To 
nie ma sensu”. 

Zdanie, że praca księdza jest ponadczasowa, bez ograniczeń  
i wykonywana dla Bożej chwały, jest piękne i pełne heroizmu. Praca 
jednak, której końca nigdy nie widać, realizowana z poczuciem, iż 
nie jest się za nią docenianym, tylko niektórych prowadzi do cnoty  
i heroizmu. W większość powoduje raczej frustrację, przemęczenie  
i zniechęcenie. Ceną, jaką trzeba wówczas zapłacić, jest często 
wypalenie. 
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5. Statystyki 
 

Statystyki ukazują, że syndrom wypalenia występuje częściej  
u księży młodszych niż starszych. Starsi mają więcej mądrości  
i doświadczenia, a więc są bardziej stali, dojrzali, lepiej reagują na 
stres. 

W młodym wieku idealizacja pracy i własnego zaangażowania 
jest większa, mniejszy z kolei jest dystans do własnego entuzjazmu. 
Młodzi księża idealistycznie patrzą na swoje poświęcenie się dla 
innych i nie umieją przeżywać sytuacji frustrujących, z jakimi się 
spotykają w posługiwaniu. W pierwszych latach kapłaństwa, nie 
mając doświadczenia, dostosowują się do oczekiwań innych i pragną 
je spełniać, biorąc na siebie – w sposób często nieroztropny – zbyt 
wiele. Łatwo się wypalają, bo nie biorą pod uwagę rzeczywistości  
i własnych możliwości. 

Wiele badań potwierdza, że pierwsze lata kapłaństwa 
najbardziej narażają na wypalenie. Na syndrom ten są wystawieni 
również kapłani w przedziale wiekowym 40-50 lat, mający za sobą 
20-30 lat kapłaństwa, czyli ci, którzy są w wieku średnim, 
produktywnym, pełni zaangażowania i entuzjazmu. 

Nie chodzi tu tylko o wiek chronologiczny, ale bardziej o lata 
doświadczenia i pracy apostolskiej. Im dłużej ktoś pracuje z ludźmi, 
tym ma więcej możliwości, by rozwinąć w sobie mechanizmy 
pomocne w uniknięciu wypalenia. Chodzi tu więc o sposób 
przeżywania trudnych doświadczeń i uczenie się rozwiązywania 
problemów. 

Znaczącą rolę odgrywa też wykształcenie. Lepsze wykształcenie 
przyczynia się do wzrostu liczby zadowolonych kapłanów  
i zmniejszenia liczby wypalonych. lm lepiej księża są wykształceni  
i doinformowani, tym bardziej są odporni na wypalenie. Mają więcej 
możliwości stawiania czoła stresom i napięciom. Łatwiej im odczytać 
misje i wizje pracy i posługiwania w Kościele. Można powiedzieć, że 
wykształcenie pełni funkcję protekcyjną i ochronną, redukując 
ryzyko wypalenia. 

 
6. Wypalenie – choroba ducha 

 
Księża pomagają innym najczęściej z przekonania i powołania. 

Ta świadomość motywuje ich do działań i poświęcenia,  
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a równocześnie uświadamia im ciężar zobowiązań i ciążącą na nich 
odpowiedzialność. 

Wypalenie jest testem wiary kapłana, by mógł on zobaczyć, na 
kim się opiera i czego szuka w swoim poświęceniu. Nie jest to tylko 
doświadczenie duchowe, ale także głęboko ludzkie i psychologiczne. 
Łaska Boża jest pierwsza i nas wspomaga, ale nieraz także ona 
potrzebuje naszego wsparcia i pomocy. 

Osoba duchowna doświadcza kryzysu nie tylko z powodu 
zmęczenia bardziej dlatego, że nie widzi sensu swego trudu  
i zmęczenia, gdyż traci uległość Duchowi Świętemu, który daje 
motywację do działania. Cena, jaką płaci, nie ogranicza się tylko do 
wyczerpania emocjonalnego. Jest nią także osłabienie tożsamości 
kapłańskiej, gdyż wypalenie dotyka również motywacji 
powołaniowych. Jest to zatem choroba ducha. 

W życiu osób duchownych syndrom wypalenia sprawia, że 
ksiądz jest pozbawiony istoty swojej duchowości i osłabiony w swoim 
charyzmacie. Gdy traci sens i motywację tego, co robi i kim jest, 
wówczas nakręca się spirala wyczerpania wewnętrznego, które jest 
znacznie poważniejsze niż fizyczne czy psychiczne, gdyż dotyka 
korzeni i sensu tego, co w jego życiu najważniejsze – bycia kapłanem 
Jezusa. Jest to zagubienie ideałów, dla których kapłan poświęcił 
siebie i swoje życie. 

Zagubienie ideałów następuje stopniowo. Po jakimś czasie to, co 
było decyzją powołaniową, celem życia i pragnieniem zmiany świata, 
staje się zwykłą pracą, mniej gratyfikującą, później z kolei prowadzi 
do wycofania, dystansu i frustracji, obojętności i twardości serca 
pasterza. 

Wypalenie jednak może być też czasem wzrostu i nawrócenia – 
w zależności od sposobu jego przeżywania. Nie rozwiąże się tego 
problemu, pracując więcej lub mniej albo osłabiając zapał 
altruistyczny, ale stawiając w centrum miłość autentyczną  
i bezinteresowną, znajdującą się u podstaw powołania. Jest to 
okazja do tego, by wyjść z ciemności własnego egoizmu i odkryć na 
nowo najgłębszy sens powołania, będąc świadomym, że ciągle jest 
się tym, przez którego Jezus udziela innym swojej łaski. Kapłan 
powinien być dalej i ciągle świadkiem Jego obecności i miłości. 
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7. Przyczyny osobowe 
 
Oprócz opisanych powyżej przyczyn zewnętrznych syndromu 

wypalenia wśród kapłanów, trzeba uwzględnić także przyczyny 
osobowe – a więc zależne od osobowości każdego z nich. 

 
Pokusa bycia mesjaszem 

Wielu gorliwych kapłanów ulega pokusie bycia mesjaszem. Tak 
bardzo angażują się w pomaganie innym i duszpasterstwo, jakby 
wszystko od nich zależało i na nich się opierało. Wydaje im się, że 
jeśli oni czegoś nie zrobią, to nikt tego za nich nie uczyni. Marzenie, 
by być jedynym i niezastąpionym, staje się główną motywacją ich 
działania. Jest to jakaś forma kompleksu Boga, który oznacza 
głębokie przekonanie o swojej nadzwyczajności i wszechmocy. 

Taki kapłan staje się zależny od poczucia własnej wyjątkowości 
(bycia niezastąpionym) i czuje się winny, gdy nie pomaga tym, 
którzy potrzebują pomocy. Rodzi się w nim pokusa dawania innym 
wszystkiego – aż do momentu, w którym nie ma już nic więcej, co 
mógłby im ofiarować. Wówczas odczuwa wewnętrzną pustkę. 
Doświadcza nie tylko zmęczenia, lęku i niemożności dawania więcej, 
ale również brak sensu. 

Taki kapłan często nosi w sobie jakieś potrzeby i braki 
uczuciowe lub poczucie winy, które pragnie z siebie zrzucić. Jest to 
odczucie bycia dzieckiem bezradnym, które tworzy iluzję, iż jest 
niezastąpione i wszystko może. Pomaganie innym staje się wówczas 
bezskutecznym sposobem pomagania samemu sobie. 

Kapłan o osobowości typu mesjasza posiada następującą 
charakterystykę: 

- szuka dowartościowania, zachowując się tak, jak powinien, 
by zyskać aprobatę i uznanie osób znaczących, ważnych; chcąc się im 
podobać, pozwala na to, by inni warunkowali jego postępowanie  
i decyzje, a równocześnie zaniedbuje własne sprawy i potrzeby; 

- musi zawsze otrzymywać najlepsze wyniki, by zyskać 
akceptację; powoli staje się niewolnikiem dążenia do tego, by być 
niezbędnym i potrzebnym innym; czuje się winnym, jeśli nie pomaga 
innym i nic uzyskuje tego, co daje mu wartość i znaczenie; 

- pomaga smutnym, cierpiącym, by zapomnieć o swoim smutku 
i bólu i nie stawiać mu czoła; pomagając innym, ucieka od 
uświadomienia sobie własnych problemów i potrzeb; 

- ma trudności w nawiązaniu relacji z rówieśnikami i nie 
akceptuje, by inni mu pomagali; gdzieś wewnątrz czuje się 
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dzieckiem bezradnym i niemogącym się bronić, potrzebującym 
uznania innych za to, co robi; ukrywa to za maską człowieka silnego 
i niezależnego, który pomaga innym i jest niezastąpiony; 

- staje się więźniem własnej samotności, swojego „bycia innym  
i specjalnym”; nieraz zatrzymuje się, zastanawia, gdy jest już zbyt 
późno. 

Rzadko kapłani o osobowości mesjasza zatrzymują się  
w odpowiednim momencie, by się zapytać i zastanowić nad 
motywami swoich działań. Znajdują się w pułapce, z której nie 
umieją i nie chcą wyjść. 

Superapostołowie, mesjasze i bohaterowie przechodzą przez 
cztery etapy:  

1) pozostawienie modlitwy i pochłonięcie przez aktywizm;  
2) nieuznawanie swoich potrzeb;  
3) brak czasu na analizowanie siebie i swoich potrzeb;  
4) wyczerpanie psychofizjologiczne, które prowadzi do zmiany 

priorytetów i wartości życiowych. 
Kapłan o takim typie osobowości, nie mogąc być 

superapostołem, zaczyna deprecjonować siebie samego, tracąc 
zainteresowanie ludźmi i posługiwaniem. I tak zaczyna wchodzić  
w wyczerpanie emocjonalne, charakterystyczne dla syndromu 
wypalenia. Z wielkiego idealisty staje się osobą zniechęconą, która 
utraciła sens nie tylko własnego posługiwania, ale także ideałów. 
Gdy zaś kapłan traci sens tego, co robi, wówczas może dalej się 
poświęcać, ale nie odnajdzie już w tym wszystkim Bożej miłości.  
Im więcej nierealnych oczekiwań, tym więcej bolesnych rozczaro-
wań. 

 
Niedojrzałość, niespójność osobowa kapłanów 

Jeśli rozdźwięk między ideałem służby na wzór Jezusa  
a wykonywanymi codziennie czynnościami się pogłębia, wówczas 
trudno zrozumieć motywacje swego działania i sens powołania.  
U podstaw może znajdować się niedojrzałość, niespójność osobowa 
kapłana, która prowadzi do problemów emocjonalnych  
i wewnętrznego wyczerpania. Osoba duchowna postępuje wówczas  
i działa z podwójną prędkością: popycha ją do działania powołanie 
idealizowane, a równocześnie osłabia i spowalnia ją rzeczywistość 
ludzka. Pojawiają się w związku z tym postawy mające na celu 
wypełnić pustkę i niespójność wewnętrzną, a więc superaktywizm, 
negatywizm, ciągłe niezadowolenie, podwójne życie. Jest to sposób 
obrony przed odczuciem niepowodzenia, wyczerpania wewnętrznego. 
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Kapłan, widząc, że nie może zmienić rzeczywistości, słabnie  
i z nadmiernej pasji i zapału przechodzi do stanu osłabienia, 
zniechęcenia i rezygnacji. 

Zewnętrznie taki ksiądz ukazuje co innego niż przeżywa 
wewnątrz. Często u podstaw jego działań znajdują się potrzeby, 
które skłaniają i motywują go ku czemuś innemu niż ideały 
powołaniowe. Widać w takiej postawie pozory dobra i szukanie 
samego siebie. Im ktoś bardziej zaspokaja swoje potrzeby, tym jest 
słabszy i bardziej przez nie uwarunkowany. Równocześnie słabnie 
motywacja wypływająca z wartości powołaniowych. 

Posługa duszpasterska budzi również pragnienie, by potrzeby 
duszpasterza zostały zaspokojone. Rozbudzają się one, gdy ktoś 
pomaga i zaspokaja potrzeby innych (karmiąc innych, sam siebie nie 
nakarmi, ale sam zaczyna odczuwać głód). 

Niejeden problem osób duchownych wynika z tego, że ciągle jest 
w nich ignorowane i zaniedbywane wewnętrzne dziecko, które 
domaga się zaspokojenia swoich potrzeb – zdrowej miłości własnej  
i troski o siebie. Nawiązać z nim kontakt znaczy tyle, co nauczyć się 
poświęcać czas naszym podstawowym potrzebom, być za siebie 
odpowiedzialnym. 

 
Potrzeba osobistej ufności i pewności siebie. 70% osób 

duchownych jest uwarunkowane przez potrzebę poniżania. Kapłani 
mają niskie poczucie własnej wartości i żywią negatywne uczucia 
wobec samych siebie. Pogłębia to w nich poczucie bycia 
niedostosowanym do zadań i posługi kapłańskiej. 

Jeśli ktoś nie ma pewności w sobie, będzie jej szukał poza sobą – 
u innych i w tym, co robi. Będzie się koncentrował przede wszystkim 
na niepowodzeniach i szukał satysfakcji w pracy i poświęceniu się 
dla innych. Najprawdopodobniej ktoś taki mógł wybierać 
podświadomie stan kapłański, by poczuć się bardziej potrzebnym  
i wartościowym. Badania wskazują i potwierdzają, że osoby, które 
mają zaniżony obraz siebie i niskie poczucie swojej wartości, mają 
więcej trudności z zaakceptowaniem siebie, mniej są 
usatysfakcjonowane z tego, kim są, trudno im stawiać czoła 
problemom życiowym i otwierać się na nowe doświadczenia. 
Niewiara w siebie czyni osobę bardziej wrażliwą na doświadczenia 
stresujące. Osoby zaś z wyższym poczuciem własnej godności, 
pewności siebie, bardziej wierzą we własne siły i projekty, mniej są 
zależne od innych i środowiska oraz bardziej decydują o swoim 
życiu. 
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Jeśli kapłan patrzy na siebie negatywnie i się przekreśla, jeśli 
się nie ceni i brakuje mu pewności siebie, bardziej naraża się na 
wypalenie. Oczekiwania innych przerosną go, staną się niemożliwe 
do realizacji. Taki ktoś mniej da z siebie, będzie też mniej asertywny 
wobec innych. Łatwiej będzie ulegał ich oczekiwaniom. Zamiast być 
zdecydowanym, odpowiedzialnym, będzie się wycofywał i zależał od 
ludzi i okoliczności oraz warunków zewnętrznych. Łatwiej wówczas 
być przeładowanym i obciążonym oczekiwaniami, osłabionym ich 
ilością. Jeśli kapłanowi brakuje wiary w siebie i swoje możliwości, to 
wyolbrzymia trudności i oczekiwania, nie czuje się na siłach, by im 
zaradzić – tak jakby nigdy nie miał zaradzić oczekiwaniom innych. 
Bardziej się wówczas koncentruje na niepowodzeniach, trudnościach 
niż na osiągnięciach. 

 
Potrzeba akceptacji i uczucia. Gdy kapłan jest 

uwarunkowany tą potrzebą, to łatwiej uzależnia się od pragnień  
i potrzeb innych osób. Robi wszystko, by się im przypodobać i spełnić 
ich żądania. Daje, by otrzymywać, by być kochanym  
i akceptowanym. Gdy nie otrzymuje wdzięczności, traci motywację 
do zaangażowania i poświęcenia. 

Osoby wybierające kapłaństwo lub zawody i stany, które są 
nastawione na pomaganie innym, często mają w sobie silnie obecną 
potrzebę uznania. Ich zdolność pomagania jest środkiem do 
otrzymania aprobaty, uznania, wzmocnienia obrazu siebie. 
Rezultaty pracy i niesienia innym pomocy są dla nich istotne. Praca 
staje się dla nich źródłem satysfakcji, znaczenia i osobistej radości. 

Łatwo wówczas od chęci pomagania drugiemu człowiekowi 
przejść do pragnienia bycia potrzebnym. Taka dynamika jest 
frustrująca, stresująca i osłabiająca, zwłaszcza gdy ze strony innych 
brakuje odwzajemnienia, wdzięczności. Pojawia się wówczas 
rozczarowanie, zmęczenie, złość na siebie i osoby, którym ktoś 
pomaga. Gdy zaś kapłan nie może wszystkim pomóc i spełnić ich 
oczekiwań, pojawia się u niego odczucie bycia nieprzydatnym, 
bezradnym, co tylko pogłębia frustrację i wyczerpanie. 

 
Realizacja, czyli potrzeba sukcesu, popycha osobę duchowną 

do tego, by działać więcej i lepiej pomimo napotykanych trudności. 
Problem występuje wówczas, gdy ta potrzeba staje się tak silna, że 
wszystko inne jest jej podporządkowane. Nieraz też, gdy ktoś dąży 
do celów mało konkretnych lub zbyt wygórowanych (zmienić świat, 
zbawić wszystkich itp.), raczej nierealnych, łatwo jest przegrać, 
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ponieść porażkę. Te pragnienia będą bardziej frustrujące niż 
realizowane i straty będą większe niż zyski. Ktoś, kto oczekuje zbyt 
wiele podziwu od innych, gdy go nie otrzymuje, odreagowuje swą 
frustrację na tych, którzy przypominają mu o jego słabości. 

Podziw nie umacnia i nie daje oparcia. Konsekwencją jest 
utrata sił duchowych. Gdy osoba nie doczeka się uznania, 
odreagowuje swą frustrację na tych, którzy jej go odmawiają. Pustka 
przynosi osamotnienie. Ktoś taki usiłuje uciec przed poczuciem 
niespełnienia, poszukując kryjówek, w których może poczuć się 
spełnionym. Nieraz jest to ucieczka w pracę, innym razem w alkohol, 
seks, kobiety itd. 

Człowiek jest dzisiaj tym, kim stał się wczoraj. Wypaleni księża 
i zakonnicy często byli w przeszłości poddawani nieustannej presji, 
by spełniać wymagania przekraczające ich możliwości. Na takie 
doświadczenia najczęściej są narażeni najstarsi, jedynacy  
i najmłodsi lub najsłabsi członkowie rodziny. Najstarsi – gdyż od 
początku oczekuje się od nich rozsądku i odpowiedzialności; jedynacy 
– gdyż muszą realizować cele i oczekiwania rodziców, które w innych 
rodzinach są rozłożone na kilkoro dzieci; najmłodsi – gdyż muszą 
ciągle podejmować trud bycia beniaminkiem, w czym swój początek 
ma kompleks niższości. 

Konieczność przejmowania od najmłodszych lat 
odpowiedzialności dorosłych pozostawia w psychice człowieka 
niezatarte ślady. Jego uwaga jest zorientowana na spełnianie 
oczekiwań innych, słucha ich jakby „uchem apelowym”. Wsłuchując 
się zaś w ich potrzeby, uczy się rezygnować z własnych. O tym  
z czasem człowiek jakby zapomina, ale podświadomie obecna w nim 
pamięć o wysiłku, którego domagano się wcześniej, może później 
zawrzeć sojusz z niezaspokojoną potrzebą uznania. Ktoś taki może 
później stać się niespokojnym i nienasyconym łowcą i zbieraczem, 
który wciąż czegoś poszukuje i wciąż przed czymś ucieka. Ignorując 
własne ograniczenia, nieustannie się wpatruje i poszukuje zdobyczy 
w postaci poczucia bezpieczeństwa, uznania, akceptacji w oczach 
Boga i ludzi. 

Zatem także faktory osobiste są bardzo ważne w tworzeniu się 
lub uniknięciu syndromu wypalenia. Osobowość, motywacje, 
dojrzałość osobowa, potrzeby, wartości, ocena siebie, styl osobowy – 
to wszystko ma wpływ na to, jak ksiądz stawia czoła stresowi, 
napięciom emocjonalnym. Te uwarunkowania wewnętrzne mogą 
znajdować się u początku wyboru powołania, jakby same z siebie 
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predysponowały i determinowały czyjąś decyzję o pomaganiu innym 
i służeniu im. 

 
8. Jak płonąć, by się nie wypalić? 

 
Pracować raczej lepiej niż więcej 

Większe oddanie się pracy nie stanowi rozwiązania i sposobu 
radzenia sobie z wypaleniem. Trzeba raczej pracować lepiej niż 
więcej. Oznacza to, że należy dokonać pewnych zmian w podejściu 
do pracy, by była ona mniej stresująca albo przeżywana na sposób 
mniej stresujący i bardziej skuteczny. 

Trzeba najpierw ustalić sobie cele realistyczne. Kapłani, 
poświęcając się dla innych, mają tendencję do dążenia i ustalania 
ideałów zbyt wielkich, mało realnych: zbawić wszystkich za wszelką 
cenę, wszystkich i wszystko zmienić teraz i tutaj itp. Są to ideały 
godne pochwały i uznania, a równocześnie niosące w sobie 
niebezpieczeństwa. Każdego dnia kapłan będzie doświadczał 
prawdy, że nie wszystkim jest w stanie pomóc. Świat się nie zmienia 
pomimo jego dobrej woli i zaangażowania. Takie ideały nie są 
osiągalne. Nie oznacza to, że trzeba rezygnować z ideałów i marzeń. 
One powinny być u podstaw działań i motywacji. Aby ideały nie 
stały się źródłem frustracji, potrzeba, by były one wsparte małymi 
celami i osiągnięciami możliwymi do zrealizowania. Trzeba zacząć 
wyznaczać sobie codziennie cele, które mogą być osiągnięte  
i możliwe do zrealizowania. 

Posługiwanie kapłańskie jest ciągle spełnianiem czyichś 
oczekiwań. Oczekiwania ludzi dotyczą różnych dziedzin, których 
możemy nie umieć spełnić i zaspokoić. Osoby duchowne wiele rzeczy 
robią nie dlatego, że chcą, lubią je, wierzą w ich sens i znaczenie, ale 
dlatego, że inni tego od nich oczekują, a one same chcą mieć spokój  
i zaoszczędzić energię na walkę z ludźmi, gdy ich oczekiwania nie 
zostaną zrealizowane. 

Oczekiwania, których się boimy, są bardziej „nasze”, bardziej 
pochodzą od nas niż od innych z zewnątrz. One zachęcają nas, by coś 
zrobić, i ostrzegają, napawają lękiem, jeśli czegoś nie zrobimy lub 
popełnimy błędy. Są to myśli, które się pojawiają, napełniając nas 
poczuciem winy, gdy za nimi nie pójdziemy. Często tylko tak nam 
się wydaje, że inni czegoś od nas oczekują, a tak naprawdę to są to 
tylko nasze wewnętrzne potrzeby, lęki przed innymi oraz 
oczekiwania względów i uznania z ich strony. One mówią nam  
o naszych obowiązkach, powinnościach i czynią nas zależnymi od 



INNE 

 

 

 

176

nich. Prowadzimy z nimi wewnętrzny dialog, który najczęściej 
przegrywamy, bo nie rozumiemy tego, co w sobie przeżywamy. 

My, księża, mamy przekonanie, że zawsze mamy być dobrzy  
i gdy tak się nie dzieje, odczuwamy poczucie winy, że nie kochamy, 
że nie służymy, nie poświęcamy się itd. A tak naprawdę brakuje 
nam nieraz odwagi, by powiedzieć „nie”, zgodzić się na to, że nie dam 
rady, że nie mogę itp. Prowadzi nas to do coraz większego 
wyczerpania, osłabnięcia, zmęczenia i złości. U podstaw pewnych 
dobrych działań znajduje się bardziej poczucie winy niż prawdziwa 
miłość. Jest to jakaś ukryta forma egoizmu. 

Jakkolwiek ktoś czułby się silnym, mogącym wiele zdziałać, nie 
może zrobić wszystkiego i musi wybrać to, co chce robić w życiu i ze 
swoim czasem. Trzeba umieć mówić „nie”: miłe, warunkowe, 
przemyślane, bez czucia się winnym, dające inne możliwości, kryjące 
jakieś tajemnice, i takie, które mówi, że nie jesteś zobowiązany 
wyjaśniać, czemu mówisz „nie” i czemu nie możesz czegoś zrobić lub 
nie chcesz zrobić. Nie musisz i nie możesz wszystkim pomóc. 

Trzeba odkryć duchowość mówienia „nie”, by później pełniej 
powiedzieć swoje „tak” na sposób hojny, bezinteresowny i wielki. 
Nieraz trzeba powiedzieć „nie" innym i ich potrzebom, i „tak” sobie 
samemu – bez potrzeby czucia się winnym. Niektóre oczekiwania 
innych nigdy nie będą mogły być spełnione i nie powinny być 
zrealizowane. Odwaga i prawdziwość są bardziej uzdrawiające niż 
egoistyczne motywacje. 

 
Troszczyć się o siebie, a nie tylko o innych 

Święty Bernard w swojej książce De consideratione upominał 
swojego ucznia papieża Eugeniusza III, by się strzegł nadmiernej 
aktywności, bo zbytni nadmiar zajęć jest znakiem cierpienia ducha, 
zagubienia intelektualnego i rozproszenia łaski, co w konsekwencji 
prowadzi do twardości serca. Trzeba zatem umieć mądrze łączyć 
wyciszenie wewnętrzne i samotność z misją i posługiwaniem innym. 

Ważna jest troska o zdrowie duszy pasterza dusz. Pasterze 
potrzebują innych, by im towarzyszyli duchowo, by światło kierowali 
we właściwą stronę, nie chcąc się w nim samym ogrzewać, nie 
zapominając o tym, że chociaż poruszają się w blasku tego Bożego 
światła, to jednak sami nim nie są. Jeśli o tym zapomną, łatwo 
ulegną pokusie myślenia roszczeniowego i egocentryzmu. Jesteśmy 
tylko małymi pasterzami pomagającymi Wielkiemu Pasterzowi. 

Trzeba stać się bliźnim siebie samego. Pasterze powinni nabrać 
umiejętności patrzenia na siebie „po królewsku", a więc nabierając 
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pozytywnego nastawienia do siebie, pełnego poczucia własnej 
wartości, akceptując siebie. Każdy z nich powinien stawać się 
bliźnimi dla samego siebie. Pomoże im to pozytywnie patrzeć na 
siebie, mówić sobie „tak” i uważać się za godnego akceptacji. Łatwiej 
wtedy otworzyć się na innych i przyjąć ich akceptację. Mając niskie 
poczucie własnej wartości, duszpasterz będzie się czuł 
bezwartościowy i niegodny akceptacji; będzie omijał ludzi, ukrywając 
przed nimi swoje myśli i pragnienia. 

Jeśli ktoś nie jest przekonany o swojej wartości i nie ma 
szacunku do siebie, to szacunek i uznanie innych niewiele mu 
pomogą. Trzeba bowiem być przekonanym, że sam w sobie stanowię 
wartość i nie muszę tego udowadniać. Pomimo braków i słabości 
kryje się we mnie nietykalny skarb. Nikt nie może mi go odebrać. 

U niektórych osób trzeba zmienić przekonanie z: „moja wartość 
zależy od moich osiągnięć” na: ,jestem wartościowy nie dlatego, że 
coś zrobiłem, ale dlatego, że jestem taki, jaki jestem”. 

Gdy przeciążenie emocjonalne jest zbyt wielkie, to bardzo ważne 
i potrzebne jest wycofanie się od ludzi i pragnienie prywatności. 
Kapłan powinien docenić nie tylko pracę, bycie z ludźmi, ale także 
wartość życia prywatnego, samotności. Powinien mieć czas dla siebie 
i swego życia prywatnego. Ten czas trzeba mądrze zagospodarować. 
Biorąc lub dając coś dla siebie samego, będziemy mieć więcej dla 
innych. Trzeba mieć coś lub kogoś, kogo się kocha, czym się żyje 
naprawdę. Mój dom, cela, klasztor, plebania, pokój są mi potrzebne  
i wiele mówią o mnie. Tu powinienem czuć się dobrze, u siebie. 

Osoba duchowna przez lata pracuje z tymi samymi ludźmi. 
Trudno sobie wybierać miejsca, osoby – raczej trzeba przyjąć te, 
które są dawane i przychodzą (życzliwi, wrogowie, niemili  
i serdeczni). Tych ludzi nie można uniknąć. Trzeba ich przyjąć, 
współpracować z nimi. Dlatego potrzebne są relacje, w których 
można być sobą, czuć się dobrze. Chodzi o relacje, w których nie 
trzeba przyjmować postawy profesjonalnej. Relacje, w których ktoś 
czuje się naprawdę kochany. To czyni prawdziwym. To uwalnia, 
czyni sobą. 

Potrzebny jest nam kontakt z osobami bliskimi lub obcymi, 
między którymi możemy być sobą i nie będziemy odbierani przez 
pryzmat tego, co robimy, ale kim jesteśmy jako księża – kimś 
bliskim i ważnym. 

W takich momentach potrzeba również wsparcia grupy, 
przyjaciół. Mogą oni pomóc obniżyć napięcia i przeżyć stres. Ważna 
jest ich pomoc, dobra rada, wsparcie, zrozumienie sytuacji. Będąc  
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z innymi, można odkryć i przekonać się, że nie jest się samym i inni 
przeżywają te same – lub nawet trudniejsze – problemy. Grupa 
przyjaciół może również dać feedback pozytywny. Z boku, znając nas, 
mogą widzieć lepiej i pomóc zobaczyć to, czego sami nie widzimy. 

Trzeba uważać, by spotkania z przyjaciółmi nie przerodziły się 
w spotkania lamentujących i narzekających, koncentrujących się 
tylko na tym, co boli. Płacz i narzekanie nikomu nie pomagają ani 
nie ulżą. Wyrzucenie z siebie tego, co boli, złości, nie jest 
wystarczające. To jest dobre na początku, ale później potrzebne jest 
wsparcie i pomoc w tym, jak sobie radzić z problemami. Zbytnie 
koncentrowanie się na spotkaniach lamentujących jest deprymujące, 
mało twórcze i destruktywne. 

Dla osób wyczerpanych uczuciowo spotkania, podczas których 
się krytykuje, narzeka, rani wzajemnie nie są umacniające, ale 
raczej osłabiające. Spotkania, które angażują zbytnio emocjonalnie, 
spotkania typu starcia, potyczki, nie są najlepszym środkiem, by 
pomóc osobom z syndromem wypalenia. Zmęczony, wypalony kapłan 
potrzebuje bowiem wsparcia, pomocy, a nie konfrontacji. 

 
9. Zapobieganie wypaleniu 

 
Na koniec warto przypomnieć kilka rad, które mogą nas, 

kapłanów, uchronić przed wypaleniem. 
 

Sposoby radzenia sobie 
Nie można być Jezusowym bez Jezusa, bez więzi i relacji z Nim 

– więź odnajdywana, pogłębiana pomaga pasterzowi dusz  
w stawaniu się jak Jezus pośród radości, zmęczenia, niepowodzeń. 
Tylko On może nauczyć, jak dla Niego żyć i jak z Nim umierać. 

Należy mieć osobę zaufaną, duchową, która ma czas, chce  
i może nam pomóc, by z nią szczerze popatrzeć na siebie, swoje 
wypalenie duchowe, apostolskie, swój altruizm. Z problemami nie 
można zostawać tylko samemu. Często także bycie tylko z samym 
Jezusem nie jest wystarczające. Potrzebny jest dobry Samarytanin, 
który się wczuje, zatrzyma i pochyli z miłością nade mną i moim 
wypaleniem. 

Rozwój kompetencji osobistych – uczyć się, spełniając swoje 
posługiwanie. Pogłębianie swoich możliwości i zdolności stymuluje, 
podtrzymuje i rozbudza zainteresowania, chroniąc przed rutyną.  
Z drugiej strony pozwala doświadczyć własnej gratyfikacji w pracy 
apostolskiej i zmniejsza doświadczenie frustracji. 
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Spójność grupy wspólnej pracy – chodzi o współpracę pomiędzy 
prezbiterami. Brak jedności, konkurencja, zazdrość rozbijają grupę  
i powodują wypalenie. Jedność grupy zaś scala, wspiera i chroni 
przed tym syndromem. Scalają grupę wspólne zaangażowania, te 
same cele i wartości. 

Sposób pełnienia leadership przez przełożonych – wsparcie, 
zrozumienie, pomoc służą posługiwaniu. Unikanie, dystans, brak 
wsparcia osłabiają zaangażowanie i wystawiają na 
niebezpieczeństwo doświadczenia wypalenia. Przełożony, który 
doceni, zauważy, pomoże, uczy współpracy i chroni przed 
wypaleniem. 

 
Jak uniknąć wypalenia? 

Sfera motywacji – dokonywać wyborów wielkich i małych, by 
odnaleźć sens jedności z Jezusem. Jednym z pierwszych znaków 
wypalenia jest utrata pewnych dobrych nawyków dotyczących wiary. 

Sfera świadomości i informacji – odnowa własnego życia 
intelektualnego. Studiowanie, czytanie, by pogłębić życie duchowe  
i kulturalne. 

Sfera wsparcia braterskiego – ważna i potrzebna. Wzmacnia 
kapłana, zaangażowanie i ducha. Nie jest dobrze być samemu. 

Osobista świętość w codziennym przeżywaniu swojego stylu 
życia – uważność na siebie nie tylko pomaga być skutecznym, ale 
także ma wpływ na sposób sprawowania posługi kapłańskiej  
i wierność jej. Chodzi tu o troskę o siebie, sposób życia i pracy oraz 
życie duchowe. 

Mieć odwagę decydować o sobie. Jeśli ktoś przeżywa swoje 
powołanie na sposób letni, powinien odkryć na nowo miłość Jezusa  
i do niej powrócić. Wszystko jest bożkiem, jeśli celem nie jest Bóg. 

Uczyć się również przeżywania nie tylko sytuacji kryzysowych, 
ale także codziennej rutyny, zmęczenia, pracy w stresie. 

 
10. Podsumowanie 

 
Podsumowując, można powiedzieć, że istotnym elementem  

w pokonywaniu i zapobieganiu syndromowi wypalenia jest 
równowaga – równowaga w przeżywaniu wymiaru ludzkiego  
i duchowego; w pracy i wypoczynku; w byciu z innymi i byciu 
samemu; w dawaniu i otrzymywaniu; w przeżywaniu stresu  
i spokoju; w pracy i życiu prywatnym. 
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Brak równowagi, nadmiar lub przeciwwaga prowadzą do 
przeciążenia, napięć emocjonalnych i wypalenia. Dawać, dawać  
w nieskończoność nie jest możliwe. Łatwo się wtedy szybko wypalić, 
nie mając nic więcej do dawania. Dawanie siebie musi być 
równoważone przez dawanie sobie. 

Ważne tu jest również pojęcie zainteresowania 
zdystansowanego, czyli mieszanki współczucia i obiektywności; 
zainteresowania i dystansu. Być włączonym nie zbytnio i nie za 
mało. Być blisko, czuć uczuciowo, a równocześnie nie dać się pokonać 
emocjom i problemom. Trzeba umieć angażować równocześnie 
dystans i zainteresowanie, jak i wrażliwość. Trzeba pracować  
i modlić się. Nie wystarczy tylko jedno albo drugie. 
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Ks. Krzysztof Portka  

 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  

Konferencja Księży Dziekanów  
 

Zamość, kościół MB Królowej Polski – 15 marca 2018 r. 
 
O Sakramencie miłości, Hostio święta, Ofiaro zbawienia, Jezu 

najsłodszy! Bądź uwielbiony od wszelkiego stworzenia, Więźniu mi-
łości na naszych ołtarzach! Adoruję Cię z pokorą, Boże ukryty pod 
postacią Chleba, Siło mej duszy! Wpatrując się w Ciebie, Zbawicielu, 
pragnę rozważać chwile, kiedy dotarłeś z krzyżem na Golgotę. Podają 
Ci, Jezu, wino zmieszane z żółcią, mające działać jak narkotyk, by 
nieco zmniejszyć ból krzyżowania. Jezus – skosztowawszy przez 
wdzięczność za litościwą posługę – nie chciał pić (Mt 27,34). Poddaje 
się śmierci, zachowując pełną wolność Miłości. 

Później żołnierze ograbiają Jezusa z szat. 
Od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w Nim części nietkniętej: 

rany i sińce i opuchnięte pręgi, nie opatrzone ani przewiązane,  
ni złagodzone oliwą (Iz 1,6). 

Kaci biorą Jego szaty i dzielą na cztery części. Ale tunika jest 
bez szwów, mówią przeto między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale 
rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć (J 19,24). 

W ten sposób wypełniło się znowu Pismo: Moje szaty dzielą mię-
dzy siebie i los rzucają o moją suknię (Ps 22,19). 

Jest to obnażenie, ogołocenie, najprawdziwsze ubóstwo. Panu 
Jezusowi nie zostało nic prócz belki drzewa. 

Drogą do Boga jest Chrystus, ale Chrystus jest na Krzyżu. Aże-
by zaś wspiąć się na Krzyż, trzeba mieć serce wolne, oderwane od 
rzeczy ziemskich. 

 
1. Od pretorium do Kalwarii spadały na Jezusa wymyślania 

oszalałego pospólstwa, brutalność żołnierzy, drwiny Sanhedry-
nu...szyderstwa i bluźnierstwa... Ani jednej skargi, ani jednego słowa 
sprzeciwu. Nawet wówczas, gdy brutalnie odrywają szaty z poranio-
nego ciała. 

Teraz widzę niedorzeczność tego, że tyle razy próbowałem się 
usprawiedliwiać, że wypowiadałem tyle słów pustych. Mocne posta-
nowienie: w milczeniu pracować i cierpieć dla mego Pana. 
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2. Poranione ciało Jezusa jest naprawdę rzeźbą boleści... 
Rozpoznaję w nim swój kontrast: tyle we mnie wygodnictwa,  

tyle zachcianek, tyle niedbalstwa, tyle sknerstwa... I przeczulenie,  
z jakim troszczę się o moje ciało. 

Panie Jezu, przez Twoją Mękę i przez Twój Krzyż daj mi siłę, 
bym żył w umartwieniu zmysłów i bym wykorzenił wszystko, co  
oddala mnie od Ciebie. 

 
3. Tobie, który się tak łatwo zniechęcasz, powtórzę coś bardzo 

pocieszającego: Bóg nie odmawia swej łaski temu, kto robi, co może. 
Nasz Pan jest Ojcem. Jeśli więc syn mówi Mu w ciszy swego serca: 
Ojcze mój niebieski, oto przychodzę do Ciebie, dopomóż mi; jeśli przy 
tym zwróci się do Matki Bożej, która jest naszą Matką, to pójdzie 
naprzód. 

Ale Bóg jest wymagający. Żąda prawdziwej miłości; nie chce 
zdrajców. Trzeba być wiernym w tej nadprzyrodzonej walce, która 
oznacza szczęście na ziemi za cenę poświęcenia. 

 
4. Prawdziwe przeszkody, które cię oddzielają od Jezusa –  

pycha, zmysłowość – przezwyciężyć trzeba modlitwą i pokutą. A mo-
dlitwą i umartwieniem jest także troska o drugich a zapominanie  
o sobie. Jeśli tak żyć będziesz, zobaczysz, że większość twych prze-
ciwności zniknie. 

 
5. Kiedy walczymy o to, by być naprawdę ipse Christus, samym 

Chrystusem, wówczas w naszym życiu element ludzki splata się  
z boskim. Wszystkie nasze wysiłki – również te najmniej znaczące – 
zyskują wymiar ponadczasowy, bo złączone są z ofiarą Chrystusa na 
Krzyżu. 

Teraz krzyżują Pana Jezusa, a obok Niego dwóch łotrów, jedne-
go z lewa, drugiego z prawa. Tymczasem Jezus mówi: Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34). Miłość przywiodła Jezusa na 
Kalwarię. I również na Krzyżu wszystkie Jego słowa i wszystkie Jego 
gesty tchną miłością, miłością mocną i wyrozumiałą. 

 
Gestem Wiecznego Kapłana – bez ojca, bez matki, bez rodowodu 

(Hbr 7,3) – otwiera swe ramiona całej ludzkości. 
Uderzenia młota, którym przybijają Jezusa, są echem proro-

czych słów Pisma Świętego: Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę 
wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem  
(Ps 21,17-18). 
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Ludu mój, cóżem ci uczynił? Czym ci się uprzykrzyłem? (Mi 6,3) 
A my, z duszą złamaną bólem, szczerze powiedzmy Jezusowi: 

Jestem Twój, oddaję się Tobie, z radością pozwalam się ukrzyżować, 
należąc pośród rozdroży świata całą duszą do Ciebie; służąc Twojej 
chwale, Twemu dziełu Odkupienia, zbawieniu całej ludzkości. 

 
1. Oto Jezus przybity do drzewa Krzyża. Kaci wykonali wyrok 

bezlitośnie. Pan Jezus z nieskończoną łagodnością pozwolił to uczy-
nić. 

Tak wielkie cierpienie nie było konieczne. Jezus mógł uniknąć 
goryczy, upokorzeń, poniewierania, niegodziwego sądu, hańby krzy-
ża, gwoździ i ciosu włócznią...Ale chciał cierpieć to wszystko za ciebie 
i za mnie. A my, czyż nie zareagujemy na to? 

Może któregoś dnia napłyną ci do oczu łzy, gdy będziesz sam na 
sam z krucyfiksem. Nie powstrzymuj ich... Ale niech twój płacz za-
kończy się jakimś postanowieniem. 

 
2. Tak bardzo kocham Chrystusa na Krzyżu, że każdy krucyfiks 

jest jakby czułym upomnieniem mojego Boga: Ja cierpię, a ty tchó-
rzysz. Ja ciebie miłuję, a ty o Mnie zapominasz. Ja ciebie proszę, a ty 
Mi mówisz: nie. Ja na tym Krzyżu rozwieram ramiona jako Wieczny 
Kapłan i cierpię z miłości do ciebie to wszystko, co można wycierpieć, 
a ty narzekasz z powodu najmniejszego niezrozumienia i najmniej-
szego upokorzenia... 

 
3. Jak piękne są krzyże wzniesione na szczytach gór, wieńczące 

wielkie pomniki czy wieże katedralne! Ale krzyż trzeba wznieść tak-
że w samym wnętrzu świata. 

Jezus chce być właśnie tam wywyższony: w hałasie fabryk  
i warsztatów, w ciszy bibliotek, w zgiełku ulic i spokoju pól, w zaci-
szu domowym, na zgromadzeniach i na stadionach, na plebaniach  
i wikariatach. Tam, gdzie chrześcijanin, a zwłaszcza ksiądz, uczciwie 
spala swe życie, powinien umieszczać z miłością Krzyż Chrystusa, 
który przyciąga do siebie wszystko. 

 
4. Po wielu latach pewien kapłan uczynił cudowne odkrycie: zro-

zumiał, że Msza św. jest prawdziwą pracą: operatio Dei, pracą Boga. 
I tego dnia podczas celebry doznał bólu, radości i zmęczenia. Poczuł 
w swoim ciele zmęczenie Bożą pracą.  Również od Chrystusa pierw-
sza Msza – Krzyż – wymagała największego wysiłku. 
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5. Zanim zaczniesz pracować, umieść na stole, biurku, obok co-
dziennych rzeczy – krucyfiks i spójrz na niego od czasu do czasu... 
Kiedy poczujesz zmęczenie, twoje oczy zwrócą się na Jezusa i znaj-
dziesz nowe siły, by kontynuować pracę. 

Albowiem krucyfiks jest czymś więcej niż portretem kochanej 
osoby – rodziców, rodzeństwa, przyjaciół – On jest wszystkim: twoim 
Ojcem, twoim Bratem, twoim Przyjacielem, twoim Bogiem i Miłością 
twoich miłości. 

 
Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów 
O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapła-

nów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może 
zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które 
codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich 
wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czysty-
mi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. 
Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed 
zepsuciem i skażeniem tego świata. 

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy 
przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech 
dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną 
koroną w życiu przyszłym. Amen. 
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Małe Siostry od Jezusa  
 
 

HISTORIA POBYTU MAŁYCH SIÓSTR W MACHNOWIE STARYM  
W LATACH 1985-2018 

 
Już od kilku lat marzyła się nam wspólnota Małych sióstr na te-

renie PGR. W końcu dzięki Opatrzności Bożej, przyjechałyśmy tutaj 
w czerwcu 1985 r. Początkowo na miesiąc, by rozeznać co dalej. Przy-
jął nas ks. Stanisław Dec. Przy kościele stały 2 budyneczki. Był to 
okres wakacji. Zatrzymałyśmy się w domku dawnej plebanii, który 
w tym czasie służył jako salka katechetyczna, gdyż proboszcz prze-
niósł się już wcześniej do Machnowa Nowego, do nowej plebanii  
i kontynuował budowę nowego kościoła. Tak się złożyło, że w okresie 
naszego tymczasowego pobytu odwiedziła nas nasza założycielka: ms 
Magdalena. W tym samym czasie przyjechał nasz ks. bp Marian  
Jaworski razem z bpem Poggi. Jakież to było dla niego zaskoczenie, 
że tutaj – w Machnowie Starym zastał ms Magdalenę. Okazało się, 
że się znają. Ta sytuacja przypomniała im spotkanie na Saharze  
w podobnie prymitywnych warunkach.  

Dla nas było bardzo ważne, iż Założycielka zaakceptowała to 
miejsce i ofiarowała nam rower tandem, byśmy mogły dojeżdżać  
5 km na Mszę św. do kościoła parafialnego. Wtedy byłyśmy jeszcze 
nieoficjalnie, więc byłyśmy na cywila. Sąsiedzi przyglądali się nam  
z zaciekawieniem, snuli różne domysły: „Trzy pobożne kobiety – 
pewnie im się coś w życiu nie powiodło,  może rozwódki, a może 
ukryte zakonnice zesłane za karę do PGR-u?” Mimo, że nie wiedzieli 
kim jesteśmy, jednak troszczyli się o nas. Pewnego razu znalazłyśmy 
pod drzwiami cukinię. Potem okazało się, że ją podrzucił dyrektor 
PGR-u. Innym razem sąsiadka zapytała nieśmiało, czy przyjmiemy 
porzeczki, inna przyniosła ryby złowione przez męża.  

 



INNE 

 

 

 

186

 
 

Po wakacjach, aby zwolnić salkę katechetyczną, przeniosłyśmy 
się do domku obok. 

Z księdzem proboszczem zawarliśmy umowę, że w zamian za 
zamieszkanie zaopiekujemy się tutejszym kościołem. 

Wkrótce podjęłyśmy pracę zarobkową. Jedna z nas – lekarka – 
w Ośrodku Zdrowia, rencistka zajęła się domem, ogrodem i kościo-
łem, a trzecia podjęła pracę w oborze przy cielakach. Wiadomo,  
że ludzie z PGR-u byli spychani na margines: świątek-piątek wyko-
nywali ciężką fizyczną pracę, byli przesiąknięci zapachami obory, 
trzy razy dziennie trzeba było się przebierać. Całym sercem włączy-
łyśmy się w tę społeczność, aby dzielić z nimi trudy życia. 

 
Wspomnienie: 
„Dzisiaj niedziela. Wstałam o 4 godz., o 4.30 wyszłam z domu do 

pracy. Spotykałam grupy młodzieży wracające z zabawy. W pracy 
śpieszyłyśmy się, żeby jak najszybciej zrobić obrządek, by zdążyć na 
Mszę św. Był piękny, słoneczny dzień, ale mnie było jakoś ciężko 
mimo życzliwości ludzi. Czułam się dziś nieswojo, tym bardziej, że 
w drodze spotykałam więcej osób pijanych niż trzeźwych. Jeżeli 
trzeźwi to smutni. Po modlitwie w kościele, Pan Jezus jakoś mi po-
wiedział, że On tutaj czuje się dobrze. Tutaj jest dużo zwierząt, a On 
urodził się w stajni, przyjął pokłon pasterzy. Ci cuchnący byli pierw-
si. Potem sam nazwał się Pasterzem i swoim apostołom przekazał 
pasterzowanie. A więc zmuszone jesteśmy tutaj odnowić naszą po-
stawę począwszy od Żłóbka. Tutaj jest taka prostota, ubóstwo, cier-
pienie.” 
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Dzisiaj na nowo zaczęłam się zastanawiać co to znaczy być za-
konnicą. Gdy wracamy razem z koleżankami z roboty, one śpieszą 
się, by zająć się domem, dziećmi. Mają liczne rodziny i jeszcze hodują 
jakieś zwierzątka. Ja śpieszę się na adorację. Staję tutaj też w ich 
imieniu, z ich utrudzeniem i poczuciem ubóstwa. 

W dzień powszedni chodziłyśmy pieszo do kościoła, 5 km.  
Cieszyłyśmy się pięknem tutejszych przestrzeni. Nastrajało to nas do 
nieustannej kontemplacji. 

 

 
 
Wtedy nic nie było zbyt męczące ani trudne. Pomagała nam też 

dyskretna czujność ks. bpa Mariana Jaworskiego, w którym miały-
śmy oparcie duchowe. 

Ksiądz proboszcz, bardzo zajęty budową kościoła w Machnowie 
Nowym, liczył, że pomożemy mu w katechizacji. W Starym Machno-
wie była szkoła, do której uczęszczało 120 dzieci. Nie mogłyśmy od-
powiedzieć pozytywnie na jego prośbę, gdyż nie jest to naszym chary-
zmatem. Postarałyśmy się o katechetkę.  

Zamieszkała obok salki katechetycznej, w spartańskich warun-
kach. Zaplecze materialne i moralne miała u nas. Ofiarnie zajęła się 
katechezą, ministrantami i młodzieżą. 

Organizowałyśmy razem różne imprezy, pielgrzymki, np. beaty-
fikacja Karoliny Kózkówny, jasełka. 

W tym czasie trwała wojna w Zatoce Perskiej. Nasi jasełkowi 
żołnierze nie chcą walczyć, gdyż dowiedzieli się, że w Betlejem naro-
dził się Książę Pokoju. Udają się więc tam, aby złożyć broń u Jego 
stóp. Pytają o drogę do Betlejem. W centrum zdjęcia jest ks. pro-
boszcz. Żołnierze pytali go o drogę do Betlejem. 
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Katechetka niestety po trzech latach musiała wyjechać, a dzieci 

lgnęły do nas. Trzeba było jakoś nimi się zająć.... W miarę możliwości 
organizowałyśmy jakieś zajęcia, też aby zarobić na wyjazdy, np. spo-
tkanie z Ojcem Świętym w Lubaczowie. Powstała też dziecięca grupa 
biblijna. Podobna grupka powstała dla dorosłych i trwa do dzisiaj.  

W okresie wakacji nasze dzieci nie miały możliwości wyjazdu 
poza Machnów. Aby pożytecznie uatrakcyjnić im czas wolny, szuka-
łyśmy pośród naszych przyjaciół ludzi, którzy chcieliby przyjechać do 
Machnowa. Przyjechał tutaj nawet ks. prof. Józef Kudasiewicz z gru-
pą swoich doktorantów. Była piękna liturgia. Potem dla mieszkań-
ców zorganizowali ognisko i animowali przebieg. Przez kilka lat 
przyjeżdżała 25-osobowa grupa charyzmatyków z Wrocławia z ks. 
prof. Zbigniewem Siemieniewskim (obecnie biskupem).  
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Starali się włączyć naszą społeczność w pięknie przygotowa-

ną liturgię. Prowadzili ewangelizację też na ulicy. Organizowali inne 
atrakcje, np. sport. 

 

 
 

Nawiązałyśmy kontakt ze sponsorami z Austrii, którzy zafun-
dowali wakacje nad morzem dla 30 dzieci przez 2 tygodnie. Było to 
wielkie wydarzenie.  
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Przyjeżdżały też rodziny z Rembertowa. Prowadzili spotkania 
dla miejscowych rodzin. Byli też harcerze z Poznania. Włączyli  
w swój program naszą młodzież, np. uporządkowali cmentarz greko-
katolicki.  

Ostatnio przybyła też liczna – 50 osób – międzynarodowa grupa  
z Francji od Jean Vanier. Połowa to były osoby upośledzone umysłowo. 

To oni nas ewangelizowali, np.: Eric, bardzo ograniczony, upa-
trzył sobie rodzinę niepraktykującą. Kilka razy dziennie ich odwie-
dzał bez znajomości języka. Posługiwał się tylko dwoma wyrazami: 
cafe i mama. Swoim uśmiechem tak rozbrajał, że w końcu tę mamę 
przyprowadził do kościoła. Gdy odjeżdżali, ta mama była wzruszona 
do łez, podobnie jak inni. 

Przyjechali też ludzie z grupy Anonimowych Alkoholików.  
Dawali świadectwo w kościele i poza. Byli też z nimi więźniowie (na 
przepustce). 

Nasi ludzie troszczyli się o wiktuały: np. gołąbki, ciasta, pierogi. 
Z naszej strony staramy się w naszą codzienność wpleść święto-

wanie poszczególnych okresów liturgicznych poprzez wystrój kościo-
ła, śpiew, itp. Pragniemy w ten sposób rzucić światło wiary na sza-
rzyznę życia codziennego. 

 

 
Zdjęcie przedstawia dekorację w naszym kościele na uroczystość 

Wniebowzięcia NMP 



INNE 

 

 

 

191

 
Staramy się też być blisko ludzi cierpiących. Przez pewien okres 

była z nami mama (po wylewie) jednej z sióstr. 
Dużą rolę odegrała Helenka – upośledzona umysłowo, siostra 

rodzona jednej z tutejszych m. sióstr. Ona oswajała z nami różnych 
biedaków.  

W tamtym czasie często zdarzały się w naszej parafii samobój-
stwa. Pewien człowiek, któremu groziło więzienie, przychodził do nas 
zrozpaczony i mając sznur w kieszeni mówił o pokusie samobójstwa. 
Były też inne osoby, które wyznały potem, że dzięki nam nie popełni-
ły samobójstwa. 

Wobec tych sytuacji najczęściej byłyśmy bezradne po ludzku, ale 
modliłyśmy się gorąco za te osoby. 

A w tym środowisku jest też kilka osób cierpiących z powodu 
chorób psychicznych. Starałyśmy się też być im bliskie w miarę na-
szych możliwości. 

Nasi ludzie nie znają Matki Teresy z Kalkuty, ani Jeana Vanier, 
ale są bardzo wrażliwi i dostrzegają osoby cierpiące. Kiedyś zasygna-
lizowali nam, że pewnemu człowiekowi bezrobotnemu, w kryzysie 
psychicznym, grozi śmierć głodowa. Miał już odcięty w domu prąd. 
Jest osobą ambitną więc nie akceptował żadnej pomocy od sąsiadów. 
Nawiązałyśmy z nim kontakt. Otworzył się i przyjmował wszelką 
pomoc od nas. Następnie zatrudniłyśmy go do różnych prac męskich 
w naszym gospodarstwie. Podobnie innych bezrobotnych mających 
różne problemy: dostawali obiad i parę złotych. To dawało okazję do 
bliższych kontaktów ze środowiskiem tutejszym. Niosłyśmy te pro-
blemy same, nie miałyśmy z kim dzielić tych spraw. Siły dodawała 
nam codzienna adoracja.  

Piękno przyrody też uspokaja: w Machnowie widzi się najwięcej 
nieba. Doświadczenie pewnego rodzaju pustyni, tej zielonej, która 
wzbudza pozytywną tęsknotę. 

Dzięki Bożej Opatrzności jesteśmy otoczone życzliwością przyja-
ciół, którzy chętnie spieszą nam z bezinteresowną pomocą. Dzięki 
temu możemy tutaj trwać, choć dojazdy na codzienną Eucharystię są 
uciążliwe, szczególnie zimą.  

Niektórzy z naszych przyjaciół przesyłają ofiary, byśmy miały 
Mszę św. na miejscu, w naszym kościele filialnym. Nasz ks. Pro-
boszcz wtedy przyjeżdża. Włączyli się też w koszty związane z malo-
waniem kościoła, zasponsorowali wyjazd naszej młodzieży – 5 osób, 
na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 
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Ostatnio wiele się zmieniło w naszej miejscowości: zamknięto 
szkołę, gdyż jest mało dzieci; wiele gruntów przeszło w ręce prywat-
ne, wiele sprawnych osób pracuje za granicą i często tam się osiedla-
ją. Pozostali w większości starsi, chorzy i mniej zaradni. Jedyne za-
trudnienie silniejsi znajdują, choć z trudnością, w „Naturze” w Bełż-
cu, lub podejmując prace sezonowe.  

To, co jest niezmienne, to wielkie niebo Machnowskie, piękny 
kościół – dawna cerkiew i Jezus Eucharystyczny i małe siostry, ale 
już w innym składzie …. 

Od kilku lat istnieje tu Legion Maryi i Mała grupa biblijna oraz 
nagląca potrzeba, by ktoś zajął się ewangelizacją dzieci i młodzieży.  
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Ks. Zygmunt Jagiełło  
 
 

ŚP. KS. PRAŁAT JÓZEF KORNAGA (1933-2018) 
 

Ks. Józef Kornaga urodził się 23 stycznia 1933 r. w Wólce  
Krowickiej jako piąte z ośmiorga dzieci Stanisława i Franciszki  
z d. Furgała. Do szkoły podstawowej w Wólce Krowickiej zaczął 
uczęszczać od 1940 r., jednak czas II wojny światowej uniemożliwił 
mu kontynuowanie dalszej nauki, ponieważ w 1941 r. Niemcy aresz-
towali nauczycieli, zaś w 1944 r. bandy ukraińskie spaliły całą wio-
skę. Rodzina Kornagów wyjechała wówczas do Tywonii koło Jaro-
sławia, a po roku przeniosła się do Lisich Jam, gdzie zamieszkała  
w domu po Ukraińcach. W 1945 r. Józef rozpoczął naukę w czwartej 
klasie szkoły podstawowej w Lisich Jamach, w 1948 r. kontynuował 
naukę w VII klasie w Lubaczowie. W 1949 r. złożył podanie do  
Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie, jednak pomimo zdanego 
egzaminu wstępnego nie został przyjęty, ponieważ był o dwa lata 
spóźniony wiekowo. Sam pojechał wówczas do Kuratorium w Rze-
szowie, gdzie przedstawił świadectwo z klasy VII i zaświadczenie  
o zdaniu egzaminu, po czym kurator odręcznym pismem polecił go 
przyjąć do klasy VIII w Lubaczowie. Były to dla niego ciężkie lata, 
ponieważ przez okres wakacji musiał pracować na budowach, by 
zarobić na ubranie, obuwie oraz książki. Wielki wpływ w szkole 
średniej na Józefa wywarł ks. Marian Florkowski, który uczył go 
religii w ciężkich czasach stalinizmu.  

W 1953 r. Józef Kornaga zdał maturę, a po otrzymaniu świadec-
twa dojrzałości zgłosił się do Kurii Arcybiskupiej w Lubaczowie, 
gdzie złożył podanie o przyjęcie do seminarium duchownego. Po mie-
siącu otrzymał odpowiedź, że jest przyjęty i skierowany przez  
bpa Eugeniusza Baziaka do Wyższego Seminarium Duchownego  
w Nysie. 14 września 1953 r. alumn Józef rozpoczął tam pięcioletnie 
studia filozoficzno-teologiczne. Piąty rok studiów odbył w Opolu Ślą-
skim. Niższe święcenia otrzymał w Nysie, subdiakonat i diakonat  
w Opolu, których udzielił mu bp Franciszek Jop.  

Diakon Józef Kornaga święcenia kapłańskie otrzymał z rąk 
abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie na Wawelu, 22 czerwca  
1958 r. Mszę św. prymicyjną odprawił w Lubaczowie, 6 lipca 1958 r.  

Pierwszą placówką duszpasterską wikariusza ks. Józefa Korna-
gi był Narol (1958-1959), skąd w sierpniu 1959 r. został przeniesiony 
do Bełżca (1959-1961). Następne jego parafie wikariuszowskie to: 



NEKROLOGI 

 

 

 

196

Płazów (1961-1962), Cewków (1962-1963), Lipsko k. Narola (1963-
1964) i Hulcze (1964-1965). W dniu 22 lutego 1965 r. ks. infułat Jan 
Nowicki, jako administrator apostolski w Lubaczowie, mianował  
ks. Józefa administratorem parafii Hulcze, w której pełnił posługę 
duszpasterską przez sześć lat.  

W 1971 r. ks. Józef został mianowany proboszczem parafii  
Łukawiec, w której pełnił swój urząd przez 36 lat.  

Bp Marian Rechowicz, 24 czerwca 1983 r., doceniając gorliwą  
i ofiarną posługę duszpasterską ks. Józefa, pełnioną niejednokrotnie 
w trudnych warunkach, a w szczególności podjęty trud budowy no-
wego kościoła parafialnego w Łukawcu, nadał mu z okazji 25-lecia 
kapłaństwa odznaczenie rokiety i mantoletu ze wszystkimi przywile-
jami.  

Bp Marian Jaworski, powierzał ks. Józefowi następujące funk-
cje: z dniem 15 marca 1984 r. został mianowany diecezjalnym refe-
rentem duszpasterstwa ds. trzeźwości; z dniem 1 października  
1984 r. otrzymał urząd wicedziekana dekanatu Lubaczów; od 1987 r. 
był przez 6 lat diecezjalnym duszpasterzem Sanktuariów Maryj-
nych.  

9 czerwca 1992 r. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa 
odznaczył ks. Józefa Kornagę tytułem Honorowego Kanonika Kapi-
tuły Zamojskiej.        

Zgodnie ze statutami Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 
22 lutego 2003 r. ks. Józef złożył rezygnację z piastowanego urzędu  
z racji ukończenia 70. roku życia, po 32 latach proboszczowania  
w Łukawcu. Jednakże, mając na uwadze dobry stan zdrowia, prosił 
Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego o przedłużenie czasu posługi 
proboszczowskiej z racji dokończenia budowy plebanii przy nowym 
kościele. Taką zgodę uzyskał.  

20 czerwca 2007 r. bp Wacław Depo odwołał ks. Józefa Kornagę 
z urzędu proboszcza parafii pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu  
i przeniósł w stan emerytalny z zamieszkaniem w dotychczasowej 
plebanii. Przez 11 lat ks. Prałat aktywnie, z niezwykłą gorliwością, 
wspierał duszpasterzy parafii w codziennych obowiązkach, sprawu-
jąc Msze św., prowadząc nabożeństwa i posługując wytrwale w sa-
kramencie pokuty i pojednania. Konfesjonał był ulubionym miejscem 
jego pracy i modlitwy.  

Ks. Józef Kornaga zmarł 6 marca 2018 r.  
Msza św. żałobna (exporta) pod przewodnictwem Biskupa Die-

cezjalnego Mariana Rojka została odprawiona we środę, 7 marca 



NEKROLOGI 

 

 

 

197

2018 r. o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Objawienia Pań-
skiego w Łukawcu. Homilię wygłosił dziekan dekanatu Lubaczów, 
ks. kan. Andrzej Stopyra.  

Mszy św. pogrzebowej we czwartek, 8 marca 2018 r. o godz. 
10.00 w kościele parafialnym w Łukawcu, przewodniczył Arcybiskup 
Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki. Obecni byli Biskup 
Pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusz Leszczyński 
oraz Biskup Senior Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej, Marian  
Buczek. Koncelebrowało 40 kapłanów. 

W homilii abp Mieczysław Mokrzycki ukazał historię życia ks. 
Józefa Kornagi przywołując m.in. fragment wspomnień Zmarłego:  
„Przyszedłem na świat 23 stycznia 1933 r. w Wólce Krowickiej. 
Dzień wcześniej urodził się mój brat Jan, który 30 lat nie żyje. Ze 
mną były komplikacje. Była siarczysta zima. Ojciec saniami przy-
wiózł lekarza z Lubaczowa, który powiedział, że będzie to cud, gdy 
da się uratować matkę i dziecko. Lekarz westchnął do Boga i Matki 
Najświętszej, byśmy żyli, bym wydał głos dziecka po urodzeniu.  
Życzenie lekarza spełniło się. Jego wiara i nadzieja sprawiły, że żyję. 
Natomiast gdy umierała matka, zebraliśmy się, ośmioro dzieci  
z ojcem, przy jej łóżku. Spojrzała na nas i powiedziała: Urodziłam 
was sześciu synów. Może któryś z was będzie księdzem? Pomodli się 
za mnie! Spojrzała na mnie. Od tej chwili postanowiłem zostać księ-
dzem”.  

Do tych słów dodał też osobiste świadectwo: „Święcenia kapłań-
skie przyjął ks. Kornaga 22 czerwca 1958 r. w katedrze na Wawelu  
z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Jako wikariusz pracował w para-
fiach w Narolu, Bełżcu, Płazowie, Cewkowie, Lipsku, a następnie 
został proboszczem w Hulczu. 28 listopada 1971 r. bp Jan Nowicki 
przeniósł go do Łukawca z konkretnym zadaniem: „Zbudujesz tam 
nowy kościół”. Ks. Kornaga w Łukawcu wzniósł okazałą świątynię. 
Konsekrował ją 16 września 1990 r. bp Marian Jaworski. To nie je-
dyne dzieło jego życia. Wybudował też kościół filialny w Majdanie 
Lipowieckim. W tej łukawieckiej świątyni, dzięki staraniom probosz-
cza ks. Józefa, znalazł się cudowny obraz Matki Bożej Tartakow-
skiej, który koronował Ojciec Święty Jan Paweł II 3 czerwca 1991 r. 
w Lubaczowie. Za ofiarną służbę duszpasterską papież Jan Paweł II 
obdarzył ks. Józefa godnością prałata.  

Ks. Józef znał nas wszystkich. Brał udział w uroczystościach 
naszych rodzin. Chrzcił dzieci, błogosławił nowe małżeństwa, towa-
rzyszył w przygotowaniu dzieci do spowiedzi i I Komunii św., czekał 
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na nas w konfesjonale, by otworzyć nam drogę do przyjęcia Euchary-
stii. Był z nami przy sakramencie bierzmowania. Cieszył się każdym 
naszym sukcesem. Gdy odprawialiśmy nasze prymicje, pokornie 
klękał do błogosławieństwa i całował nasze kapłańskie dłonie. Nie 
pozostawiał bez pomocy rodziny, gdy przychodziły cierpienia. Gdy 
umierali nasi bliscy i znajomi, odprowadzał ich na cmentarz. Kiedy 
trzeba było, umiał nas skarcić, nigdy poniżyć. Śmierć przeprowadziła 
go w inną rzeczywistość”.  

Pod koniec Mszy św. dziekan, ks. kan. Andrzej Stopyra, przeka-
zał wyrazy współczucia wspólnocie parafialnej po śmierci ks. prał. 
Józefa Kornagi w imieniu kard. Mariana Jaworskiego. Wyraził 
wdzięczność za jego pracę i posługę. Świadectwo o zmarłym Księdzu 
Prałacie dali: ks. Stanisław Kolano, rodak z Łukawca i ks. Krzysztof 
Soliło, rodak z Bihal. W imieniu parafian i władz gminy Wielkie 
Oczy za posługę kapłańską księdzu prałatowi Kornadze podziękował 
sołtys wsi Łukawiec Stanisław Mokrzycki. Za modlitwę biskupom, 
kapłanom, siostrom zakonnym, wiernym, za przyjęte Komunie św., 
za wartę przy trumnie strażakom i harcerzom, udział w pogrzebie 
pocztom sztandarowym i władzom samorządowym, w imieniu rodzi-
ny podziękował bratanek Zmarłego ks. Józefa – proboszcz z Brusna 
ks. Bogusław Kornaga. Słowa ostatniego pożegnania i wdzięczności  
przekazał też proboszcz parafii w Łukawcu, ks. Janusz Sokołowski. 
Powiedział m.in.: „Im dalej od Twego odejścia Księże Prałacie, tym 
większego smutku i pustki doświadczamy. Bo patrzymy i nie widzi-
my Cię, jak codziennie śpieszysz na Mszę św. do kościoła, który  
razem z całą wspólnotą budowałeś. Już nie wspinasz się z trudem po 
schodach, już nie kłaniasz się i nie patrzysz w oblicze Matki Bożej  
z cudownego obrazu naszej Pani Łukawieckiej, o którego koronację 
zabiegałeś i doprowadziłeś do tego najpiękniejszego dnia, gdy został 
koronowany przez Papieża Jana Pawła II i uroczyście wniesiony do 
nowej świątyni. Już nie opowiadasz z radością o swoich spotkaniach 
z Janem Pawłem II w Watykanie, o wspólnym obiedzie i osobistych 
przeżyciach związanych z tymi wizytami. Zabrałeś to ze sobą na 
drugą stronę życia i, jak wierzymy, lepszego, nowego życia. Ufamy, 
że teraz będziesz sprawował liturgię w piękniejszej świątyni, ufamy 
że teraz będziesz przebywał, kłaniał się i spotykał z Maryją. Ufamy, 
że ze św. Janem Pawłem II będziesz chodził na spacery i opowiadał 
mu o sprawach tej wspólnoty, której pasterzem byłeś przez 36 lat. 

W swoim testamencie, Księże Prałacie, dziękujesz Bogu za te 
wszystkie dzieła, których dokonałeś w naszej parafii, za budowę ko-
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ściołów w Łukawcu i Majdanie, za dar koronacji cudownego obrazu 
Matki Bożej Łukawieckiej, za wszystko, co Ci się udało uczynić dla 
dobra tej parafii. Dołączamy się do tego dziękczynienia także i my, 
dziękując za Twoją gorliwość. W dalszej części testamentu prosisz  
o wybaczenie swoich słabości. Byłeś świadomy, że jesteś tylko czło-
wiekiem. Chociaż wybranym przez Jezusa, to jednak tylko słabym 
człowiekiem. Dlatego Twoja prośba o przebaczenie. Śmiało możemy 
dziś tu powiedzieć, że przebaczamy i prosimy o przebaczenie, bo też 
jesteśmy słabymi ludźmi. Księże Prałacie, spoczywaj w pokoju 
wiecznym, przy boku Jezusa, Maryi, św. Jana Pawła II i wszystkich 
wybranych”. 

Po Mszy św. pogrzebowej ciało ks. Prałata Józefa Kornagi zosta-
ło złożone na cmentarzu parafialnym w Łukawcu. 

Requiescat in pace! 
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