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STOLICA APOSTOLSKA
LIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Z OKAZJI STULECIA WYDANIA LISTU APOSTOLSKIEGO
„MAXIMUM ILLUD”
NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ
PRZEZ MISJONARZY NA ŚWIECIE

Do Czcigodnego Brata
Kardynała Fernanda FILONIEGO
Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów
Dnia 30 listopada 2019 r. przypada setna rocznica wydania
Listu apostolskiego Maximum illud, poprzez który Benedykt XV
pragnął tchnąć nową siłę misyjnej odpowiedzialności głoszenia
Ewangelii. Był to rok 1919. Zakończyła się właśnie, określona przez
niego mianem „niepotrzebnej rzezi”, potworna wojna światowa i papież czuł potrzebę przywrócenia ewangelicznego sensu misji w świecie, by oczyścić ją z wszelkich skaz kolonializmu, a jednocześnie zabezpieczyć przed zakusami nacjonalizmu i ekspansjonizmu, które
spowodowały już tak wiele nieszczęść1. „Kościół Boży jest powszechny i nie jest obcy żadnemu ludowi ani narodowi”2, pisał, wzywając
jednocześnie do odrzucenia wszelkich form interesowności, bowiem
tylko głoszenie i miłość, na wzór Pana Jezusa, szerzone poprzez
świętość życia i dobre dzieła, stanowią rację misji. Benedykt XV nadał w ten sposób szczególny impuls misji ad gentes, starając się, za
pomocą instrumentarium stosowanych wówczas pojęć i form komunikacji, obudzić na nowo, zwłaszcza pośród duchowieństwa, świadomość misyjnej powinności.
Odpowiada ona nieustannemu zaproszeniu Jezusa: „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).
Usłuchanie tego przykazania Pańskiego nie jest dla Kościoła opcją –
ciąży na nim jako „konieczność”, jak przypomina Sobór Watykański
II3, ponieważ Kościół „jest misyjny ze swej natury”4. „Obowiązek
1 Apel do przywódców walczących narodów, 1 sierpnia 1917 r.: AAS IX (1917),
421-423.
2 Benedykt XV, List apostolski Maximum illud, 30 listopada 1919 r.: AAS 11
(1919), 445.
3 Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes, 7 grudnia 1965 r., 7: AAS 58
(1966), 955.
4 Tamże, 2: AAS 58 (1966), 948.
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ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła.
Kościół jest dla ewangelizacji”5. By sprostać takiej tożsamości i głosić
Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego dla wszystkich, żywego
Zbawiciela, Miłosierdzie, które zbawia, „Kościół winien kroczyć tą
samą drogą, pod działaniem Ducha Chrystusowego, jaką kroczył
Chrystus, mianowicie drogą ubóstwa, posłuszeństwa, służby i ofiary
z siebie”6, tak by w rzeczywisty sposób przekazywał Pana, „wzór tej
odnowionej, przenikniętej braterską miłością, szczerością i duchem
pokoju ludzkości, której wszyscy pragną”7.
To, co było bliskie sercu Benedykta XV prawie sto lat temu
i o czym przypomina od ponad pięćdziesięciu lat Dokument soborowy, pozostaje w pełni aktualne. Tak jak wtedy, również dziś „Kościół
posłany przez Chrystusa, aby ukazywać miłość Bożą i zaszczepiać ją
wszystkim ludziom i narodom, jest świadom tego, że ma jeszcze do
wykonania wielkie dzieło misyjne”8. Tak na ten sam temat pisał Jan
Paweł II: „Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie
została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca.” A „gdy obejmujemy
spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero
się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły”9. Dlatego też słowami, na które chciałbym dziś zwrócić uwagę wszystkich, wzywał on Kościół do „odnowy zaangażowania misyjnego”, w przekonaniu, że misje „odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy
entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej”10.
W Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, gromadząc owoce
XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego, by dokonać refleksji nad nową ewangelizacją dla przekazu wiary chrześcijańskiej, pragnąłem ponowić to pilne wezwanie do całego
Kościoła: „Jan Paweł II zachęcił nas do uznania, że «należy troszczyć
się żywo o przepowiadanie» skierowane do tych, którzy stoją z dala
od Chrystusa, «gdyż jest to pierwsze zadanie Kościoła». Działalność
misyjna «stanowi także dziś największe wyzwanie dla Kościoła»,
5 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 8 grudnia 1975 r., 147:
AAS 68 (1976), 13.
6 Dekret Ad gentes, 5: AAS 58 (1966), 952.
7 Tamże, 8: AAS 58 (1966), 956-957.
8 Tamże, 10: AAS 58 (1966), 959.
9 Encyklika Redemptoris missio, 7 grudnia 1990 r., 1: AAS 83 (1991), 249.
10 Tamże, 2: AAS 83 (1991), 250-251.
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a «sprawa misji winna być na pierwszym miejscu». Co by się stało,
gdybyśmy rzeczywiście potraktowali te słowa na serio? Po prostu
uznalibyśmy, że działalność misyjna stanowi paradygmat każdego
dzieła Kościoła”11.
To, co chciałem wyrazić, jeszcze raz wydaje mi się bezsprzeczne:
„Ma znaczenie programowe i poważne konsekwencje. Mam nadzieję,
że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia,
które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania». Bądźmy we
wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»”12. Nie
bójmy się podejmować, w ufności Bogu i z wielką odwagą, „’opcji misyjnej’, zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład
zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią
drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do
zachowania stanu rzeczy. Reformę struktur, wymagającą nawrócenia
duszpasterskiego, można zrozumieć jedynie w następujący sposób:
należy sprawić, by stały się one wszystkie bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych formach było bardziej
ekspansywne i otwarte, by doprowadziło pracujących w duszpasterstwie do nieustannego przyjmowania postawy «wyjścia» i w ten sposób sprzyjało pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń. Jak mówił Jan Paweł II do biskupów Oceanii: «wszelka odnowa Kościoła musi mieć misję jako swój
cel, by nie popaść w pewnego rodzaju kościelne zamknięcie się
w sobie»”13.
List apostolski Maximum illud stanowił wezwanie, w duchu
proroczym i z ewangeliczną szczerością, do wyjścia poza granice narodów, by dawać świadectwo zbawczej woli Boga poprzez uniwersalną misję Kościoła. Niech zbliżająca się setna rocznica jego wydania
będzie bodźcem do oparcia się powszechnej pokusie, kryjącej się za
każdym zamknięciem się Kościoła w sobie, za każdym autoreferencyjnym ukryciem się w swych własnych bezpiecznych granicach, za
każdą formą pesymizmu duszpasterskiego, za każdą jałową tęsknotą
za przeszłością, byśmy za to mogli otwierać się na radosną nowinę
Ewangelii. Także w tych naszych czasach, targanych tragediami
wojen i zagrożonych smutną chęcią akcentowania różnic i uwypuklaPkt 15: AAS 105 (2013), 1026.
Tamże, 25: AAS 105 (2013), 1030.
13 Tamże, 27: AAS 105 (2013), 1031.
11
12
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nia konfliktów, Dobra Nowina, że w Jezusie przebaczenie wygrywa
z grzechem, życie pokonuje śmierć, a miłość zwycięża lęk, może być
niesiona wszystkim z odnowionym zapałem i może przywracać
ufność i nadzieję.
Kierując się tymi odczuciami i przyjmując propozycję Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów wyznaczam październik 2019 roku
jako Nadzwyczajny miesiąc misyjny, aby w większym stopniu obudzić świadomość missio ad gentes i z nowym impetem podjąć misyjne
przekształcanie życia i działalności duszpasterskiej. Niech więc zostaną podjęte odpowiednie starania, także poprzez misyjny miesiąc
październik przyszłego roku, aby wszyscy wierni rzeczywiście całym
sercem oddali się głoszeniu Ewangelii i nawracaniu swoich wspólnot
na rzeczywistości misyjne i ewangelizujace; aby wzrastała miłość do
misji, która „jest umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do
Jego ludu”14.
Tobie, Czcigodny Bracie, Dykasterii, której Ksiądz przewodzi
i Papieskim Dziełom Misyjnym powierzam zadanie rozpoczęcia przygotowań do tego wydarzenia, przede wszystkim w drodze szerokiego
uwrażliwienia Kościołów partykularnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, jak również stowarzyszeń, ruchów, wspólnot i innych rzeczywistości Kościoła. Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie okazją do intensywnej i płodnej
łaski dla promowania inicjatyw i wzmożenia w sposób szczególny
modlitwy – która jest duszą każdej misji – oraz konkretnych działań
współpracy i solidarności między Kościołami, tak, by obudził się
w nas i by nigdy już nie zabrakło nam entuzjazmu misyjnego15.
Watykan, 22 października 2017 r.
w XXIX Niedzielę okresu zwykłego
Wspomnienie św. Jana Pawła II
Światowy Dzień Misyjny

14
15
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Tamże, 268: AAS 105 (2013), 1128.
Tamże, 80: AAS 105 (2013), 1053.
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Warszawa, 11 maja 2018 r.
SEP – D/1.6.1-15

Eminencjo/Ekscelencjo,
Najczcigodniejszy Księże Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie,

spełniając prośbę Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, uprzejmie
informuję o powołaniu specjalnej komórki (Centro di Coordinamento
per la Tutela dell’Immagine e degli Stemmi Pontefici – CCTIS), która
będzie odpowiedzialna za udzielanie pozwoleń na używanie wizerunku Papieża oraz oficjalnych herbów i emblematów Państwa Watykańskiego i papieży, jak również będzie czuwała nad ich ochroną.
Przesyłam w załączeniu – do łaskawej wiadomości – Waszej
Eminencji /Ekscelencji, Reguły i Dyrektywy, jakie odtąd obowiązują
w tym zakresie. Tekst ww. wskazań znajduje się również na stronie
internetowej Nuncjatury:
http://nuncjatura.pl/ochrona-wizerunku-papiezy/
Uprzejmie proszę o zapoznanie z ww. dokumentem podmiotów
i instytucji działających na poziomie lokalnym, takich jak: diecezje,
parafie, zgromadzenia zakonne i inne, do których niniejsze prawo
jest adresowane.
Łączę wyrazy szacunku i serdecznych pozdrowień w Chrystusie
Panu

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
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REGUŁY I DYREKTYWY DOTYCZĄCE OCHRONY
WIZERUNKU PAPIEŻY ORAZ OFICJALNYCH HERBÓW I ZNAKÓW
ROZPOZNAWCZYCH PAŃSTWA WATYKAŃSKIEGO I SAMYCH PAPIEŻY
I. Wstęp
Jednym z zadań Sekretariatu Stanu Jego Świątobliwości jest
ochrona wizerunku Papieży (odtąd w skrócie określanego jako „Wizerunek”) oraz oficjalnych herbów i znaków rozpoznawczych (flaga itp.)
Państwa Watykańskiego i samych Papieży (odtąd w skrócie określanych jako „Emblematy”).
Ochrona ta w ostatnich latach, ze względu na ciągle rosnące
znaczenie środków społecznego przekazu (w szczególności Internetu)
oraz różne sposoby wykorzystania wizerunków i marek w celach
komercyjnych, wymaga wciąż większej uwagi i pewnych specyficznych działań ze strony Sekretariatu Stanu.
Głównym celem tych działań jest zagwarantowanie, że przesłanie Ojca Świętego dotrze do wiernych nienaruszone, zaś Jego Osoba,
symbole i oficjalne herby Stolicy Apostolskiej nie będą instrumentalizowane czy używane w celach komercyjnych; w tym ostatnim wypadku bowiem wierni mogliby błędnie sądzić, że inicjatywy komercyjne służą działalności dobroczynnej Stolicy Apostolskiej, a tak nie
jest. Innym ważnym motywem jest położenie kresu, na ile to jest
możliwe, przejawom bezprawia, które często ma miejsce w przypadkach nadużywania Wizerunku i Emblematów.
W związku z powyższym przy Sekretariacie Stanu zostało utworzone Centrum Koordynacji Ochrony Wizerunku i Emblematów
(„Centro di Coordinamento Tutela Immagine e Stemmi” – w skrócie
„CCTIS”). Do skutecznego działania potrzebuje ono współpracy
wszystkich podmiotów Kościoła powszechnego i lokalnego, a w szczególności Przedstawicielstw Dyplomatycznych, które mają zapewnić
skuteczną wymianę informacji i dokumentów między Sekretariatem
Stanu i poszczególnymi podmiotami i instytucjami działającymi na
poziomie lokalnym, jak diecezje, parafie, zgromadzenia zakonne
i inne, do których niniejsze prawo jest adresowane (odtąd będą nazywane „Adresatami”).
Niniejszy dokument chce ukazać podstawowe zasady, których
Adresaci mają przestrzegać w przypadkach użycia Wizerunku lub
Emblematów.
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II. Poszczególne przypadki
1. Nadużycie Wizerunku lub Emblematów
W przypadku nadużyć (a więc np. użycia Wizerunku lub Emblematów w sposób obrażający godność Ojca Świętego lub uczucia
religijne albo też w celach komercyjnych bez odpowiedniego upoważnienia) każdy z Adresatów, który się o tym dowie, powinien poinformować o tym własnego Ordynariusza/Przełożonego, dostarczając
wszelkie posiadane informacje i dokumenty. Te informacje i dokumenty powinny następnie dotrzeć do Nuncjatury, która przekaże je,
wraz z własnymi uwagami, do Sekretariatu Stanu. Ewentualne działania dotyczące ochrony Wizerunku/Emblematu mogą być podjęte
jedynie po uprzedniej autoryzacji ze strony Sekretariatu Stanu.
2. Użycie Wizerunku i/lub Emblematów niepowodujące nadużycia
We wszystkich przypadkach, gdzie nie ma miejsca nadużycie,
ale Adresat zamierza użyć lub autoryzować innych do użycia Wizerunku i/lub Emblematów, należy postępować zgodnie z następującymi zasadami:
2.1 Wyłączna kompetencja Sekretariatu Stanu
Należy przede wszystkim przyjąć i pamiętać, że, zgodnie z obowiązującym prawem, tylko Sekretariat Stanu – lub ewentualnie
Nuncjatura, jeśli działa z mandatu Sekretariatu Stanu, w granicach
swoich kompetencji – mogą używać bądź upoważnić innych do używania Wizerunku i/lub Emblematów.
2.2 Liberalizujące działania ad experimentum Sekretariatu Stanu
Zachowując w mocy wskazania poprzedniego paragrafu 2.1,
Sekretariat Stanu, za pośrednictwem niniejszego dokumentu, chcąc
docenić rolę i autonomię lokalnych podmiotów, ad experimentum, na
okres jednego roku (od daty wydania niniejszego dokumentu), udziela każdemu Adresatowi, w zakresie kompetencji instytucjonalnych
i terytorialnych jemu właściwych, delegacji do używania w sposób
autonomiczny Wizerunku i/lub Emblematów, bez konieczności in215
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formowania o tym Sekretariatu Stanu czy też otrzymywania jego
autoryzacji, w tych wszystkich przypadkach, gdy spełnione są równocześnie następujące warunki:
a) dokonuje się wyłącznie w celach instytucjonalnych właściwych dla danego Adresata, przewidzianych przez obowiązujące prawo kanoniczne i cywilne, oraz mieści się w zakresie
kompetencji i terytorium właściwych dla Adresata;
b) nie ma, nawet pośrednio, natury komercyjnej czy reklamowej;
c) nie autoryzuje podmiotów trzecich do używania Wizerunku
i/lub Emblematów (nie dotyczy przypadków dzierżawy w sensie poniżej wyjaśnionym);
d) nie dokonuje się z okazji podróży Ojca Świętego czy też celebracji o charakterze ogólnokrajowym (np. Jubileusze, Rocznice Pontyfikatu itp.);
e) nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem kanonicznym i cywilnym czy też z ogólnymi wskazaniami wyrażonymi
przez Ojca Świętego.
Należy podkreślić, że wykorzystanie Wizerunku czy Emblematów w sposób wolny jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy spełnione są
równocześnie wszystkiej warunki wymienione w punktach od a) do
e): brak któregokolwiek z nich zobowiązuje Adresata do zwrócenia
się z prośbą do Nuncjatury o uzyskanie z Sekretariatu Stanu wskazań i autoryzacji.
W tym celu Adresat musi dostarczyć dokumentację do Nuncjatury Apostolskiej i zastosować się do decyzji, którą otrzyma od samej
Nuncjatury bądź bezpośrednio z Sekretariatu Stanu. Oto informacje,
które należy przedstawić:
− dane identyfikujące podmiot, który chce używać Wizerunku
i/lub Emblematów;
− co i w jaki sposób ma być używane?
− zakres terytorialny podejmowanych działań;
− czas trwania działań;
− jeśli przewiduje się produkcję jakiegoś wyrobu, to należy podać ilość egzemplarzy, które mają być wyprodukowane (nakład) i sposób ich rozprowadzania;
− kwestie ekonomiczne: cena i sposób zapłaty; ewentualne tantiemy.
W razie wątpliwości co do tego, czy wszystkie warunki są rzeczywiście spełnione, i we wszystkich przypadkach większej wagi
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bądź też bardziej skomplikowanych, prosi się, aby Adresat przekazał
sprawę do Nuncjatury.
2.3. Wyjaśnienia i przykłady odnośnie do warunków
przedstawionych w paragrafie 2.2
a) przez „cele instytucjonalne” należy rozumieć własne cele Adresata zgodnie ze statutami czy innymi normami, które mają
zastosowanie. Adresat jest więc upoważniony do używania
Wizerunku i/lub Emblematów do czynności ściśle związanych
z zakresem jego kompetencji instytucjonalnej i terytorialnej.
b) przez „naturę komercyjną czy reklamową” rozumieć należy
użycie Wizerunku i/lub Emblematów w celach bezpośrednio
czy pośrednio komercyjnych, np. w połączeniu z marką czy
nazwą przedsiębiorstwa lub innych podmiotów komercyjnych.
c) gdy chodzi o autoryzowanie podmiotów trzecich do użycia
Wizerunku i/lub Emblematów, należy rozróżnić dwa przypadki:
c.1) w sytuacji, gdy podmiot trzeci jedynie wykonuje usługę dla Adresata (np. Adresatem jest parafia, która chce wydrukować publikacje religijne dla własnych celów instytucjonalnych i zleca to zadanie drukarni), nie jest potrzebne
informowanie o tym Sekretariatu Stanu ani prośba o autoryzację;
c.2) w innych przypadkach, także w razie wątpliwości, należy zawsze zwrócić się do Nuncjatury z prośbą o autoryzację.
d) podróże Ojca Świętego i celebracje o wymiarze ogólnokrajowym są, z natury rzeczy, wydarzeniami nadzwyczajnymi, zatem użycie Wizerunku i/lub Emblematów musi być prewencyjnie zakomunikowane i autoryzowane przez Nuncjaturę
Apostolską czy też Sekretariat Stanu.
e) warunek e) odnosi się do wszystkich przypadków,
w których, na podstawie ogólnych zasad prawa kanonicznego
i cywilnego lub też wypowiedzi Ojca Świętego, użycie Wizerunku i/lub Emblematów należy uznać za zabronione. Dla
przykładu rozważmy, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w wielu krajach, billboardy na budynkach użyteczności
publicznej są zabronione w przypadku braku konkretnych
zezwoleń: oczywiste jest, że każdy Adresat pozostanie odpo217
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wiedzialny za weryfikację i przestrzeganie tych przepisów
i wszystkich innych wynikających z obowiązującego prawodawstwa, bez żadnego wyjątku. Podobnie, użycie Wizerunku
na przedmiotach o znacznej wartości, takich jak medale lub
monety, zgodnie z ogólnymi wskazówkami przekazanymi
przez Ojca Świętego, należy uznać za zabronione.

218

EPISKOPAT
POLSKI

EPISKOPAT POLSKI
LIST BISKUPÓW POLSKICH DO KAPŁANÓW
NA WIELKI CZWARTEK 2018 R.

Siedem darów z Wieczernika

1. Zaproszenie do Wieczernika
2. Sześć pierwszych darów Wieczernika
a. Dar Eucharystii i kapłaństwa służebnego
b. Dar pokoju i odpuszczenia grzechów
c. Dar Maryi i Apostołów
3. Dar siódmy: Pięćdziesiątnica
a. Dary Ducha to znak czasu!
b. „Bóg nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju” (1 Kor 14,33)
4. Pełnia darów Wieczernika: biblijna harmonia

1. Zaproszenie do Wieczernika
Drodzy Bracia Kapłani!
Najbliższy czas w polskim Kościele będziemy przeżywać w blasku tajemnicy Ducha Świętego. Dwuletni program duszpasterski
kieruje nas wezwaniem „Duch, który umacnia miłość” i ma nas doprowadzić – choć to już w przyszłym roku – do pogłębienia tajemnicy
życia „w mocy Bożego Ducha”.
Natomiast tegoroczne hasło duszpasterskie: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” przypomina nam Wieczernik, w którym –
jak mówi słowo Boże w Dziejach Apostolskich – „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). W Wielki Czwartek ponownie
wchodzimy duchowo do Wieczernika – i nie wychodźmy z niego przed
czasem!
W Wieczerniku mają swój początek największe dary Naszego
Zbawiciela dla Kościoła. Tam przecież Jezus Chrystus w dzień przed
swoją męką ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa. Tam
w osiem dni po swoim Zmartwychwstaniu dwukrotnie powiedział do
Apostołów: „Pokój wam!” (J 21,19–20) i dał im Ducha, aby odpuszczali grzechy. W Wieczerniku pierwsza wspólnota Kościoła poznała macierzyńską moc wstawiennictwa Maryi, tam też zaczęła realizować
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wolę Pana, aby służba Apostołów pod zwierzchnictwem Piotra była
przekazywana w następstwie sukcesji. Tam wreszcie zstąpił Duch
Święty ze swoimi charyzmatami i dał uczniom władzę zwiastowania
Ewangelii z kerygmatyczną mocą, aby wspólnota chrześcijańska
wzrastała. Jest to razem siedem wielkich darów, które Bóg związał
z „salą na górze”, z Wieczernikiem.
2.

Sześć pierwszych darów Wieczernika
a. Dar Eucharystii i kapłaństwa służebnego

O pierwszych dwóch z tych darów św. Jan Paweł II tak napisał
w swoim Liście do kapłanów z roku 2005: „szczególną radość sprawia
mi doroczne, duchowe spotkanie w Wielki Czwartek, w dniu, w którym miłość Chrystusa wyraziła się «do końca», w dniu Eucharystii,
w dniu naszego kapłaństwa”. Był to ostatni z serii tych listów i dlatego stał się dla nas jakby ostatnią wolą świętego papieża wraz
z przesłaniem: „jeśli cały Kościół żyje dzięki Eucharystii, życie kapłańskie winno mieć ze szczególnego tytułu «kształt eucharystyczny»;
słowa ustanowienia powinny zatem być dla nas nie tylko formułą
konsekracyjną, ale «formułą życia»”. Wiele lat wcześniej wyraził nawet tę radość w postaci szczególnego, duchowego zaproszenia: „Udajemy się do Wieczernika, wraz z Chrystusem i Apostołami, aby sprawując Eucharystię In Cena Domini odnaleźć ten korzeń, który zespala Eucharystię Chrystusowej Paschy i nasze sakramentalne kapłaństwo dziedziczone po Apostołach” (List do kapłanów, 1990). Te wspaniałe i niezwykłe dary zostały złożone w nasze ręce, abyśmy zawsze
się o nie troszczyli i o nie dbali jak o najcenniejszy skarb. Zostały
nam dane, aby tchnąć w nas zapał do kapłańskiej misji dzielenia się
wiarą z naszymi parafianami. Nosimy jednak ten skarb w naczyniach glinianych. Dlatego całą ufność pokładamy w Panu, który nas
umacnia. Przecież „od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku
ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm
jego dni, wypełniając je ufną nadzieją” (Jan Paweł II, Ecc Euch, 1).
b. Dar pokoju i odpuszczenia grzechów
Ta sama uświęcona wieczernikowa komnata staje się scenerią
kolejnych dwóch darów Pana Jezusa. Jest to najpierw dar pokoju od
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Pokój Chrystusowy jest
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owocem miłości Bożej aż po ofiarę z siebie samego. Dlatego świat nie
może nam dać takiego pokoju. Tylko Chrystus Pan daje ten niezwykły dar: „Pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat” (J 14,27).
Otrzymujemy go zawsze na Eucharystii. Razem z darem pokoju daje
Pan w Wieczerniku dar przebaczenia grzechów. Wspominamy o nim
w Niedzielę Miłosierdzia, odczytując stosowny tekst Ewangelii:
„Weźmijcie Ducha Świętego: którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22–23).
W tej chwili Zbawiciel tchnął mocą Ducha, aby Kościół udzielał odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty. I to dzięki kapłanom
ten wspaniały dar może trwać w Kościele dla dobra tylu braci
i sióstr.
c. Dar Maryi i Apostołów
Następne dwa dary odkrywane przez uczniów pierwszej wspólnoty to bardzo szczególne osoby. Najpierw Najświętsza Maryja Panna. Przecież po Wniebowstąpieniu Chrystusa „wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa,
i braćmi Jego” (Dz 1,14). Pierwotny Kościół odkrywał w ten sposób
w Wieczerniku znaczenie obietnicy z Krzyża: „Oto Matka twoja!”
(J 19,27), z miłością przeżywał pośród siebie obecność pierwszej
Uczennicy Chrystusa, Matki Kościoła i Oblubienicy Ducha Świętego.
Dlatego w Kościele czujemy się jak w domu.
Również w Wieczerniku uczniowie Zmartwychwstałego poznawali w praktyce, co miały znaczyć słowa Pana Jezusa: „Na tej skale
zbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).
Widzieli, jak Zmartwychwstały posługuje się Piotrem dla kierowania
wspólnotą, dla umacniania jej i do zapewnienia jej ciągłości. Kiedy
bowiem opustoszało jedno apostolskie miejsce po śmierci Judasza, to
właśnie Piotr wyjaśnił uczniom potrzebę wyboru następcy: „Trzeba,
aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan
Jezus przebywał z nami, stał się razem z nami świadkiem Jego
zmartwychwstania” (Dz 1,21n). Tak Duch Boży doprowadził do
zapewnienia trwałości hierarchii Kościoła oraz do ustalenia w nim
autorytetu Piotra. Dlatego w Kościele czujemy się bezpieczni.
Pamięć o tych wielkich sześciu darach przygotowuje nas na docenienie siódmego daru związanego z Wieczernikiem. Jest nim zstąpienie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy – wraz z Jego charyzmatami i z zadaniem głoszenia kerygmatu Ewangelii z mocą przekonywania serc ludzkich.
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3. Dar siódmy: Pięćdziesiątnica
„Gdy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru. I wszyscy
zostali napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,1–4). Tymi słowami
Pismo Święte opisuje nam ukoronowanie darów Wieczernika. Było
nim Zesłanie Ducha Świętego wraz z tak nadzwyczajnymi darami
jak mówienie językami, a także dary czynienia cudów na świadectwo
prawdziwości słów o Zmartwychwstaniu ukrzyżowanego Jezusa. To
On „wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha
Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie” (Dz 2,33–34).
To ten właśnie dar chcemy szczególnie przeżywać jako Kościół
w Polsce w tym roku duszpasterskim w świetle towarzyszącego nam
hasła „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Dar zesłania Bożego
Ducha jest w tym czasie szczególnie powierzony naszemu kapłańskiemu przepowiadaniu i naszemu kapłańskiemu apostolstwu. Ważną pomocą służy nam w tej mierze kolejne słowo św. Jana Pawła II:
„Ścisła więź łączy nasze kapłaństwo z Duchem Świętym i Jego misją:
w dniu święceń kapłańskich otrzymaliśmy szczególne wylanie Ducha
Pocieszyciela, w mocy którego zmartwychwstały Chrystus odnowił
w każdym z nas to, czego dokonał w swych uczniach w dniu Paschy.
Ten dar Ducha, mający tajemniczą moc uświęcającą, jest źródłem
i korzeniem powierzonej nam szczególnej misji ewangelizacji i uświęcania” (List do kapłanów, 1998). My kapłani jesteśmy więc napełnieni Duchem Świętym po to, aby w mocy Ducha pomagać innym
w napełnianiu się Bożym Duchem, by także innych prowadzić do
Wieczernika.
a. Dary Ducha jako znak czasu
Każdy pilny obserwator współczesnego chrześcijaństwa odkryje
rzucający się w oczy znak czasu: wszędzie dostrzegamy wzmagającą
się świadomość Kościoła jako dzieła Ducha Świętego. Czy to w Europie, czy w Ameryce Łacińskiej, zarówno w Afryce, jak i w Stanach
Zjednoczonych, w Azji i w Australii – jednym słowem na całym świecie coraz więcej mówi się o Duchu Świętym i Jego darach, coraz bardziej jest obecne pragnienie doświadczania Jego obecności. Widzimy
powszechne pragnienie rekolekcji i pobożnych tekstów temu poświęconych, dostrzegamy, jak poszukiwani są księża mówiący o dziełach
Ducha Świętego, a jeszcze bardziej duszpasterze umiejący wprowadzać w krąg doświadczenia Jego mocy.
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Często to pragnienie ludu Bożego znajduje miejsce swojej realizacji w ruchach kościelnych czy w Ruchu Światło-Życie lub ruchu
Odnowy w Duchu Świętym, czy to w formacjach pokrewnych. Jest to
prawdziwy znak czasu obecny w całym Kościele katolickim, a nawet
szerzej – w całym światowym chrześcijaństwie. Jakże ważne jest, aby
nasza kapłańska posługa towarzyszyła członkom tych ruchów, byśmy
z jednej strony byli przy nich całkiem po prostu obecni, a z drugiej
strony – prowadzili, krzepili i zachęcali. Jesteśmy przecież pasterzami, a pasterz prowadzi owce Pana Jezusa zgodnie z zamysłem
Kościoła. Ileż środków zostawił nam Chrystus, abyśmy mogli wypełnić tę misję!
Najpierw więc, pogłębiona świadomość nieustannego działania
Ducha Świętego pozwala nam na nowo odkryć moc Słowa Bożego.
Liczne grupy biblijne, osobiste lectio divina, nowy styl przepowiadania wychodzący z biblijnych czytań niedzieli – to wszystko godne
zauważenia i podkreślenia owoce poznawania Ducha Świętego
w naszych czasach. Święty Jan Paweł II łączył niekiedy takie biblijne
wersety w całe „łańcuchy” Bożych obietnic aktualnych dla naszego
doświadczenia tu i teraz: „Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna
swego, który woła: Abba, Ojcze” (Ga 4,6), „Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi (…). Sam Duch wspiera swoim
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz
8,14.16) (por. List do kapłanów, 1998).
Ważną nowością jest też odkrywanie aktualności Dziejów Apostolskich. W czasach naszej formacji seminaryjnej poznawaliśmy
wspaniałą modlitwę płynącą z Tradycji Kościoła: „Przyjdź, Duchu
Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich
zapal”. Także dziś wyznawajmy w ten sposób wiarę w nieustającą
aktualność opisu dnia Pięćdziesiątnicy w Dziejach Apostolskich. Dane jest nam także na nowo wczuć się w poruszające nauczanie Ojców
Kościoła, jak choćby św. Augustyna, który zachęcał, aby przez całe
życie chrześcijańskie oczekiwać na nowe wylania Bożego Ducha. Tak
pojęty chrzest w Duchu Świętym jest aktualną obietnicą dla każdego
chrześcijanina. Nie jest jakimś powtórzeniem sakramentu chrztu, ale
raczej jego głębszym przeżywaniem na każdy dzień: ku odnowieniu
modlitwy, ku rozpaleniu miłości do Boga i gorliwszej służby braciom
w Kościele. Papież Franciszek opisał go jako przyjęcie łaski stania się
nowym człowiekiem (kazanie 3.07.2015). Jest więc darem potrzebnym także dla sługi ołtarza, jeśli chcemy być bliżej Bożego planu dla
Kościoła: „Nie na próżno Duch Święty został obiecany nie tylko temu,
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kto Go nie ma, ale także temu, kto już Go ma: temu, co nie ma – aby
miał, a temu, kto ma – aby miał w większej obfitości” (In Evangelium
Ioannis).
O tym samym darze mówił kiedyś także papież Benedykt XVI:
„Boży płomień, płomień Ducha Świętego, jest tym, który jak krzew
gorejący płonie, ale się nie spala. Jest to ogień, który płonie, ale nie
niszczy; który płonąc, raczej pozwala ukazać najlepszą i najprawdziwszą część człowieka” (kazanie 23.05.2010).
Odnowiona obecność Ducha Świętego rozpala serca miłością do
Kościoła zarówno tego minionych wieków, jak i tego otaczającego nas
dzisiaj. Ludzie otwarci na Bożego Ducha często są bardziej skłonni
do zachwytu Tradycją Ojców Kościoła i do modlitewnej obecności
wokół siebie braci i sióstr w Chrystusie. Bywa, że w ten sposób odnawia się też zapał do charytatywnego służenia najbardziej potrzebującym, zgodnie ze słowami Pisma Świętego: „byśmy pamiętali
o ubogich” (Ga 2,10). Miłość do wspólnoty uczniów Chrystusa niech
wyrazi się w tym czasie szczególniej przez nasze kapłańskie zaangażowanie w przygotowanie duchowe do jesiennego synodu na temat
młodych w Kościele. Zapisujmy w ten sposób jakby kolejne duchowe
rozdziały Dziejów Apostolskich!
b.

„Bóg nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju” (1 Kor
14,33)

Oprócz oczywistych błogosławieństw tego znaku czasu, jakim
jest pogłębiająca się świadomość charyzmatycznego działania Ducha
Świętego w Kościele, zauważamy jednak czasem niebezpieczeństwo
naruszenia biblijnych proporcji. Ryzyko to dochodzi do głosu wtedy,
gdy zamiast z harmonijną nauką całego Pisma Świętego zdarzy się
taka fascynacja wybranymi fragmentami dotyczącymi charyzmatów,
że zapomina się o pełni biblijnego nauczania. Wtedy zamiast prawidłowego życia duchem Pięćdziesiątnicy (gr. pentekoste) mamy do
czynienia z jakąś jednostronną „pentekostalizacją” Kościoła w negatywnym tego słowa znaczeniu. Obraz kościelnej wspólnoty może zostać zniekształcony, jakby jedynym darem Pana Jezusa dla nas były
niezwykłe charyzmaty Ducha Świętego.
Ktoś może na przykład tak entuzjazmować się wersetami Pisma
mówiącymi o uzdrowieniu, że zapomina o obowiązku weryfikacji
ogłaszanych uzdrowień („Idź, pokaż się kapłanowi” – Mt 8,4). Może
też stracić z pola widzenia realia życia: do losu człowieka należy często życie z rozmaitymi chorobami i cierpieniami („Raduję się w cier226
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pieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk
Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” – Kol 1,24).
Ktoś inny może tak cenić nadzwyczajne charyzmaty, że słabo
dostrzega porządek Kościoła ustanowiony przez samego Boga:
„Ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów” (1 Kor 12,28). Apostoł Paweł bywał w takich sprawach bardzo stanowczy: „Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary,
niech zrozumie, że to, co wam piszę, jest nakazem Pańskim” (1 Kor
14,37).
Innym zaś razem mogłoby się przydarzyć osłabienie nauczania
o sakramentach i o moralnych zobowiązaniach chrześcijanina,
a przecież „Wielu powie Mi w owym dniu: «Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów
mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy oświadczę im: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode
Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!»” (Mt 7,22–23).
Podobnie ważna jest świadomość działania złego ducha i aktywne przeciwstawianie się jego zakusom. Stąd wielka wdzięczność dla
posługi naszych kapłanów egzorcystów. Pamiętamy jednak przy tym,
że nasze główne kapłańskie orędzie dla chrześcijańskiego ludu
brzmi: każdego ochrzczonego Chrystus „zbawił przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego” (Tt 3,5). Na tym
koncentrujemy nasze pozytywne głoszenie.
Co robić, kiedy dostrzeżemy wymienione wyżej problemy? Pamiętajmy: z tego właśnie powodu Stolica Apostolska niejednokrotnie
przypominała w różnych swoich dokumentach biblijną naukę Kościoła co do charyzmatycznych darów i ich apostolskich owoców: „Sąd
o ich autentyczności i o właściwym wprowadzeniu w czyn należy do
tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani
są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać
to, co dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19–21)” (LG, 12). Jakże ważna jest tu
rola kapłanów: to wy, bracia, wprowadzacie tę biblijną zachętę
w czyn, kiedy czuwacie nad kościelnymi ruchami w waszych parafiach, pomagacie im i zachęcacie kolejnych ludzi do zaangażowania
w ich szeregach.
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4. Pełnia darów Wieczernika: biblijna harmonia
W Wielki Czwartek Jezus Chrystus zaprasza nas do Wieczernika na nowo. To początek liturgicznej drogi Paschy, w której On sam
chce odnowić w nas pełnię darów Wieczernika. Słowa Jego misji dla
nas brzmią przecież: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…).
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (por. Mt
28,19–20). Wszystko, a nie tylko wybrane przez nas aspekty wiary.
W tym „wszystkim” mieści się oczywiście na pierwszym miejscu dar
Eucharystii i związanego z nim kapłaństwa służebnego, także dar
pokoju i sakramentalnego odpuszczenia grzechów. Jest tam centralne miejsce dla Najświętszej Maryi Panny wraz z Jej nieustającą modlitwą wstawienniczą za Kościół, także za tych, którzy pełnią w Kościele posługę Apostołów i pasterzy, za kapłanów.
Kiedy Kościół pamięta o tym „wszystkim”, wtedy przychodzi ze
swoją mocą Duch Święty. Jak słusznie mówi się ostatnio: Tradycja to
przekazywanie ognia, a nie popiołów. Bez Ducha Świętego kościelne
zwyczaje mogą zmieniać się w popiół bez zdolności rozpalania serc
ludzkich. Tylko Duch Święty ma moc przemiany spisanych artykułów wiary w płomień duchowego życia. Duch Boży zstępujący w naszych czasach tak samo, jak na Kościół w Wieczerniku dwa tysiące
lat temu, ma moc rozpalić w naszych kapłańskich sercach żar Eucharystii, zapał do kapłaństwa, zachwyt obecnością Maryi, radosną
wierność apostolskiej Tradycji i współczesnej hierarchii, sakramentalną służbę ku odpuszczaniu grzechów i życie charyzmatycznymi
darami duchowymi na co dzień.
Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Gdzie w Kościele na pierwszym miejscu jest wierność
Pismu Świętemu przyjmowanemu w świetle Tradycji, tam wszystko
jest na takim miejscu, jakie wyznaczył Jezus Chrystus – w mocy
Ducha Świętego.
Na zakończenie przypominamy sobie z wdzięcznością słowa
Apostoła o wielkim charyzmacie święceń kapłańskich, którego jesteśmy uczestnikami: „Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został
ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów” (1 Tm 4,14) wraz z zachętą: „abyś rozpalił na nowo charyzmat
Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk” (2 Tm 1,6).
Hasło duszpasterskiego programu „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” zachęca nas, byśmy jako kapłani coraz bardziej działali w namaszczeniu przez Ducha Świętego dla umacniania wspólno228

EPISKOPAT POLSKI
ty wiernych nam powierzonych. Narzędziem niech będzie codzienna
ofiara z samego siebie, służba braciom i wierność otrzymanemu
powołaniu. Otrzymawszy Ducha Pocieszyciela, bądźmy pocieszycielami wszystkich spotykanych na drodze życia.
W dzień kapłańskiego święta zechciejcie przyjąć Bracia serdeczne podziękowania za Wasz pasterski trud i za Wasze świadectwo
chrześcijańskiego życia, prawdziwych ludzi Ducha Świętego!
W Wielki Czwartek Wieczernika Pańskiego wspólnie wzywajmy
Bożej mocy tymi słowami:
„Duchu Święty, pomóż nam rozpalić kapłański charyzmat Boży,
który w nas jest przez sakramentalne nałożenie rąk w dniu święceń,
by Twoje Słowo przez nas głoszone było jak płomień,
by Twoje sakramenty, których jesteśmy szafarzami, udzielały życia,
byśmy służyli braciom i siostrom w Kościele pełnym Twojej mocy.
Święta Maryjo, Matko Boża, Oblubienico Ducha Świętego,
uproś nam Bożego Ducha, Najwyższy Dar Bożej Miłości. Amen”.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 378. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2018 r.
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA 2018
„Duch Święty przynagla nas”

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
Wraz z całą wspólnotą Kościoła łączymy się w radości podniosłego śpiewu Alleluja, który rozbrzmiewa od Wigilii Paschalnej. Gorącym sercem uwielbiamy Boga Ojca za zwycięstwo Chrystusa nad
grzechem i śmiercią. W tym świętym czasie przekazujemy wam,
najmilsi, serdeczne pozdrowienie i najlepsze życzenia, abyśmy trwali
w Duchu Świętym, którym zostaliśmy napełnieni (por. Dz 2,4). Duch
Święty, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, uzdalnia
nas do głoszenia Ewangelii i prowadzi do pełni życia, którego blask
ukazał się w wielkanocny poranek. Dzięki Duchowi Świętemu rodzi
się w świecie nadzieja i wzrasta Boża moc w życiu ludzi cierpiących
z powodu niesprawiedliwości i różnorodnych niedomagań. W Jego
świetle rozpoznajemy ostateczny cel swojego życia, a także wolność
i godność dzieci Bożych.
Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach
papieża Franciszka, który – komentując odczytany przed chwilą
fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła,
zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego, jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma kluczowe
znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa” (23.04.2017 r.). Wcześniej Papież
Benedykt XVI przypominał nam, że Duch Święty na nowo rozpala
serca wiernych oraz nakłania ich do miłowania swoich braci i sióstr
tak, jak Chrystus ich umiłował, a także do tego, aby czynami miłosierdzia dawali całej ludzkości świadectwo miłości Ojca (por. Deus
caritas est, 19). Uwielbiamy dzisiaj Boga za to Jego zbawcze działanie pośród nas.
Ważne jest tutaj świadectwo św. Pawła Apostoła o jego osobistej
zażyłości z Duchem Świętym. Apostoł Narodów mówi bowiem, że
w pewnym momencie został przez Ducha Świętego „przynaglony”,
by udać się do Jerozolimy, chociaż ta podróż wiązała się dla niego
z ryzykiem uwięzienia za wiarę (por. Dz 20, 20). Sami możemy do230
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strzec w naszych sercach i umysłach podobne „przynaglenia”, by np.
nie odkładać ważnej decyzji, by udać się w drogę na spotkanie
z oczekującym pomocy, by przeprowadzić z kimś ważną rozmowę, by
przynieść komuś słowo pociechy lub słowo upomnienia, by zażegnać
konflikt, czy rozwiązać problem utrudniający międzyludzkie relacje.
Przekonujemy się wtedy, że był to najwyższy czas i należało się pośpieszyć, bo stosowna okazja mogłaby się już nigdy nie nadarzyć.
Duch Święty – szanując naszą wolność – podpowiada takie czyny
miłosierdzia, jakich sami nie bylibyśmy w stanie odkryć. Dzięki mocy
Ducha Świętego możemy zatem przynosić konkretne owoce miłości.
A „owocem Ducha jest: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Te owoce służą dobru wspólnemu. Dostrzegamy je w życiu wielu wierzących, którzy
posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, kierują się zasadą chrześcijańskiej miłości – caritas, okazywanej ubogim, chorym, pogardzanym, zapomnianym i wszystkim potrzebującym pomocy.
Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego to także święto patronalne Caritas. A zatem jest to szczególna okazja, aby wypowiedzieć
słowo uznania i wdzięczności pod adresem wszystkich pracowników
i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych
i Akademickich Kół Caritas. Przez wasze wrażliwe serca i pomocne
dłonie Duch Święty pociesza strapionych, niesie konkretną pomoc
w trudnościach oraz wielu naszym siostrom i braciom przywraca
utraconą godność. Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy
przynagleni Jego Duchem spieszą z pomocą swoim bliźnim, spontanicznie włączając się w akcje i dzieła charytatywne. Radością napełnia fakt, że w ciągu roku działalność charytatywną Kościoła w Polsce
podejmuje ponad 800 instytucji realizujących 5 tysięcy różnego
rodzaju dzieł, z których pomoc dociera do 3 milionów potrzebujących.
Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem wojny w Syrii. Wskutek konfliktu trwającego już 7 lat ponad 5 milionów osób uciekło
z kraju, a liczba przesiedleńców wewnętrznych w Syrii szacowana
jest na co najmniej 6,5 miliona. Pomocy humanitarnej potrzebuje
ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci. Rodzinom brakuje
środków, by zaspokoić podstawowe potrzeby. W skrajnie trudnej
sytuacji znajdują się mieszkańcy miasta Aleppo, którzy – poza ubóstwem i niepewnością – zmagają się ze skutkami trwających działań
wojennych. Wśród wielu inicjatyw, mających na celu niesienie pomocy cierpiącym Syryjczykom, jest realizowany przez Caritas Polska
program „Rodzina Rodzinie”, który umożliwia materialne wspieranie
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konkretnej rodziny przez określone środowisko, instytucję, wspólnotę, rodzinę lub pojedyncze osoby. Aktualnie w ramach tego programu
objętych jest stałą pomocą niemal 10 tysięcy syryjskich rodzin.
W imieniu tych rodzin serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w to dzieło miłosierdzia i nadal będą je wspierać.
Przeżywając Rok Świętego Stanisława Kostki i angażując się
w przygotowania do zwołanego w październiku 2018 r. Synodu
Biskupów w Rzymie, poświęconego młodzieży i rozeznawaniu powołania, zachęcamy do realizowania przynagleń Ducha Świętego, do
wytrwałej modlitwy i praktycznych czynów miłości. Niech nadal powstają i rozwijają się grupy charytatywne w placówkach oświatowych i akademickich, wspierane przez odważną dyrekcję i pełną poświęcenia kadrę pedagogiczną. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości nie zapominajmy również, że postawy zaszczepiane wśród
młodego pokolenia wpisują się na trwałe w etos całego narodu. Nie
może również zabraknąć osób żywo zaangażowanych w Zespołach
Caritas działających w parafiach oraz wolontariuszy skupionych
wokół placówek pomocowych, aby wzrastała miłość bliźniego, zakorzeniona w nauce Zbawiciela i dająca obietnicę wiecznego szczęścia.
Caritas funkcjonuje m.in. dzięki ofiarom i darom rzeczowym, pochodzącym od osób prywatnych oraz wpłatom 1% z podatku dochodowego, a także dzięki wpływom z akcji dobroczynnych, darowizn,
subwencji i dotacji, pochodzących od krajowych lub zagranicznych
instytucji państwowych, samorządowych i społecznych. Już teraz
wyrażamy wdzięczność wszystkim darczyńcom wspierającym działalność charytatywną oraz tym, którzy zechcą złożyć ofiarę zbieraną
dziś do puszek w całej Polsce dla podopiecznych Caritas. Niech Maryja Matka Miłosierdzia wyjedna nam wszystkim obfitość łaski u swego Syna.
Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 378. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2018 r.
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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA RADY STAŁEJ KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI
W dn. 2 maja na Jasnej Górze miało miejsce posiedzenie Rady
Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp
Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Podczas obrad podkreślono między innymi, że misją Kościoła
jest ochrona życia każdego człowieka na wszystkich etapach jego
istnienia, bo każde ludzkie życie jest darem Bożym. W związku z tym
– tak jak w przeszłości – Kościół będzie się wstawiał za życiem
każdego człowieka, a w szczególności za życiem najsłabszych,
którymi są dzieci nienarodzone i osoby niepełnosprawne.
Kościół włącza się w świętowanie 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
ponawia zaproszenie na ogólnopolskie kościelne obchody, jakimi
będą następujące Msze Święte za Ojczyznę: 3 maja na Jasnej Górze,
w uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski; 13 maja w Krakowie we
wspomnienie św. Stanisława, Biskupa i Męczennika; 3 czerwca
w Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
i 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości, również
w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
Kościół katolicki przykłada wielką wagę do ochrony danych
osobowych. W związku z tym, że przepisy Unii Europejskiej z tym
związane wchodzą w życie 25 maja br., w dn. 30 kwietnia br. został
promulgowany – zatwierdzony uprzednio przez Stolicę Apostolską –
Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim Na
zebraniu Rady Stałej ks. dr hab. Piotr Kroczek, profesor
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie został wybrany
na pełniącego obowiązki Kościelnego Inspektora Danych Osobowych.
Jednocześnie biskupi przypominają, że na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie zostały uruchomione Studia Podyplomowe – Ochrona
Danych Osobowych w Kościele.
Z Jasnej Góry biskupi błogosławią Polakom w kraju i za granicą
i zachęcają rodaków do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Jasna Góra, 2 maja 2018 r.
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INSTRUKCJA O WSPÓŁPRACY
INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA
APOSTOLSKIEGO Z PARAFIĄ LUB INNĄ INSTYTUCJĄ KOŚCIELNĄ

I. Zakres podmiotowy
1. Instrukcja dotyczy współpracy instytutów zakonnych, instytutów
świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, zwanych dalej Instytutami, z parafią lub inną instytucją kościelną, jak: rezydencja
biskupia, kuria diecezjalna, seminarium duchowne, dom księży
emerytów, dom zakonny zakonów męskich i inne.
2. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o osobach konsekrowanych, należy
przez to rozumieć członków Instytutów, o których mowa w pkt 1.
3. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o proboszczu, należy przez to
rozumieć również przełożonego innej instytucji kościelnej.

II. Założenia ogólne
1. Dokumenty Kościoła ukazują wielką wartość życia konsekrowanego i określają zasady uczestniczenia i współpracy na polu
ewangelizacji: por. LG 44, PC 2, VC 49 oraz KPK kan. 678, 680.
2. Instytuty podejmują prace w parafiach – zależnie od własnego
charyzmatu i możliwości personalnych – włączając się w ich działalność apostolską przez: katechizację, pracę w kościele, w kancelarii parafialnej, prace charytatywne, pomoc w animacji różnych
grup parafialnych i inne.
3. Współpraca Instytutów może odbywać się na różnych zasadach:
a) wspólnota osób konsekrowanych pracuje dla parafii i mieszka
w budynkach parafialnych;
b) poszczególne osoby konsekrowane pracują w parafii, ale
mieszkają we własnym domu zakonnym;
c) osoby konsekrowane, w miarę miejscowych potrzeb i możliwości, włączają się doraźnie w prace apostolskie w parafii, mieszkając we własnym domu zakonnym.
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4. Zarówno kapłani współpracujący z osobami konsekrowanymi, jak
i osoby konsekrowane kierowane do pracy parafialnej, powinni
być odpowiednio przygotowani do współpracy, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu tożsamości właściwej każdemu stanowi.
5. Harmonijnej współpracy i wzajemnemu poznaniu specyficznych
misji w Kościele służy włączenie teologii i duchowości życia
konsekrowanego
do
programów
studiów
teologicznych
w seminariach diecezjalnych, a także uwzględnienie teologii
Kościoła partykularnego i duchowości kleru diecezjalnego
w formacji osób konsekrowanych (por. VC 50).
6. Doceniając wartość życia konsekrowanego i jego znaczenie dla
duszpasterstwa parafialnego, zarówno duszpasterze, jak i osoby
konsekrowane starają się gorliwie współpracować w dziele budzenia powołań. Kapłani powinni często ukazywać wiernym sens
i wartość życia konsekrowanego, natomiast osoby konsekrowane
powinny pamiętać, że najlepszą promocją tego powołania jest
przykład ich własnego życia (por. PC 24).
III. Zasady współpracy
1. Zasady współpracy parafii z Instytutami powinny być uregulowane w Porozumieniu o współpracy instytutu zakonnego z parafią
(w przypadku zawierania umowy z inną formą życia konsekrowanego lub inną instytucją kościelną należy odpowiednio zastosować
właściwe im nazewnictwo), zwanym dalej Porozumieniem.
2. Porozumienie – uwzględniając ogólne zasady określone w niniejsze Instrukcji – powinno szczegółowo określać prawa i obowiązki
obu stron, w tym: warunki pracy, zakres obowiązków i kompetencje władz, od których zależą osoby konsekrowane na poszczególnych stanowiskach pracy, warunki zamieszkania, sposób partycypowania w opłatach związanych z eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez osoby konsekrowane.
3. Ramowy wzór Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej
Instrukcji.
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4. W celu omawiania zadań duszpasterskich oraz dla umacniania
wzajemnej współpracy w parafii, zaleca się organizowanie spotkań kapłanów, osób konsekrowanych oraz innych osób zaangażowanych w duszpasterstwo. Spotkania takie zazwyczaj organizuje proboszcz.
5. Zaleca się, aby przedstawiciel osób konsekrowanych, pracujących
w parafii, był powołany do rady parafialnej przez proboszcza
w porozumieniu z przełożonym wyższym.
IV. Wskazania końcowe
1. Sprawy sporne we współpracy między proboszczem a osobami
konsekrowanymi rozstrzyga właściwy ordynariusz i przełożony
wyższy.
2. Tekst niniejszej Instrukcji kurie diecezjalne przesyłają do wiadomości parafii oraz instytucji podległych diecezji współpracujących
z Instytutami, zaś przełożeni wyżsi do wszystkich domów zakonnych.

Niniejszą Instrukcję wraz z załączonym do niej ramowym wzorem Porozumienia Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła na
mocy Uchwały nr 21/378/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Tym samym
uchylona została Instrukcja o współpracy zakonnic z duszpasterstwem parafialnym i ramowy wzór Umowy dotyczącej współpracy
zakonnic z duszpasterstwem parafialnym lub inną instytucją kościelną z 1996 r.
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ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI O WSPÓŁPRACY
INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO Z PARAFIĄ LUB INNĄ
INSTYTUCJĄ KOŚCIELNĄ,
ZATWIERDZONEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY KEP NR 21/378/2018
Z DNIA 14 MARCA 2018 R.

Ramowy wzór
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
INSTYTUTU ZAKONNEGO Z PARAFIĄ
(w przypadku zawierania umowy z inną formą życia
konsekrowanego lub inną instytucją kościelną należy odpowiednio
zastosować właściwe im nazewnictwo)

zawarte w …................ dnia ..................r., pomiędzy parafią
rzymskokatolicką p.w. …................ w …………., zwaną dalej Parafią,
reprezentowaną przez proboszcza ks. .......................,
a
[Oficjalna nazwa instytutu zakonnego] .................., zwanym dalej
………… [zastosować właściwą nazwę skróconą], reprezentowanym
przez przełożoną generalną/prowincjalną, Matkę/Siostrę ..............
§1
Porozumienie oparte jest na przepisach Kodeksu Prawa
Kanonicznego, odpowiednich dokumentach kościelnych dotyczących
życia konsekrowanego oraz na Instrukcji o współpracy instytutów
życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego z parafią
lub inną instytucją kościelną zatwierdzonej na mocy uchwały nr
21/378/2018 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2018 r.
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§2
1. [Nazwa skrócona instytutu zakonnego] ……..… kieruje do pracy
w Parafii ….. [podać liczbę] siostry zakonne, w charakterze …......
[podać wg potrzeb, np. katechetki, organistki, zakrystianki,
kancelistki, opiekunki parafialnej].
2. Z każdą siostrą zakonną, z wyjątkiem katechetki zatrudnianej
przez szkołę, będzie zawarta indywidualna umowa o pracę,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, zawierająca
zakres obowiązków, lub inna – cywilnoprawna – w przypadku
zajęć krótkookresowych, zastępstw, dla wykonywania określonego
dzieła itp.
3. Zakres obowiązków sióstr zakonnych na poszczególnych
stanowiskach
pracy
stanowi
załącznik
do
niniejszego
Porozumienia.
4. Siostry zakonne skierowane do Parafii tworzą wspólnotę zakonną,
która włącza się w ten sposób w apostolskie zadania Kościoła
przez dawanie świadectwa pełnego oddania się Bogu i pracę
podejmowaną w imieniu …….……. [Nazwa skrócona instytutu
zakonnego], zgodnie z jego charakterem i własnym prawem.
§3
Współpraca ……….. [Nazwa skrócona instytutu zakonnego]
z Parafią opiera się na respektowaniu przysługujących stronom
praw i obowiązków.
2. W wypełnianiu obowiązków wynikających z życia zakonnego
siostry zależą od przełożonej domu; w wykonywaniu obowiązków
w Parafii – w zakresie ustalonym w umowach – zależą od
proboszcza.
3. Proboszcz i przełożona domu zakonnego ustalą pracę w Parafii
tak, aby siostry mogły wypełniać obowiązki życia zakonnego.

1.

§4
1. Z tytułu wykonywanej przez siostry zakonne pracy, Parafia
zobowiązuje się zapewnić:
1) wynagrodzenie ustalone w umowie, które powinno być
sprawiedliwe, słuszne i godziwe;
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2) inne świadczenia, zgodnie z prawem pracy, jak: [ubezpieczenie,
urlop, świadczenia w czasie choroby, dzień wolny w tygodniu, ...];
3) odpowiednie warunki pracy i środki do wykonywania
powierzonych zadań, związane z pracą dla Parafii, jak: …...
[ustalić wg zakresu powierzonych zadań, np.: pomoce
duszpasterskie, teksty pieśni, urządzenia multimedialne, środki
do prania i sprzątania oraz inne narzędzia pracy …].
[W przypadku braku własnego domu zakonnego lub
zwiększonych potrzeb Parafii, co do liczby sióstr dodać należy
odpowiednio kolejne ustępy; jeśli przypadek nie zachodzi, ani sytuacja
użyczania pomieszczeń przez dom zakonny, § 4 pozostanie bez
ustępów]
2. Na czas trwania Porozumienia Parafia udostępni bezpłatnie
mieszkania w budynku parafialnym dla sióstr zakonnych.
Z mieszkania sióstr mogą korzystać – sporadycznie lub na stałe –
siostry nie pracujące w Parafii.
[Uwaga: W miarę możliwości mieszkanie powinno znajdować się
poza plebanią lub przynajmniej być oddzielone od pomieszczeń księży,
z osobnym wejściem; każda wspólnota - zgodnie z KPK. 608 - ma
prawo do własnej kaplicy, bez względu na odległość od kościoła;
wskazane jest, by każda siostra miała oddzielny pokój].
3. Remonty mieszkania sióstr zakonnych należą do obowiązków
Parafii, natomiast naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji do
……….…[Nazwa skrócona instytutu zakonnego].
4. ……….[Nazwa skrócona instytutu zakonnego] partycypuje
w opłatach związanych z pomieszczeniami zajmowanymi przez
siostry zakonne w następującym zakresie: [uwzględnić m. in.
ogrzewanie, wodę, energię, wywóz śmieci; ale też stopień
wykorzystywania niektórych pomieszczeń dla celów realizacji
zadań parafialnych].
5. (lub 2. gdy nie zachodzą sytuacje określone w ust. 2-4)
[W przypadku, gdy siostry we własnym domu zakonnym dysponują
odpowiednią bazą lokalową i w uzgodnieniu z proboszczem
użyczają
pomieszczeń
dla
aktywności
duszpasterskich,
w Porozumieniu powinno się uwzględnić partycypację Parafii
w konkretnych kosztach ich eksploatacji (bieżącego utrzymania)].
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§5
1. Siostry zakonne pracujące w duszpasterstwie parafialnym –
stosownie do ustalonych obowiązków – starają się o współpracę
z laikatem, animację grup dziecięcych i młodzieżowych, animację
liturgiczną, pomoc w duszpasterstwie rodzin itp.
2. W celu podnoszenia swych kwalifikacji siostry zakonne będą brały
udział w organizowanych kursach, szkoleniach, dniach skupienia
itp.; koszty kursów związanych bezpośrednio z pracą w parafii
pokrywa Parafia.
3. Siostry zakonne mają prawo do udziału w spotkaniach
formacyjnych międzyzakonnych oraz organizowanych w ramach
własnego ……….. [Nazwa skrócona instytutu zakonnego]. Jeśli
odbywają się one w dniach poza urlopem przysługującym siostrze,
wówczas zastępstwo zapewnia ……………... [Nazwa skrócona
instytutu zakonnego]. W przypadku zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, gdy zastępstwo o którym wyżej, nie jest
dopuszczalne, zainteresowana występuje o urlop bezpłatny lub
zmianę organizacji pracy (odpracowanie dnia wolnego).
§6
1. ……..….[Nazwa skrócona instytutu zakonnego] – świadome, że
stałość i ciągłość pracy wpływa na jej wyniki – zastrzega sobie
jednak prawo do wymiany sióstr. O zmianę siostry może wystąpić
również proboszcz. Obydwie strony są zobowiązane do zachowania
terminu wypowiedzenia przewidzianego w przepisach prawa pracy.
W uzasadnionym przypadku, po wcześniejszym uzgodnieniu,
zmiana może być dokonana bez zachowania terminu
wypowiedzenia.
2. Zmiana katechetki będzie uzgadniana z proboszczem w czasie
organizacji nowego roku szkolnego – tj. do 31 maja.
§7
1. Porozumienie niniejsze zawarte jest na okres jednego roku. Jego
ważność przedłuża się automatycznie na następny rok, jeżeli
żadna ze stron nie zgłosi wniosku o rewizję Porozumienia lub nie
złoży – w formie pisemnej – wypowiedzenia Porozumienia na trzy
miesiące przed upływem terminu jego ważności.
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[W przypadku dłuższego okresu – np. 3 czy 5 lat - obowiązywania
Porozumienia, wskazane będzie ustalenie dłuższego, np. rocznego,
czasu na wypowiedzenie czy wystąpienie z wnioskiem o nowelizację
lub zmianę Porozumienia.
2. Porozumienie i jego zmiany wymagają, do ważności,
zatwierdzenia przez właściwego ordynariusza.
§8
Jednobrzmiące egzemplarze Porozumienia otrzymują:
1) właściwy ordynariusz.................................,
2) proboszcz Parafii................ w.....................,
3) przełożona generalna/prowincjalna… [Nazwa skrócona
instytutu zakonnego].
4) przełożona domu zakonnego w...................

Miejscowość, data......................................

[podpisy Stron Porozumienia]

przełożona generalna/prowincjalna

proboszcz Parafii

[zatwierdzenie przez właściwego ordynariusza]
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DEKRET OGÓLNY
W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z
PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM

wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca
2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18
Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

Chrześcijaństwo wniosło do kultury europejskiej przekonanie
o nienaruszalnej godności osoby ludzkiej. Zakorzenione ono jest
w fakcie stworzenia człowieka na „obraz i podobieństwo” Boga. Godność jest przymiotem ludzkiej natury rozumnej i wolnej. Uznanie
godności człowieka wymaga odpowiedniej ochrony danych osobowych.
Biorąc pod uwagę zasady ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych stosowane dotychczas
w Kościele katolickim w Polsce, a zwłaszcza mając na uwadze:
- kan. 220 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz kan. 23 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, gwarantujące prawo do dobrego
imienia i prawo do ochrony intymności,
- kan. 482-491 i kan. 535 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz
kan. 252-261 i kan. 296 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich,
zobowiązujące każdą parafię do prowadzenia ksiąg parafialnych,
zgodnie z przepisami Konferencji Biskupów i biskupa diecezjalnego
oraz zobowiązujące proboszcza do ich właściwego sporządzania
i przechowywania oraz dotyczące obowiązku posiadania archiwum
przez kurie diecezjalne i parafie, i zasad ich prowadzenia,
- kan. 1067 i 1069 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz kan.
784 i 786 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, dotyczące
kanonicznego przygotowania do małżeństwa, a w szczególności przekazywania informacji o okolicznościach mających znaczenie dla możliwości jego zawarcia,
- Motu proprio La cura vigilantissima z dnia 21 marca 2005 r.
(AAS 97(2005), s. 353-376),
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Przepisy Konferencji Episkopatu Polski o prowadzeniu
ksiąg parafialnych: ochrzczonych, bierzmowanych, małżeństw
i zmarłych, oraz księgi stanu dusz z dnia 26 października 1947 r.,
- Instrukcję opracowaną przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski z dnia 23 września 2009 r. „Ochrona danych osobowych
w działalności Kościoła katolickiego w Polsce”,
- Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła z dnia 7 października 2015 r.,
- oraz inne regulacje prawa partykularnego,
przypominając powszechnie uznaną zasadę autonomii państwa
i Kościoła,
mając na względzie konieczność pogodzenia ochrony danych
osobowych z korzystaniem z podstawowego prawa do wolności religijnej, zagwarantowanego również w prawie pozytywnym, także
w jego wymiarze instytucjonalnym,
działając w celu uszczegółowienia przepisów Kodeksu Prawa
Kanonicznego i uaktualnienia przepisów prawa partykularnego,
postanawia się, co następuje:

Rozdział I
Zagadnienia ogólne
Art. 1 – Przedmiot regulacji
Niniejszy dekret określa szczegółowe zasady ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce.
Art. 2 – Odesłanie do innych przepisów prawa kanonicznego
Zasady redagowania, zarządzania oraz nadzoru nad zbiorami
danych, a także wykorzystywania danych, są określone przez przepisy powszechnego oraz partykularnego prawa kanonicznego, uzupeł243
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niane w razie potrzeby przez przepisy wydane przez Konferencję
Episkopatu Polski.
Art. 3 – Zakres przedmiotowy
Niniejszy dekret ma zastosowanie do przetwarzania danych
osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz
do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić
część zbioru danych.
Art. 4 – Zakres podmiotowy
Niniejszy dekret stosuje się do publicznych kościelnych osób
prawnych.
Art. 5 - Słowniczek pojęć
Na potrzeby niniejszego dekretu:
1) „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której
dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy
lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej;
2) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych
w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
3) „zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od
tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy
rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie; w działalności Kościoła
zbiorami danych są w szczególności: księgi parafialne zawierające
rejestr ochrzczonych, bierzmowanych, Pierwszej Komunii świętej,
zawartych małżeństw, zgonów, jak również rejestr parafian, alum244

EPISKOPAT POLSKI
nów seminariów duchownych, nowicjuszy i członków instytutów
życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego;
4) „administrator” oznacza osobę prawną lub inną jednostkę
organizacyjną, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych;
5) „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, bądź jednostkę organizacyjną, która przetwarza dane osobowe
w imieniu administratora;
6) „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, bądź jednostkę organizacyjną, której ujawnia się dane
osobowe. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe
w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem, nie są jednak uznawane za odbiorców;
7) „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne,
konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba,
której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania
potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
8) „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego
z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego
ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
9) „dane wrażliwe” oznaczają dane ujawniające pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane
genetyczne, dane biometryczne a także dane dotyczące zdrowia lub
seksualności osoby fizycznej;
0
„dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące
odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej,
które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu
tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej;
10) „dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie
jak np. wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;
11) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzysta245
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niu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej
zdrowia.
Rozdział II
Zasady przetwarzania danych
Art. 6 - Standardy przetwarzania danych
1. Dane osobowe powinny być:
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych
celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych, do badań naukowych
lub historycznych albo do celów statystycznych nie jest uznawane za
niezgodne z pierwotnymi celami;
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne
do celów, w których są przetwarzane;
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć
wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby,
której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można
przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych, do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone
zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
2. Za przestrzeganie określonych powyżej zasad odpowiedzialny
jest administrator, który powinien być w stanie wykazać ich przestrzeganie. Na administratorze spoczywa obowiązek czuwania nad
prawidłowym zachowaniem przedmiotowych norm kanonicznych
oraz koordynacji działalności ewentualnych współpracowników.
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Art. 7 - Dopuszczalność przetwarzania danych
1. W działalności publicznych kościelnych osób prawnych przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli:
1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa
kanonicznego lub prawa świeckiego;
4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
6) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą,
jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych wrażliwych dopuszczalne jest wyłącznie w stosunku do osób ochrzczonych w Kościele katolickim i tych,
którzy po chrzcie zostali do niego przyjęci (członków Kościoła), łącznie z tymi, którzy złożyli formalne oświadczenie woli o wystąpieniu
z Kościoła katolickiego, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Kościoła
(„byłych członków Kościoła”) oraz osób utrzymujących z nim stałe
kontakty w związku z realizacją celów Kościoła w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Dane te nie są ujawniane poza Kościołem bez zgody osób, których dane dotyczą.
Art. 8 – Informowanie o przetwarzaniu danych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
1. W przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą,
administrator danych informuje tę osobę o przetwarzaniu, podając
informacje identyfikujące administratora i pozwalające się z nim
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skontaktować, bądź dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
wskazując cel przetwarzania danych, podstawę prawną przetwarzania, informacje o odbiorcach oraz zamiarze przekazania danych do
publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto administrator podaje informacje
o okresie przetwarzania danych, informacje o prawie do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawie domagania się
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie
z niniejszym Dekretem, oraz informacje o prawie wniesienia skargi
do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych;
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy osoba,
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
Art. 9 – Informowanie przy zbieraniu danych z innych
źródeł
1) Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane
dotyczą, administrator podaje osobie, której dane dotyczą, informacje
wskazane w art. 8 ust. 1 oraz informacje o źródle pochodzenia danych. Przekazanie informacji powinno nastąpić w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca –
mając na uwadze okoliczności przetwarzania danych osobowych.
2) Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim:
1) osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
2) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; o ile obowiązek, o którym
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, może uniemożliwić lub poważnie
utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W takich przypadkach administrator podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa
i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym udostępnia informacje publicznie;
3) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; lub
4) dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem
zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie, w tym
obowiązkiem zachowania tajemnicy spowiedzi, zgodnie z kan. 983 § 1
Kodeksu Prawa Kanonicznego i kan. 773 § 1 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, tajemnicy, o której mowa w kan. 983 § 2 Kodek248
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su Prawa Kanonicznego i kan. 773 § 2 Kodeksu Kanonów Kościołów
Wschodnich oraz tajemnicy duszpasterskiej.
Art. 10 – Publikacja periodyków urzędowych

1. Roczniki (informatory, schematyzmy, itp.) jako użyteczne narzędzia do wykonywania zadań instytucjonalnych kościelnych publicznych osób prawnych, wydawane są pod ich własną redakcją
i zawierają dane niezbędne do określenia organów, urzędów, struktur,
osób uprawnionych do ich reprezentacji i personelu pomocniczego.
2. Periodyki informacyjne przeznaczone do użytku wewnętrznego, opisujące najważniejsze wydarzenia z życia i działalności redagujących je podmiotów kościelnych, mogą zawierać dane dotyczące osób
uczestniczących w uroczystościach i wydarzeniach oraz dane dotyczące osób, które złożyły darowiznę, o ile w poszczególnych przypadkach zainteresowani nie wnosili o ich nieujawnianie.
3. Zasady zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do publikacji cyfrowych i stron internetowych.
Rozdział III
Prawa osoby, której dane dotyczą
Art. 11 – Prawo do informacji o przetwarzaniu danych
1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do
nich oraz do otrzymania następujących informacji:
1) cele przetwarzania;
2) kategorie odnośnych danych osobowych;
3) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
4) w miarę możliwości planowany okres przechowywania
danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego
okresu;
5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z niniejszym Dekretem;
6) informacje o prawie wniesienia skargi do Kościelnego
Inspektora Ochrony Danych;
7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której
dane dotyczą - informacje o ich źródle.
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2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, związanych z przekazaniem.
3. Administrator, ma obowiązek, na żądanie osoby, której dane
dotyczą, dostarczyć jej kopię danych podlegających przetwarzaniu.
4. Każdy ma prawo do żądania i otrzymania, osobiście lub za
pośrednictwem prawnie ustanowionego pełnomocnika, certyfikatów,
wyciągów, świadectw, w postaci kopii lub dokumentu autentycznego,
zawierających dane jego dotyczące. Wyłączeniu podlegają dane, które jako nie pochodzące od wnioskodawcy, są objęte tajemnicą na mocy prawa lub nie można ich oddzielić od danych dotyczących osób
trzecich i ze względu na poufność wymagają ochrony.
5. Za wystawienie dokumentów, o których mowa w ust. 4, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej
z kosztów administracyjnych. Prawo pobrania opłaty dotyczy również kolejnych kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sporządzonych na wniosek osoby, której dane dotyczą po zrealizowaniu przez administratora obowiązku określonego w ust. 3.
Art. 12 – Prawo do żądania sprostowania danych
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
jeżeli dane są nieprawidłowe.
2. Wniosek o sprostowanie danych powinien zostać przedstawiony w formie pisemnej administratorowi, osobiście lub za pośrednictwem prawnie ustanowionego pełnomocnika, z załączeniem właściwych dokumentów, w razie potrzeby także cywilnych.
3. Jeżeli administrator odmówi przyjęcia wniosku o sprostowanie danych, powinien pisemnie powiadomić o odmowie wnioskodawcę, który będzie mógł złożyć ponownie wniosek do ordynariusza
miejsca lub wyższego przełożonego instytutu życia konsekrowanego
lub stowarzyszenia życia apostolskiego.
4. Sprostowanie danych dotyczących aktów i faktów dotyczących stanu kanonicznego osoby może zostać dokonane jedynie za
zezwoleniem ordynariusza miejsca lub wyższego przełożonego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego.
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Art. 13 – Prawo do żądania dokonania adnotacji i uzupełnienia danych
1. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo w uzasadnionym zakresie żądać umieszczenia
w zbiorze danych adnotacji lub uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
2. Wniosek o dokonanie adnotacji lub uzupełnienie danych powinien spełniać warunki określone w art. 12 ust. 2.
3. Adnotacja dokonana na marginesie dokumentu stanowi jego
część integralną. Jej treść winna być umieszczona w każdym wyciągu lub kopii aktu.
4. Administrator powiadamia pisemnie wnioskodawcę o dokonanej adnotacji.
5. W przypadku odrzucenia wniosku, zostaje on odnotowany
i przechowywany w aneksie do właściwego zbioru. Administrator
powiadamia na piśmie o odrzuceniu wniosku zainteresowanego, który może ponownie złożyć wniosek do ordynariusza miejsca lub wyższego przełożonego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego.
Art. 14 – Prawo do żądania usunięcia danych
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a administrator
ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
3) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek ich usunięcia, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię
i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane
osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci
usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych lub ich
replikacje.
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3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania,
w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
1) do korzystania z prawa do swobody wypowiedzi i wolności
informacji;
2) do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego
przetwarzania lub do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
3) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów
badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych,
o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
4) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby. Tego typu wniosek
powinien zostać odnotowany w zbiorze i zobowiązuje administratora
do niewykorzystywania danych objętych wnioskiem bez zgody ordynariusza miejsca lub wyższego przełożonego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego.
Art. 15 – Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość
danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której
dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3)
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do
celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania,
wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego.
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3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator
informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.
Art. 16 – Obowiązek powiadomienia
Administrator informuje każdego odbiorcę, któremu ujawniono
dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub
ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub
będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator
informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba,
której dane dotyczą, tego zażąda.

Rozdział IV
Administrator i podmiot przetwarzający
Art. 17 – Obowiązki administratora
1. Administrator powinien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych. Administrator jest zobowiązany
do przestrzegania przepisów kanonicznych dotyczących starannego
przechowywania, dozwolonego użytku i właściwego zarządzania danymi osobowymi.
2. Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, środki, o których mowa w ust. 1, obejmują wdrożenie
przez administratora odpowiednich polityk ochrony danych.
3. Zarówno na etapie projektowania, jak też w trakcie procesów przetwarzania administrator powinien zastosować odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, służące ochronie danych a także
pozwalające, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane
osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.
Art. 18 – Współadministratorzy
1. Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala
cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami. W drodze uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób określają
odpowiednie zakresy swoich obowiązków i odpowiedzialności.
2. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, należycie odzwierciedlają odpowiednie zakresy obowiązków współadministratorów
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oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami, których dane dotyczą.
Zasadnicza treść uzgodnień jest udostępniana podmiotom, których
dane dotyczą.
3. Niezależnie od uzgodnień, o których mowa w ust. 1, osoba,
której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wobec
każdego z współadministratorów.
Art. 19 – Powierzenie przetwarzania i obowiązki podmiotu przetwarzającego
1. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający, podmiot ten powinien zapewniać wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
niniejszego dekretu i gwarantowało ochronę praw osób, których dane
dotyczą.
2. Przetwarzanie danych przez podmiot przetwarzający powinno opierać się na umowie lub innym zobowiązaniu prawnym ustalającym zakres odpowiedzialności i procedury, gwarantującym, że
podmiot przetwarzający:
1) będzie przetwarzał dane wyłącznie w zakresie i celu określonym w umowie;
2) zapewni, by osoby upoważnione do przetwarzania
danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;
3) podejmie środki wymagane w celu zabezpieczenia danych;
4) będzie pomagał administratorowi wypełniać obowiązki
w zakresie informowania osób, których dane dotyczą, realizowania ich
uprawnień oraz obowiązki dotyczące zawiadamiania o naruszeniach;
5) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usunie lub zwróci mu
wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie;
6) udostępni administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwi administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów.
3. Podmiot przetwarzający nie może korzystać z usług innego
podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej pisemnej zgody administratora.
4. Powierzenie przetwarzania danych podmiotowi nie należącemu do porządku kanonicznego musi zostać dokonane na podstawie
umowy zawartej zgodnie z kan. 1290 Kodeksu Prawa Kanonicznego
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i kan. 1034 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, z zastrzeżeniem, że także na podmiocie, któremu zostają powierzone dane spoczywa obowiązek zachowania przepisów niniejszego dekretu.
Art. 20 – Przetwarzanie z upoważnienia. Obowiązek
zachowania tajemnicy
1. Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca
dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie
administratora, chyba że wymaga tego prawo.
2. Administrator oraz każda inna osoba posiadająca stały dostęp do danych gromadzonych przez podmioty kościelne lub przez nie
prawnie nabytych, jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej wszystkich przetwarzanych danych osobowych. Obowiązek
zachowania tajemnicy pozostaje nienaruszony także po zakończeniu
pełnienia funkcji.
Art. 21 – Rejestrowanie czynności przetwarzania
1. Każdy administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada. W rejestrze tym zamieszcza się następujące informacje:
1)
imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie - inspektora ochrony danych;
2) cele przetwarzania;
3) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii
danych osobowych;
4) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione;
5) gdy ma to zastosowanie, informacje o przekazywaniu
danych do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii
danych;
7) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
2. Każdy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich
kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, zawierający następujące informacje:
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1) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu
przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego
administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający,
a gdy ma to zastosowanie – inspektora ochrony danych;
2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego
z administratorów;
3) gdy ma to zastosowanie - przekazania danych osobowych do
publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
3. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, mają formę pisemną,
w tym elektroniczną.
4.
Administrator lub podmiot przetwarzający udostępniają
rejestr na żądanie Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.
Art. 22 – Bezpieczeństwo przetwarzania
1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania
oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu
ryzyku.
2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni,
uwzględnia się ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności
wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych.
3. Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma
dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie
administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo.
Art. 23 – Warunki przechowywania zbiorów danych
1.
Zbiory danych powinny być przechowywane w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu, bezpiecznym, należącym lub do256
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stępnym wyłącznie dla administratora, podmiotu przetwarzającego
oraz osób przetwarzających na podstawie upoważnienia.
2.
W przypadku braku pomieszczenia o takich właściwościach, powinny być one przechowywane w szafie umieszczonej
w lokalu należącym do administratora lub podmiotu przetwarzającego na zlecenie administratora lub dostępnym wyłącznie im i osobom przez nich upoważnionym, z wystarczającą gwarancją ich bezpieczeństwa i nienaruszalności.
Art. 24 – Przechowywanie danych w archiwach
1. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie nienaruszalności archiwów i ich zarządzanie.
2. Archiwum powinno być wyposażone w system zamknięcia,
który gwarantuje wystarczającą ochronę przed kradzieżą i włamaniem.
3. Klucze do archiwum winny być starannie przechowywane
przez administratora danych lub osobę przez niego upoważnioną.
Staranność powinna być dochowana także przy autoryzacji dostępu
udzielanego osobom postronnym.
Art. 25 – Przechowywanie danych w archiwach cyfrowych
1. Dane zawarte w archiwach cyfrowych winny być zarządzane
za pomocą licencjonowanego oprogramowania, pozwalającego na
kontrolę dostępu przy pomocy systemu identyfikatorów i haseł
dostępu.
2. Administrator winien zapewnić bezpieczeństwo danych poprzez okresowo dokonywany ich zapis i przeniesienie na inne nośniki, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
3. Urządzenia i nośniki zawierające dane winny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed
dostępem osób nieuprawnionych.
Art. 26 – Tajne archiwum
Tajne archiwum, ustanowione na podstawie ogólnych przepisów
kanonicznych winno być strzeżone z uwzględnieniem jego szczególnego charakteru, zgodnie z przepisami kan. 489-490 Kodeksu Prawa
Kanonicznego i kan. 259-260 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich oraz odpowiednimi przepisami partykularnymi, w tym obowiązującymi w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach
życia apostolskiego.
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Art. 27 – Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych Kościelnemu Inspektorowi Ochrony Danych
1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż
w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je Kościelnemu Inspektorowi Ochrony Danych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego po upływie
72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
2. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno co najmniej:
1) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną
liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę
wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
2) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od
którego można uzyskać więcej informacji;
3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
4) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez
administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
4. Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić
w tym samym czasie, można ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej
zwłoki.
5. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony
danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych
osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Dokumentacja ta powinna pozwolić Kościelnemu Inspektorowi Ochrony Danych
na weryfikowanie przestrzegania niniejszego artykułu.
Art. 28 – Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
1. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
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administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane
dotyczą, o takim naruszeniu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia
ochrony danych osobowych oraz zawiera przynajmniej informacje
i środki, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2-4.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, w następujących przypadkach:
1) administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak
szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do
dostępu do tych danych osobowych;
2) administrator zastosował następnie środki eliminujące
prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1;
3) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane
dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.
4. Jeżeli administrator nie zawiadomił jeszcze osoby, której dane
dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, Kościelny Inspektor Ochrony Danych – biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że to
naruszenie ochrony danych osobowych spowoduje wysokie ryzyko –
może od niego tego zażądać lub może stwierdzić, że spełniony został
jeden z warunków, o których mowa w ust. 3.
Art. 29 – Zgłoszenie naruszenia innym podmiotom
Niezależnie od spełnienia obowiązków określonych w art. 27-28,
administrator winien zgłosić bezzwłocznie właściwej władzy kościelnej, a w razie potrzeby także organom ścigania, każde wtargnięcie do
archiwum, lub do pomieszczenia, w którym przechowywane są zbiory
danych, którego skutkiem była utrata lub zniszczenie rejestrów, akt,
dokumentów urzędowych, indeksów i katalogów zawierających dane
osobowe.
Art. 30 – Powołanie inspektora ochrony danych
1. Kościelna publiczna osoba prawna może wyznaczyć inspektora ochrony danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych od259
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bywa się na dużą skalę, kościelna publiczna osoba prawna powinna
wyznaczyć inspektora ochrony danych.
2. Kilka kościelnych publicznych osób prawnych może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych, o ile można będzie łatwo
nawiązać z nim kontakt z każdej jednostki organizacyjnej.
3. Inspektor ochrony danych powinien być wyznaczany na
podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych oraz
umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 32.
4. Inspektor ochrony danych może być członkiem personelu
administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać
zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.
5. Administrator lub podmiot przetwarzający publikują dane
kontaktowe inspektora ochrony danych i zawiadamiają o nich
Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.
Art. 31 – Status inspektora ochrony danych
1. Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, by
inspektor ochrony danych był właściwie i niezwłocznie włączany we
wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.
2. Administrator oraz podmiot przetwarzający wspierają
inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez niego zadań,
zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz
dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby
niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej.
3. Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, by
inspektor ochrony danych nie otrzymywał instrukcji, które uniemożliwiałyby mu wykonywanie jego zadań. Nie powinien on być odwoływany ani karany przez administratora ani podmiot przetwarzający
za wypełnianie swoich zadań. Inspektor ochrony danych bezpośrednio podlega administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.
4. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy niniejszego dekretu.
5. Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania
tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie
z przepisami prawa kanonicznego lub świeckiego.
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6. Inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania
i obowiązki. Administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają,
by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.
Art. 32 – Zadania inspektora ochrony danych
Do zadań inspektora ochrony danych należy:
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego
oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony danych i doradzanie
im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania niniejszego dekretu oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie
ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania
zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego
w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3) współpraca z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych;
4) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Kościelnego
Inspektora Ochrony Danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we
wszelkich innych sprawach.
Art. 33 – Współpraca z organem nadzorczym
Administrator, podmiot przetwarzający i inspektor ochrony
danych – jeśli został on wyznaczony – współpracują z Kościelnym
Inspektorem Ochrony Danych w ramach wykonywania przez niego
zadań.
Art. 34 – Przekazywanie danych i sporządzanie wypisów
1. Przekazanie danych do innego kościelnego zbioru danych
może nastąpić na wniosek osoby, której dane dotyczą lub na wniosek
administratora zbioru danych, w którym mają zostać użyte wnioskowane dane. Może to nastąpić poprzez dostarczenie bezpośrednie
lub za pośrednictwem poczty lub – z zachowaniem ostrożności – drogą elektroniczną.
2. Przekazywanie danych osobowych przez kościelne publiczne
osoby prawne innym podmiotom może nastąpić w przypadku, gdy:
1) jest to niezbędne dla wykonania zadań określonych
w przepisach prawa;
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2) osoba, której dane dotyczą została o tym poinformowana
i uprzednio wyraziła zgodę na przekazanie danych w formie pisemnej;
3) przekazanie jest niezbędne dla wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w interesie której dane
miałyby zostać przekazane;
4) przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy
interesu publicznego.
3. Dokonanie wypisu i przekazanie danych zawartych w zbiorze poza przypadkami przewidzianymi w ust. 1 i 2 oraz w art. 11 ust.
4, jest ponadto dopuszczalne:
1) dla celów badawczych, z zachowaniem kryteriów metodologicznych i deontologicznych odnoszących się do badań historycznych, a w szczególności wskazanych w regulacjach dotyczących archiwów kościelnych;
2) dla celów statystycznych, po uprzednim usunięciu
danych identyfikujących osoby.

Rozdział V
Kościelny Inspektor Ochrony Danych
Art. 35 – Niezależność Kościelnego Inspektora Ochrony
Danych
1. Kościelny Inspektor Ochrony Danych jest niezależnym
organem monitorującym i zapewniającym przestrzeganie przepisów
o ochronie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur. Kościelny Inspektor Ochrony Danych w zakresie wykonywania swoich zadań nadzorczych nie podlega poleceniom innych podmiotów.
2. Funkcja Kościelnego Inspektora Ochrony Danych jest urzędem w rozumieniu kan. 145 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
3. Osoba pełniąca funkcję Kościelnego Inspektora Ochrony
Danych ma obowiązek powstrzymać się od wszelkich zajęć i działań,
niedających się pogodzić z pełnioną funkcją.
4. Konferencja Episkopatu Polski zapewnia warunki i środki
niezbędne do skutecznego wypełniania zadań przez Kościelnego
Inspektora Ochrony Danych.
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Art. 36 – Wybór Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
1. Kościelny Inspektor Ochrony Danych jest wybierany przez
Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski na czteroletnią
kadencję. Ta sama osoba może być wybierana na kolejne kadencje.
2. Osoba pełniąca funkcję Kościelnego Inspektora Ochrony
Danych powinna posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie
i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych, niezbędne do
prawidłowego wypełniania swoich zadań.
3. Kościelny Inspektor Ochrony Danych może zostać odwołany
z pełnionej funkcji tylko w przypadku, gdy dopuścił się poważnego
uchybienia swoich obowiązków albo przestał spełniać wymogi niezbędne do pełnienia urzędu.
4. Kościelny Inspektor Ochrony Danych może złożyć rezygnację z pełnionego urzędu. Winna być ona złożona na piśmie i osiąga
skutek z chwilą jej notyfikowania Przewodniczącemu Konferencji
Episkopatu Polski.
Art. 37 – Zadania Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
1. Do zadań Kościelnego Inspektora Ochrony Danych należy:
1) monitorowanie i zapewnianie przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem
Kościoła katolickiego i jego struktur;
2) upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych
w Kościele;
3) doradzanie administratorom danych i podmiotom przetwarzającym w Kościele w zakresie ochrony danych osobowych;
4) udzielanie osobie, której dane dotyczą informacji dotyczących uprawnień przysługujących jej w związku z przetwarzaniem
jej danych osobowych;
5) rozpatrywanie skarg dotyczących przestrzegania przepisów ustanowionych w Kościele w zakresie ochrony danych osobowych;
6) podejmowanie decyzji dotyczących dopuszczalności przekazywania danych do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej
siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie do ochrony tych danych;
7) współpraca z krajowym organem nadzorczym, w tym
dzielenie się informacjami oraz świadczenie wzajemnej pomocy
w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
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8) monitorowanie zmian w działalności Kościoła mających
wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności stosowania
technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
9) przedkładanie Konferencji Episkopatu Polski propozycji
regulacji prawnych bądź zmian regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.
2. Kościelny Inspektor Ochrony Danych nie jest uprawniony
do monitorowania i ingerencji w przekazywanie danych do Stolicy
Apostolskiej.
3. Kościelny Inspektor Ochrony Danych nie może monitorować ani ingerować w przetwarzanie danych dokonywane przez sądy
w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości.
Art. 38 – Uprawnienia Kościelnego Inspektora Ochrony
Danych
W celu realizacji zadań Kościelny Inspektor Ochrony Danych
jest uprawniony do:
1) żądania od podmiotów przetwarzających dane osobowe
w Kościele udzielenia informacji związanych z przetwarzaniem
i ochroną danych;
2) przeprowadzenia kontroli działalności podmiotów przetwarzających dane osobowe w Kościele;
3) nakazania przywrócenia stanu zgodnego z prawem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych;
4) nakazania administratorowi poinformowania osoby, której
dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych;
5) podjęcia innych środków, niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych w Kościele.
Art. 39 – Sprawozdanie z działalności Kościelnego
Inspektora Ochrony Danych
Kościelny Inspektor Ochrony Danych sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które jest przekazywane Konferencji
Episkopatu Polski oraz publikowane w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.
Art. 40 – Nadzór
1. Niezależnie od monitorowania i zapewniania przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 35 ust. 1 niniejsze264
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go Dekretu, do biskupa diecezjalnego w ramach zwyczajnych działań
kontrolnych (np. podczas wizytacji kanonicznych) należy także nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem przepisów dotyczących pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych.
2. W instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach
życia apostolskiego nadzór, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, sprawuje wyższy przełożony.

Rozdział VI
Procedura odwoławcza i odpowiedzialność za naruszenie
przepisów niniejszego Dekretu ogólnego
Art. 41 – Procedura odwoławcza
Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych
nie jest zgodne z przepisami niniejszego Dekretu, może złożyć skargę
do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, a następnie do właściwej dykasterii Stolicy Apostolskiej, zgodnie z przepisami Kodeksu
Prawa Kanonicznego.
Art. 42 – Sankcje
1. Kto powoduje szkody materialne lub moralne poprzez nieuprawnione pozyskanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych
osobowych jest zobowiązany do naprawienia szkody zgodnie z kan.
128 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz kan. 935 Kodeksu Kanonów
Kościołów Wschodnich.
2. Karze przewidzianej przez kan. 1389 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz kan. 1464 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
podlega ten, kto naruszając niniejsze przepisy:
1) nadużywa władzy kościelnej lub urzędu;
2) dokona lub zaniecha bezprawnie z powodu zawinionego
zaniedbania aktu władzy kościelnej lub aktu urzędowego powodując
szkodę dla innej osoby.
3. Karą przewidzianą w kan. 1390 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz kan. 1452 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
może zostać ukarany ten, kto nie zachowując niniejszych przepisów
narusza czyjeś dobre imię.
4. Jeżeli przestępstwo polega na naruszeniu obowiązku służbowego kara podlega zaostrzeniu i może także polegać na odwołaniu
lub na pozbawieniu urzędu zgodnie z kan. 193 § 1 i 3; 196 § 1; 1336 §
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1, n. 2° i 1389 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz kan. 975 § 1 i 2;
978; 1464 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.

Rozdział VII
Przepisy końcowe
Art. 43 – Zasada swobody komunikacji
Kościół katolicki w Polsce, jego osoby prawne i fizyczne korzystają ze swobody utrzymywania stosunków i komunikowania się ze
Stolicą Apostolską, z Konferencjami Biskupów, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą. Żaden artykuł tego
Dekretu nie może być interpretowany w sposób, który w istotnym
stopniu ograniczałby tę swobodę.
Art. 44 – Wejście w życie
1. Niniejszy Dekret wchodzi w życie po uzyskaniu recognitio
Stolicy Apostolskiej z chwilą promulgacji, zgodnie z kan. 455 § 2 i 3
w związku z kan. 8 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Promulgacja niniejszego Dekretu następuje poprzez zamieszczenie go na oficjalnej stronie internetowej Konferencji
Episkopatu Polski.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP
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DEKRET OGÓLNY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
DOTYCZĄCY SPORZĄDZENIA I MODYFIKACJI AKTU CHRZTU W ZWIĄZKU
Z PRZYSPOSOBIENIEM

Na podstawie kan. 877 § 3 i 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego,
Konferencja Episkopatu Polski na 375. Zebraniu Plenarnym, w dniu
14 marca 2017 r. postanowiła ustalić zasady sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem, w brzmieniu następującym:

1. Wpisów dotyczących przysposobienia dokonuje się wyłącznie
na wniosek przysposabiających lub na wniosek pełnoletniej osoby
przysposobionej, skierowany do ordynariusza miejsca za pośrednictwem proboszcza parafii, w której został sporządzony lub ma zostać
sporządzony akt chrztu. Decyzję o dokonaniu wpisu oraz jego formie
podejmuje ordynariusz miejsca i tylko on wydaje stosowne polecenie
proboszczom, których sprawa dotyczy.
2. Do wniosku winny zostać dołączone dokumenty cywilne
potwierdzające dane osobowe oraz fakt przysposobienia (sądowe
orzeczenie przysposobienia i odpis zupełny aktu urodzenia).
3. W przypadku, gdy przysposobienie nastąpiło po chrzcie, należy dołączyć świadectwo chrztu. W wypadku trudności z przedstawieniem tego dokumentu, kuria diecezjalna winna nakazać przeprowadzenie stosownej kwerendy w oparciu o dostępne dane osoby przysposobionej, jej rodziców naturalnych i informacji na temat miejsca
ich zamieszkania.
4. Jeżeli chrzest następuje po przysposobieniu, do aktu chrztu
wpisuje się aktualne dane osobowe osoby, z zaznaczeniem na marginesie, że dziecko zostało przysposobione. Jeżeli jest to możliwe należy wpisać także dane rodziców biologicznych.
5. Jeżeli przysposobienie nastąpiło po chrzcie dziecka, gdy nie
został sporządzony nowy akt urodzenia, należy wpisać do aktu
chrztu nowe dane osobowe osoby ochrzczonej, bez zacierania danych
oryginalnych, z zaznaczeniem na marginesie aktu, że dziecko zostało
przysposobione.
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6. Jeżeli przysposobienie nastąpiło po chrzcie dziecka, gdy został sporządzony nowy akt urodzenia, możliwe jest sporządzenie
nowego aktu chrztu, do którego wpisuje się, zgodnie z brzmieniem
dokumentów cywilnych: imiona i nazwiska ochrzczonego, datę
i miejsce urodzenia, dane przysposabiających, datę i miejsce chrztu
(lub na wniosek przysposabiających miejsce sporządzenia nowego
aktu), imię i nazwisko szafarza, dane rodziców chrzestnych lub ich
zastępców (substytutów) ustanowionych zgodnie z p. 8, z zaznaczeniem na marginesie aktu, że dziecko zostało przysposobione oraz
podaniem miejsca i numeru dotychczasowego aktu chrztu. Jeżeli jest
to możliwe, należy wpisać także dane rodziców biologicznych. Nowy
akt chrztu sporządza się w parafii zamieszkania przysposabiających.
Na marginesie dotychczasowego aktu chrztu, na polecenie ordynariusza miejsca, umieszcza się klauzulę zabraniającą jego ujawnienia,
w brzmieniu: „Akt z racji przysposobienia nie podlega ujawnieniu”
i opatrzoną datą.
7. Na marginesie modyfikowanego lub sporządzanego na nowo
aktu chrztu należy podać podstawę prawną dokonywanych zmian,
czyli powołać się zarówno na reskrypt z kurii diecezjalnej, jak i stosowny dokument cywilny, który powinien być archiwizowany.
8. W każdym przypadku przysposabiający mogą zwrócić się do
biskupa diecezjalnego o ustanowienie zastępczych (substytutów)
rodziców chrzestnych dla przysposobionego dziecka. Ich imiona
i nazwiska wpisuje się do aktu chrztu. Wybór nowych chrzestnych
można połączyć z odpowiednio dostosowanym obrzędem liturgicznym
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem małego
dziecka przewidzianym w księdze liturgicznej Obrzędy błogosławieństw.
9. W wydawanych odpisach aktu chrztu (metrykach) osób przysposobionych ujawnia się wyłącznie nowe dane, nie czyniąc wzmianki o przysposobieniu i rodzicach biologicznych. Aby uniknąć zawarcia
nieważnego małżeństwa przez osoby biologicznie spokrewnione (np.
naturalne rodzeństwo), wystawiając świadectwo chrztu należy wręczyć zainteresowanemu nupturientowi odpis zawierający dane o rodzicach adopcyjnych, tak jak widnieją w księdze ochrzczonych, natomiast pełną informację o rodzicach biologicznych przesłać – zachowując sekret – przesyłką poleconą bezpośrednio do parafii, w której
ma być przeprowadzane przedślubne dochodzenie kanoniczne. Dusz268
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pasterz spisujący protokół przedślubny winien z zachowaniem należnej dyskrecji sprawdzić, czy narzeczonych nie łączy naturalne
pokrewieństwo. Jeśli zainteresowana osoba nie ma świadomości,
że została przysposobiona, nie należy jej o tym informować. (Dekret
o przygotowaniu do małżeństwa, art. 57). Utajnienie aktu oznacza, że nie
wydaje się zeń odpisów, chyba że o metrykę zwróci się osoba pełnoletnia, której ów akt dotyczy.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

KOMUNIKAT Z 379. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI

W dniach 7-9 czerwca 2018 r. w Janowie Podlaskim i Siedlcach
trwało 379. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski. Na początku obrad słowo do księży biskupów
skierował abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
1. Zebranie Plenarne przyjęło Program Duszpasterski na lata
2019-2022, którego tematem będzie „Eucharystia – źródło, szczyt
i misja Kościoła”. Na trzy kolejne lata realizacji programu zostały
wyznaczone tematy: „Eucharystia – tajemnica wyznawana”, „Eucharystia – tajemnica celebrowana”, „Eucharystia – wezwanie do świętowania i apostolatu”. Realizacja tego programu będzie polegała na
pogłębieniu wiedzy o Eucharystii, na wzmocnieniu zaangażowania
osób duchownych i wiernych świeckich w przygotowanie i celebrację
Eucharystii. Wyrazi się ona również poprzez posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, zanoszących Ją do osób chorych
i starszych. Planuje się, aby zwieńczeniem tego programu były diece269
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zjalne Kongresy Eucharystyczne. Ważnym tematem programu będzie również podkreślenie świętowania Dnia Pańskiego i zachęcenie
parafii do tworzenia bogatej oferty wspólnotowego przeżywania niedzieli jako czasu dla Boga i człowieka.
2. Biskupi zapoznali się ze stanem przygotowań do Światowych
Dni Młodzieży, które odbędą się w styczniu 2019 r. w Panamie. Chęć
udziału w tym wydarzeniu zgłosiło blisko 3 500 młodych Polaków,
którzy będą najliczniejszą grupą z krajów europejskich. Przedstawiono także stan przygotowań do Synodu Biskupów poświęconego
młodym, jaki odbędzie się w październiku bieżącego roku. Bogate
refleksje prac przedsynodalnych podkreślają wartość posługi duszpasterskiej, która umożliwia młodym osobisty rozwój duchowy i uczestnictwo we wspólnotach kościelnych.
3. Komisja Episkopatu Polski ds. Misji wznawia działalność Misyjnego Instytutu Laikatu, który od września tego roku zajmie się
formacją misjonarzy świeckich do posługi misyjnej. Obecnie wśród
2032 misjonarek i misjonarzy z Polski, pracujących w 97 krajach
świata, jest 57 misjonarzy świeckich. Jubileusz 50-lecia pracy polskich księży Fidei donum oraz 90-lecie pracy Sióstr Służebniczek
w Zambii stały się okazją do wyrażenia wdzięczności misjonarzom za
ich ofiarną i pełną oddania ewangelizację. Jednocześnie biskupi zachęcają duchownych i świeckich do rozeznawania powołania misyjnego i modlitwy w intencji powołań misyjnych.
4. W związku z wyborem o. Adama Żaka SJ, koordynatora ds.
Ochrony Dzieci i Młodzieży, na kolejną pięcioletnią kadencję, biskupi
podkreślili konieczność przyspieszenia działań wykluczających ryzyko wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży przez którąkolwiek
z osób zaangażowanych w różnych dziedzinach pracy duszpasterskiej
i wychowawczej Kościoła. Troska o ofiary wykorzystania oraz prewencja, aby krzywdzące czyny nigdy nie miały miejsca, to konkretne
działania realizujące przyjętą przez Konferencję Episkopatu Polski
zasadę, że nie ma i nie będzie żadnej tolerancji dla seksualnego wykorzystywania małoletnich. Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą, zaniedbaniem, pornografią i wykorzystywaniem seksualnym
to zadanie nie tylko dla Kościoła. Jest to poważny problem społeczny,
dlatego księża biskupi widzą potrzebę podjęcia starań o zbudowanie
narodowej strategii ochrony dzieci i młodzieży.
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5. Ks. dr hab. Piotr Kroczek, profesor Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie, Kościelny Inspektor Ochrony Danych
(KIOD) zreferował stan prawny związany z ochroną danych osobowych w Kościele. Przedstawił on pierwsze doświadczenia związane
ze stosowaniem Dekretu Konferencji Episkopatu Polski z 30 kwietnia 2018 r. Ponadto zrelacjonował miesiąc działalności urzędu KIOD
oraz najbliższe plany szkoleniowe w diecezjach i zapowiedzi wydawnicze. Poruszył także wątek współpracy z analogicznymi urzędami
utworzonymi w innych Kościołach i związkach wyznaniowych
oraz współpracę z krajowym organem nadzorczym w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
6. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski zatwierdziło Podstawę Programową Katechezy. Jest to dokument, który
uwzględnia nowy system edukacji szkolnej i wyznacza kierunek dla
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce na najbliższe lata. Podstawa Programowa Katechezy jest dokumentem adresowanym zarówno
do twórców programów katechetycznych i podręczników, jak i samych katechetów. Dokument, którego treści są skorelowane z treściami przekazywanymi podczas innych przedmiotów, określa także
wymagania, jakie można i należy postawić przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii. Podstawa Programowa Katechezy
wraz z nowym programem nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 r. Biskupi przypominają, że nikt nie może pozbawić rodziców prawa do religijnego wychowania dzieci. Rodzina nie może też
tego prawa przerzucać w całości na Kościół i szkołę.
7. Z racji kończącego się roku szkolnego i katechetycznego
biskupi dziękują nauczycielom i pracownikom szkół za wychowywanie młodego pokolenia Polaków i kształtowanie ich w duchu miłości
do Ojczyzny i Kościoła. Wyrażają wdzięczność również katechetom
świeckim i duchownym za ich zaangażowanie i ofiarną pracę dydaktyczną i formacyjną w środowisku szkolnym i parafialnym. Zachęcają
jednocześnie do pomocy dzieciom i młodzieży w dobrym przeżywaniu
wakacji m.in. poprzez rekolekcje.
Biskupi zwracają się z apelem do rodziców i nauczycieli, aby budzić czujność w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed postępującą
demoralizacją. Wszystkich bowiem niepokoją wiadomości o dramatach spowodowanych używaniem narkotyków i dopalaczy, jak również to, że w placówkach oświatowych i miejscach wypoczynku może
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dochodzić do promowania aborcyjnych środków wczesnoporonnych.
Troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wymaga współpracy
wszystkich środowisk odpowiedzialnych za wychowanie.
8. Biskupi podziękowali Ojcu Świętemu Franciszkowi za mianowanie kardynałem abp. Konrada Krajewskiego, Jałmużnika
Papieskiego, pochodzącego z archidiecezji łódzkiej. Złożyli również
serdeczne gratulacje nowemu kardynałowi nominatowi.
9. Jednocząc się z absolwentami Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, którzy 8 czerwca spotykają się na swej
uczelni, biskupi zapewniają o duchowej więzi i bliskości z całą
wspólnotą akademicką. W 100-lecie powstania uczelni wyrażają
wdzięczność Bogu i ludziom za wiekową służbę Deo et Patriae, dzięki
której pokolenia ludzi młodych mają możliwość poznawania prawdy,
stając się zaczynem życia ewangelicznego w świecie współczesnym.
10. Podczas Zebrania Plenarnego biskupi włączyli się w celebrowanie Jubileuszu 200-lecia diecezji siedleckiej, uczestnicząc we
Mszach Świętych Dziękczynnych oraz nawiedzając miejsce męczeńskiej śmierci Unitów Podlaskich w Pratulinie. Pasterze Kościoła
w Polsce są wdzięczni wiernym diecezji siedleckiej za przykład wiary
i miłości bliźniego oraz jedności z Kościołem powszechnym.
11. Zebranie Plenarne przyjęło Wytyczne Pastoralne do Adhortacji Amoris Laetitia. Zostaną one opublikowane w najbliższym
czasie.
Na czas wakacyjnego odpoczynku biskupi serdecznie błogosławią Polakom w kraju i za granicą, życząc, aby był to czas także
odnowy duchowej.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 379. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
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WYTYCZNE PASTORALNE DO ADHORTACJI AMORIS LAETITIA

Wstęp
Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają
w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą
i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża
Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania
o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie. Odkrywamy
w niej inspirującą aktualizację „Ewangelii rodziny”1, którą Kościół
stale głosi i stara się realizować.
Adhortacja jest niewątpliwie owocem refleksji dwóch Synodów
poświęconych rodzinie oraz wzmożonej w tym czasie modlitwy całego
Kościoła w intencji małżonków i rodzin, a także nadzwyczajnego
Jubileuszu Miłosierdzia w 2015 roku. Papież wskazuje w niej te obszary duszpasterstwa narzeczonych, małżeństw i rodzin, które wymagają głębszej refleksji oraz czułej i miłosiernej troski duszpasterzy
(Misericordiae Vultus 102).
Minione dwa lata od ukazania się Amoris laetitia oraz dyskusja,
którą ona zapoczątkowała, pozwoliły nam na nowo dostrzec bogactwo
działań Kościoła w Polsce, wspierających narzeczonych, małżonków
i rodziny. Równocześnie uświadomiły nam konieczność i pilną potrzebę jeszcze większego zaangażowania się w szeroko rozumiane
duszpasterstwo narzeczonych i rodzin, nierzadko dotkniętych kryzysem wiary i miłości. W tej perspektywie papieskie wezwanie do
1 Wyrażenie „Ewangelia rodziny” przywołuje Instrumentum laboris Synodu
o rodzinie. Por. Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione.
Instrumentum laboris, 20.
2 MV 10: „(…) Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno być
przepojone czułością, z którą kieruje się do wiernych; w tym, co głosi i o czym daje
świadectwo światu, nie może nigdy brakować miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła
potwierdza się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. (…) Z jednej strony
pokusa żądania tylko i zawsze sprawiedliwości sprawiła, że zapomnieliśmy, iż jest to
tylko pierwszy krok, konieczny i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje sięgać wyżej, aby
osiągnąć cel bardziej wzniosły i bardziej znaczący. Z drugiej strony, ze smutkiem
obserwujemy, że doświadczenie przebaczenia w naszej kulturze staje się coraz
rzadsze. (…) Nadszedł znowu dla Kościoła czas, aby z radością głosić przebaczenie.
To jest czas powrotu do tego, co istotne, aby poczuć odpowiedzialność za słabości
i trudności naszych braci. Przebaczenie to siła, która budzi do nowego życia i dodaje
odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją”.
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kształtowania ewangelicznych postaw jest światłem na drodze chrześcijańskiego wzrostu, a konkretne jego wskazania stanowią cenną
podpowiedź dla duszpasterskich wysiłków i pomocowych działań.
W głosie papieża Franciszka uznajemy ojcowskie wezwanie do
„duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia” (Evangelii Gaudium 25).
Ten apel o pastoralny zwrot wyrasta z jego troski o każdego człowieka (por. MV 4), w czym wyraźnie nawiązuje do św. Jana Pawła II,
dla którego „człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć
Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa” (Redemptor Hominis
14). Mając tego świadomość jesteśmy przekonani, że interpretacja
i praktyczna aplikacja założeń Amoris laetitia przyczyni się do podjęcia wielu inicjatyw na rzecz wzrostu, umocnienia i rozwoju naszych
rodzin, ich miłości i świętości3.
1. Zasadnicze akcenty nauczania papieża Franciszka
Przywołując myśl swego poprzednika Benedykta XVI, papież
Franciszek podkreśla, że zmiany w Kościele należy przeprowadzać
w duchu „hermeneutyki ciągłości”4. Pojęcie to nawiązuje do przekonania Jana XXIII, wyjaśniającego powody otwarcia Soboru Watykańskiego II kategorią „hermeneutyki reformy”5. Dzięki niej niezmienny
depozyt wiary może być przekazywany w sposób pogłębiony, bardziej
dojrzały i „odpowiadający potrzebom naszych czasów”6, to znaczy dostosowany do danej epoki (por. EG 41). Istotne jest to, że hermeneutyka reformy nie zrywa z przeszłością, lecz zachowuje ciągłość nauki
wiary, dokonując równocześnie koniecznej aktualizacji tej wiary.
Odczytana w tym duchu Amoris laetitia nie tylko uwzględnia,
ale nade wszystko dopełnia i aktualizuje wcześniejsze wypowiedzi
Magisterium Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. Wśród wcześniejszych dokumentów programowych należy wymienić Humanae
vitae Pawła VI, Familiaris consortio, Reconcilliatio et poenitentia,
3 Additum ad epistulam Region Pastoral Buenos Aires, Criterios básicos para la
aplicación del capitulo VIII de Amoris laetitia, w: AAS 10(2016), t. 108, s. 1072-1074.
4 Franciszek, Dominique Wolton, Otwieranie drzwi, Kraków 2018, s. 325.
5 Jan XXIII, Przemówienie podczas uroczystego otwarcia Soboru Watykańskiego
II (11 października 1962), w: AAS 54 (1962), s. 788.
6 „Sobór, według Papieża Jana XXIII, miał na celu »przekazanie czystej
i nieskażonej nauki katolickiej bez łagodzenia jej bądź przeinaczania« i starał się, aby
»ta pewna i niezmienna nauka, która musi być wiernie respektowana, została
pogłębiona i przedstawiona w sposób odpowiadający potrzebom naszych czasów«”,
w: Kongregacja Nauki Wiary, Wskazania duszpasterskie na Rok Wiary, Tarnów 2012,
s. 26.
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Veritatis splendor Jana Pawła II oraz Deus caritas est i Sacramentum caritatis Benedykta XVI. Nie ulega więc wątpliwości, że papież
Franciszek w adhortacji Amoris laetitia w żaden sposób nie podważa
nauczania swych Poprzedników. Wyraźnie uznaje konieczność istnienia w Kościele jedności doktryny i działania, która jednak nie
wyklucza istnienia „różnych sposobów interpretowania pewnych
aspektów nauczania lub niektórych wynikających z niego konsekwencji” (AL 3). Dlatego do dorobku synodalnych obrad poświęconych rodzinie, papież Franciszek dołącza inne rozważania ukierunkowujące refleksję i działania duszpasterskie w taki sposób, aby jednocześnie dawałyby tchnienie, bodziec i pomoc rodzinom w ich poświęceniu i w ich trudnościach (por. AL 4).
Wobec powyższego, duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych świeckich zachęcamy do przyjęcia zawartego w Amoris laetitia
nauczania papieża Franciszka, który konsekwentnie realizuje dzieło
odnowy Kościoła w duchu Chrystusowej Ewangelii. Podstawą jego
refleksji jest słowo Boże i spojrzenie samego Jezusa na rodzinę. Aby
opisać miłość w ewangelicznej i rzeczywistej perspektywie, rozwija
swą myśl na dwóch poziomach: kontempluje trynitarny ideał Miłości,
rozważa pierwszeństwo i skuteczność łaski oraz miłości w życiu małżeńskim, a równocześnie uwzględnia stopniowalny i dynamiczny
charakter ludzkiego doświadczenia miłości, jego historyczne uwarunkowania, trudności, a także niedoskonałe realizacje.
Trzeba uwzględnić szerszy kontekst nauczania papieskiego
o małżeństwie i rodzinie i w związku z tym należy zaznaczyć, że:
– Papież Franciszek zaprasza cały Kościół do patrzenia na Boga
i człowieka w duchu Ewangelii i do posługiwania się jej językiem.
– Kluczowymi słowami jego pontyfikatu są „czułość i bliskość”7.
W miłości miłosiernej i współczującej (względem m.in. ubogich,
migrantów, małżonków i innych członków rodzin) upatruje pod-

7 „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: »Rozmawia ze wszystkimi – z wielkimi,
małymi, biednymi, z niewierzącymi… Księża bliscy, którzy są, którzy rozmawiają ze
wszystkimi... Księża wędrowni«”. Franciszek, Pan postanowił być kimś bliskim. Homilia wygłoszona podczas Mszy krzyżma 29.03.2018, cyt. za: http://w2.vatican.va/content
/francesco/fr/homilies/2018/documents/papafrancesco_20180329_omelia-crisma.html.
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stawowe kryterium weryfikujące wiarygodność Kościoła i jego
działań.
– Papież apeluje o głoszenie Ewangelii w nowy sposób. Ma na myśli
zaangażowanie wszystkich chrześcijan, celem dawania świadectwa o swojej wierze z jeszcze większym entuzjazmem i przekonaniem (por. MV 4). Przypomina, że Kościół jest wezwany do
misyjnego wyjścia, aby „dotrzeć na wszystkie peryferia świata
potrzebujące światła Ewangelii” (EG 20). W realizacji zadania
nie może zabraknąć odnowionego dialogu pomiędzy duszpasterzami i wiernymi. Stąd nie można oczekiwać od papieskiego nauczania definitywnego lub wyczerpującego słowa na temat
wszystkich spraw dotyczących Kościoła i świata. Nie powinno
się też zastępować lokalnych episkopatów w rozeznaniu problemów wyłaniających się na ich terytoriach i stąd mowa papieża
o potrzebie „decentralizacji” w Kościele (por. EG 16).
– Odpowiadając na sugestie ojców synodalnych, Franciszek wpisuje
swoje orędzie o związku małżeńskim w bardziej realistyczną
i stopniowalną drogę do świętości w Kościele. Zaprasza do dawania żywego i radosnego świadectwa obecności Chrystusa
w sakramentalnym związku małżeńskim i domu rodzinnym.
– Papież podkreśla, że duszpasterskie i misyjne nawrócenie w promowaniu małżeństwa i rodziny nie może pomijać osób potrzebujących i żyjących w sytuacjach trudnych: „(…) Kościół musi zachować szczególną uwagę, aby zrozumieć, pocieszyć, włączyć,
unikając narzucania im zestawu norm, jakby były ze skały, zyskując w ten sposób efekt, że czują się osądzone i porzucone
przez tę Matkę, która jest powołana, by nieść im Boże miłosierdzie” (AL 49). Kościół „jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce
dla każdego z jego niełatwym życiem” (EG 47). Takie traktowanie najbardziej delikatnych kwestii ludzkiej egzystencji „stawia
nas raczej w kontekście rozeznania duszpasterskiego, pełnego
miłości miłosiernej, która zawsze gotowa jest zrozumieć, przebaczyć, towarzyszyć, czekać, a przede wszystkim włączać” (AL
312).
2. „Radość miłości” w małżeństwie i rodzinie
Papież w pierwszym zdaniu adhortacji stwierdza, że „radość miłości (amoris laetitia) przeżywana w rodzinach jest także radością
Kościoła”. By jej w małżeństwach i rodzinach nie brakowało, Kościół
rozwija stosowne duszpasterstwo, ale też powinien ciągle podnosić
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jego jakość, uwzględniając w swej posłudze nowe uwarunkowania
życia i potrzeby małżonków i rodzin.
a. Bogate doświadczenie duszpasterstwa narzeczonych, małżonków i rodzin Kościoła w Polsce
Przygotowanie wiernych do sakramentu małżeństwa oraz towarzyszenie małżonkom i rodzinom na drodze do świętości są od dziesięcioleci ważnym polem działalności Kościoła w Polsce. Wyrazem tej
troski były m.in. powstające już od lat pięćdziesiątych dwudziestego
wieku różnego rodzaju instrukcje o przygotowaniu do małżeństwa
i życia rodzinnego, wskazania II Synodu Plenarnego (1991–1999)
zawarte w dokumencie pt. „W trosce o rodzinę” oraz Dyrektorium
Duszpasterstwa Rodzin (1.05.2003), a także poradnie rodzinne.
Tematyka narzeczeńsko-małżeńsko-rodzinna jest obecna w formacji
znanych ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Wyliczone dokumenty
i inicjatywy były najczęściej odpowiedzią Kościoła w Polsce na przemiany społeczno-moralne zachodzące w społeczeństwie8. Podejmowały zazwyczaj nauczanie kolejnych papieży i Magisterium Kościoła.
b. Kryteria duszpasterskie papieża Franciszka
Ojciec święty wyraża przekonanie, że „wspólnota ewangelizacyjna przez dzieła i gesty wkracza w codzienne życie innych, skraca
dystans, uniża się aż do upokorzenia, jeśli to konieczne, i przyjmuje
ludzkie życie, dotykając cierpiącego ciała Chrystusa w ludzie” (EG
24). Z kolei miłość pasterska – czerpiąc inspirację od Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza (por. Łk 15, 4-7; J 10, 11-18) – jest gotowa
do wyjścia na spotkanie każdego człowieka, szczególnie tego, który
oddalił się od wspólnoty eklezjalnej. Dlatego papież Franciszek mówi
o czterech postawach, które powinny charakteryzować każdą działalność Kościoła: przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać i integrować (por.
AL 291nn)9.
– Przyjęcie (por. J 3, 1-21) – wynika z podstawowego prawa, które
mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi
oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia (MV
8 Przykładem może być ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży, w konsekwencji której zaczęły powstawać
Katolickie Poradnie Rodzinne.
9 Franciszek mówi także o „czterech kryteriach”: Papież Franciszek Dominique
Wolton, Otwieranie…, dz. cyt., s. 339.
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2) i pragnie jego dobra (MV 9). „Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa – Kościół przyswaja sobie postawę Syna Bożego, który
wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo” (AL 309,
MV 12). Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno być przepojone czułością, z którą kieruje się do wiernych;
w tym, co głosi i o czym daje świadectwo światu, nie może nigdy
brakować miłosierdzia (AL 310). Kapłaństwo zaś, powtarzając
za św. Augustynem, jest „amoris officium – urzędem dobrego
pasterza, który ofiaruje swoje życie za owce” (SC 23).
„Pasterze proponujący wiernym pełny ideał Ewangelii i nauczanie Kościoła, muszą im także pomagać w przyjęciu logiki
współczucia dla słabych i unikania prześladowania lub osądów
zbyt surowych czy niecierpliwych. Ewangelia wzywa nas, byśmy
nie osądzali i nie potępiali (por. Mt 7,1; Łk 6,37). Jezus »oczekuje, abyśmy zrezygnowali z poszukiwania osobistych lub wspólnotowych środków ochronnych, pozwalających nam zachować dystans w stosunku do istoty ludzkiej udręki, tak abyśmy rzeczywiście chcieli wejść w kontakt z konkretnym życiem innych i poznali moc czułości«” (AL 308).
– Towarzyszenie – dobrze obrazuje zachowanie Jezusa w stosunku do
uczniów na drodze do Emaus (por. Łk 24, 13-35). Domaga się
przybliżenia do drugiego i kroczenia razem. Zdaniem papieża,
„nie pomniejszając wartości ewangelicznego ideału, należy z miłosierdziem i cierpliwością towarzyszyć możliwym etapom wzrastania osób formujących się dzień po dniu” (EG 44), „czyniąc
miejsce dla miłosierdzia Pana, zachęcającego nas do czynienia
możliwego dobra” (AL 308). Takie posługiwanie wiernym prowadzi do rozwoju duszpasterstwa więzi. Wskutek tego także
wspólnota wiernych staje się gotowa, by towarzyszyć człowiekowi we wszystkich jego doświadczeniach, także tych dotkliwych,
nierzadko długotrwałych (por. EG 24).
– Rozeznawanie10 – odnosi się najpierw do misji Kościoła rozumianej
w kategorii posługi pastoralnego, ewangelicznego i duchowego
badania przed Bogiem dróg życia (EG 33, 50, 154). Nie wyklucza
„wkładu wiedzy ludzkiej, egzystencjalnej, psychologicznej, socjologicznej czy moralnej. Jednak je przekracza. Nie wystarczają
10 Pojęcie „rozeznawania” – 50 razy użyte w adhortacji Amoris laetitia – jest
kluczowe dla uchwycenia jej przesłania. Por. GE 166-175.
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też pełne mądrości zasady Kościoła, (…) rozeznanie jest łaską.
Chociaż obejmuje rozum i roztropność, to je przewyższa, bo chodzi w nim o dostrzeżenie tajemnicy jedynego i niepowtarzalnego
planu, jaki Bóg ma dla każdego, i który realizuje się w najróżniejszych kontekstach i ograniczeniach. Stawką jest nie tylko
dobrobyt doczesny, czy satysfakcja z czynienia czegoś pożytecznego, a nawet chęć posiadania spokojnego sumienia. Stawką jest
sens mojego życia wobec Ojca” (Gaudete et Exsultate 170). Jako
takie, rozeznawanie zakłada pokorę i wielkoduszność oraz „wychowywanie siebie do cierpliwości Boga i Jego czasów, które nigdy nie są naszymi” (GE 174). Stanowi „narzędzie walki do lepszego podążania za Panem. Jest nam potrzebne zawsze: abyśmy
byli zdolni do rozpoznawania czasów Boga i Jego łaski, abyśmy
nie marnowali natchnień Pana, aby nie odrzucać Jego zachęty
do rozwoju” (GE 169); ma kierować wszystkich wiernych, którzy
o to proszą, do uświadomienia sobie swojej sytuacji przed Bogiem (AL 300), ma pomóc w znalezieniu możliwych dróg odpowiedzenia Bogu i w ich rozwoju pośród ograniczeń (por. AL 303,
305). W realizacji trudnego dzieła towarzyszenia i rozeznawania
bardzo pomocne jest prawo stopniowości, na które zwrócił uwagę
św. Jan Paweł II w Familiaris consortio. Prawo to zakłada, że
człowiek „poznaje, miłuje i czyni dobro moralne, odpowiednio do
etapów swego rozwoju” (FC 34, AL 295). Franciszek uzupełnia
myśl stwierdzeniem Katechizmu Kościoła Katolickiego o warunkach pod jakimi poczytalność i odpowiedzialność mogą zostać
zmniejszone, czy wręcz zniesione11.
Mówi również o okolicznościach zmniejszających odpowiedzialność moralną12. „Z tego powodu negatywny osąd odnośnie do sytuacji obiektywnej nie oznacza orzeczenia o odpowiedzialności lub winie
danej osoby” (AL 302).
– Integracja (z samym sobą i ze wspólnotą Kościoła) – jest celem
duszpasterskiego rozeznawania i towarzyszenia każdemu człowiekowi, niezależnie od jego życiowej sytuacji. U podstaw jest
11 KKK 1735: Poczytalność i odpowiedzialność za działanie mogą zostać
zmniejszone, a nawet zniesione, na skutek niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu,
przyzwyczajeń, nieopanowanych uczuć oraz innych czynników psychicznych lub
społecznych.
12 KKK 2352: Okoliczności, które zmniejszają odpowiedzialność moralną to
niedojrzałość uczuciowa, nabyte nawyki, stany lękowe lub inne czynniki psychiczne
czy społeczne.
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logika włączania do wspólnoty, dzięki której wierni nie tylko odkrywają przynależność do Kościoła, ale radośnie i owocnie tego
doświadczają (por. AL 299). W całych dziejach Kościoła – zauważa Franciszek – spotykamy dwie logiki: usuwanie na margines i dzieło włączania. „Drogą Kościoła, począwszy od Soboru
Jerozolimskiego, jest zawsze droga Jezusa: droga miłosierdzia
i integracji” (AL 296). „Uświęcenie zaś jest drogą wspólnotową,
którą należy pokonywać we dwoje. (…) Życie lub praca z innymi
jest niewątpliwie drogą duchowego rozwoju” (GE 141). Chodzi
o duchowe dojrzewanie i wzrost miłości, które są najlepszą przeciwwagą dla zła (por. GE 163).
3. Nowe impulsy duszpasterskie
W świetle powyższych kryteriów duszpasterskich Franciszka –
odnoszonych do małżeństwa i rodziny oraz uświęcenia na tej drodze
wspólnotowego życia – rysują się nowe impulsy w posłudze duszpasterskiej narzeczonych, małżonków oraz osób, które znalazły się
w sytuacjach trudnych i nieregularnych.
– W duszpasterstwie narzeczonych trzeba pomóc młodym ludziom
w odkryciu wartości i bogactwa małżeństwa. Trzeba przypomnieć o znaczeniu cnót, zwłaszcza czystości, która jest warunkiem autentycznego rozwoju oblubieńczej miłości. Zarówno
przygotowanie bliższe, jak i towarzyszenie bezpośrednie powinny przekonać narzeczonych, aby nie postrzegali pobrania się jako końca drogi i aby podjęli małżeństwo jako powołanie, które
wymaga stanowczej i realistycznej decyzji, aby wspólnie przejść
przez wszystkie próby i trudne chwile (por. AL 211). „Priorytetowo należy potraktować – wraz z odnowionym przepowiadaniem kerygmy – te treści, które przekazywane w sposób atrakcyjny i przyjazny pomogą im zaangażować się w proces trwający
całe życie z wielkodusznością i wolnością. Jest to rodzaj »inicjacji« do sakramentu małżeństwa, który zapewni im niezbędne
elementy, aby mogli go przyjąć z najlepszą dyspozycją i rozpocząć życie rodzinne z pewną solidnością” (AL 207). Każdy Kościół lokalny winien rozeznać, która z form bezpośredniego przygotowania do małżeństwa jest najlepsza i zadbać o formację,
która nie zniechęci młodych do sakramentu.
– Duszpasterstwo małżonków musi mieć przede wszystkim na uwadze to, że małżeństwo nie stanowi rzeczywistości dokonanej
i skończonej. Papież przypomina: „Związek jest realny, jest nie280
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odwołalny, został potwierdzony i uświęcony przez sakrament
małżeństwa. Małżonkowie jednak, jednocząc się, stają się twórcami własnej historii i twórcami projektu, który trzeba rozwijać
razem. Spojrzenie skierowane jest ku przyszłości, którą trzeba
budować dzień po dniu z pomocą Bożej łaski i właśnie dlatego
nie wymaga się od małżonka, aby był doskonały. Musimy odłożyć na bok złudzenia i zaakceptować go takim, jakim jest: niedoskonałym, wezwanym do rozwoju, w drodze” (AL 218). Zadaniem duszpasterzy jest ukazywanie każdego małżeństwa jako
„historii zbawienia”, która wychodzi niejednokrotnie od tego co
kruche, a dzięki Bożemu darowi stopniowo przekształca się
w związek coraz bardziej solidny i piękny (por. AL 221). Szczególnie w pierwszych latach budowania wspólnoty małżeńskiej
bardzo pomocne są towarzyszenie i obecność doświadczonych
małżonków, członków ruchów, stowarzyszeń, a także przygotowanych doradców (por. AL 229).
– W duszpasterstwie osób, które znalazły się w sytuacjach trudnych
(np. śmierć współmałżonka) i nieregularnych, duszpasterze i ich
współpracownicy winni nade wszystko oferować wiernym światło wiary oraz współczującą i delikatną obecność (por. AL 253–
258). Pełne miłości spojrzenie i wsparcie należy okazać osobom,
które zostały opuszczone lub opuściły współmałżonka, ale obecnie podejmują starania, aby do sakramentalnego współmałżonka powrócić, trwając w miłości, wierności i modlitwie – odwołując się do łaski sakramentu (AL 241–242). Zrozumienie należy
też okazywać wiernym, którzy po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego zawarły nowy związek, ze względu na istniejącą
przeszkodę poprzedniego węzła małżeńskiego jedynie cywilny,
ale starają się prowadzić życie chrześcijańskie, w wierze wychowując swoje dzieci, a spragnione pełnego uczestnictwa w sakramencie Eucharystii podejmują decyzję życia w relacji braterskosiostrzanej.
Ojciec święty szczególnie uwrażliwia na to, „by podejść duszpastersko do osób, które zawarły małżeństwo cywilne, rozwiedzionych
żyjących w nowych związkach lub które jedynie mieszkają razem”
(AL 297). Powołując się na ojców synodalnych zachęca, aby osoby
ochrzczone, które się rozwiodły i zawarły ponowny związek cywilny,
były bardziej włączane we wspólnoty chrześcijańskie na różne możliwe sposoby, zważając jednak na to, aby nie powodować zgorszenia.
„Oni nie tylko nie muszą czuć się ekskomunikowani, ale mogą żyć
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i rozwijać się jako żywe członki Kościoła, odczuwając, że jest on matką, która ich zawsze przyjmuje, troszczy się o nich z miłością i wspiera ich na drodze życia i Ewangelii” (AL 299). Apeluje, aby osoby te
z ufnością podchodziły do rozmowy ze swoimi duszpasterzami oraz
odpowiednio przygotowanymi osobami świeckimi. Nie zawsze
wprawdzie znajdą u nich potwierdzenie swoich własnych idei i pragnień, ale na pewno otrzymają światło, które pozwoli im lepiej zrozumieć osobistą sytuację i właściwie odkrywać drogę osobistego dojrzewania.
Papież zaprasza też duszpasterzy do słuchania wiernych z miłością, spokojem i szczerym pragnieniem, aby „dojść do sedna dramatu
osób i zrozumieć ich punkt widzenia, aby im pomóc żyć lepiej i rozpoznać swoje miejsce w Kościele” (AL 312).
4. Wezwanie do pastoralnego rozeznania
integracji w świetle VIII rozdziału Amoris laetitia

i

logika

Papież zwraca uwagę na „niezliczoną różnorodność sytuacji”
osób, które rozwiodły się i zawarły ponowny związek cywilny. W trosce o ich dobro duchowe konieczne jest rzetelne rozeznanie ich sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, że stopień odpowiedzialności nie jest taki
sam za każdym razem. Trzeba zawsze brać pod uwagę aplikację
normy ogólnej do określonego przypadku. Papież Franciszek mówi –
jest to jeden z centralnych aspektów Amoris laetitia – o potrzebie
odniesienia normy ogólnej do konkretnych osób i ich szczegółowych
sytuacji. W ten sposób rozwija myśl Jana Pawła II, który wskazywał
na potrzebę uwzględnienia złożoności sytuacji wiernych rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach cywilnych (por. FC 84 §2).
Papież Franciszek zaznacza, że duszpasterskie towarzyszenie
osobom będącym na drodze rozeznania musi odbywać się „zgodnie
z nauczaniem Kościoła i wytycznymi biskupa” (AL 300). W procesie
tym nie może zabraknąć przeprowadzenia rachunku sumienia,
obiektywnej analizy sytuacji dzieci i opuszczonego współmałżonka,
prób i możliwości pojednania, uwzględnienia konsekwencji nowej
relacji wobec pozostałej rodziny i lokalnej wspólnoty wiernych (por.
AL 300). Działania te są szczególnie ważne w życiu osób stojących
w obliczu konieczności podjęcia skomplikowanych decyzji duchowych.
Chodzi o właściwą ocenę i rozważny wybór. Rozeznawanie jako dynamiczny proces zawsze powinno być otwarte na nowe etapy rozwoju
i nowe decyzje podjęte w sumieniu, a pozwalające na zrealizowanie
ideału w pełniejszy sposób (por. AL 303).
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Mając na uwadze złożoność sytuacji duszpasterskiej wiernych
związanych węzłem małżeńskim i nie mogących z tego powodu –
pomimo ogromnego pragnienia – zawrzeć małżeństwa sakramentalnego z osobą, z którą pozostają w związku pozasakramentalnym,
należałoby rozważyć w poszczególnych przypadkach możliwość wnikliwego rozeznania ich sytuacji. To rozeznanie powinno najpierw
prowadzić do udzielenia na drodze kościelnego procesu sądowego
odpowiedzi na pytanie, czy można stwierdzić nieważność pierwszego
związku małżeńskiego.
W sytuacji, gdy prawomocnym wyrokiem orzeczone zostanie, iż
nieważność nie może zostać stwierdzona, należy kontynuować rozeznanie o charakterze duszpasterskim. To rozeznanie jako niełatwe
i niezwykle odpowiedzialne zadanie wymaga solidnego przygotowania duszpasterzy. Trzeba bowiem rozeznać, czy osoby żyjące w nieuregulowanych związkach zachowują wierność, poświęcają się dla
dzieci, angażują się w życiu chrześcijańskim, świadome są nieprawidłowości swego związku i życia w grzechu, pragnęłyby zmienić sytuację, w której się znajdują, lecz nie mogą tego uczynić bez zaciągnięcia kolejnej winy (np. kwestia odpowiedzialności za wychowanie
dzieci, por. AL 298).
Podjęte rozeznanie może prowadzić do różnych, coraz głębszych
form integracji ze wspólnotą kościelną. Powinno ono mieć formę
indywidualnego i konsekwentnego, długotrwałego kierownictwa duchowego. Podjęcie odpowiedniej decyzji – wspólnie przez kierownika
duchowego i zainteresowaną osobę powinno być owocem procesu
rozeznania, a nie jednego czy nawet kilku powierzchownych spotkań.
Wymaga ono także konsultacji z kompetentnym duszpasterzem posługującym przy sądzie biskupim lub w diecezjalnym ośrodku duszpasterstwa rodzin. Przy tym kierownik duchowy powinien mieć
przede wszystkim to na względzie, aby pomóc zainteresowanej osobie, w jej trudnej i skomplikowanej sytuacji, postępować na drodze
wiary we wspólnocie Kościoła.
Zakończenie
Stoją przed nami zadania wynikające z aktualnej sytuacji oraz
kondycji małżeństw, rodzin i młodego pokolenia, nierzadko dotkniętych kryzysem wiary. Papieżowi Franciszkowi zawdzięczamy jasne
wskazanie i określenie tych zadań, cenne impulsy, a także ukierunkowanie działań pastoralnych i zachętę do pogłębionej refleksji nad
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kształtem duszpasterstwa rodzin, bardziej dostosowanego do aktualnych potrzeb i wyzwań.
Z całą pewnością trzeba będzie wypracować nowe Dyrektorium
Duszpasterstwa Rodzin dla Kościoła w Polsce. W oparciu o nie można będzie przygotować diecezjalne, względnie metropolitalne
instrukcje wykonawcze oraz powołać do życia ośrodki służby małżeństwu i rodzinie. Równocześnie należy wypracować program i określić
kształt przygotowania księży do podejmowania drogi towarzyszenia
wiernym i rozeznawania ich konkretnych sytuacji. Pasterską posługę
musimy naznaczyć bliskością, spojrzeniem pełnym szacunku i współczucia, które jednocześnie leczą, wyzwalają i zachęcają do dojrzewania w życiu chrześcijańskim (por. EG 169). Potrzebujemy ćwiczyć się
w umiejętności słuchania, aby cierpliwie i wytrwale rozbudzać pragnienie chrześcijańskiego ideału i znajdywać drogi prowadzące do
prawdziwego wzrostu i dojrzałości (por. EG 171).
Do tego typu formacji należy też zachęcić osoby konsekrowane
i wiernych świeckich. Potrzebujemy bowiem wielu współpracowników, mężczyzn i kobiet, którzy podejmując trud słuchania i towarzyszenia narzeczonym i małżonkom będą wspierać duszpasterskie działania.
Powyższy tekst został przyjęty
podczas 379. Zebrania Plenarnego KEP,
które odbyło się w Janowie Podlaskim – Siedlcach,
w dniach 7-9 czerwca 2018 r.
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Zamość – Zmartwychwstanie Pańskie 2018 r.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
„Alleluja biją dzwony,
głosząc w świata wszystkie strony,
że zmartwychwstał Pan!
Biją długo i radośnie,
że aż w piersiach serce rośnie,
triumf prawdzie dan”.
Umiłowani Diecezjanie,
Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Zmartwychwstałym,
Goście i Rodacy nawiedzający z racji Wielkanocy parafie swego
pochodzenia!
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest dla każdego
człowieka wierzącego okazją do zadumy nad własnym życiem, jego
przemijaniem i spełnieniem w Chrystusie. Dlatego chrześcijanie całą
swoją nadzieję – tu w ziemskim pielgrzymowaniu oraz na wieczną
radość nieba – wiążą z Jezusem Chrystusem, który jest naszym
Panem.
Z okazji Świąt Wielkanocnych, kiedy słyszymy radosne
świadectwo: „Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja!”, wszystkim, do których docierają te słowa wraz z głosem
rezurekcyjnych dzwonów, przekazujemy serdeczne życzenia
pomyślności, by Zmartwychwstały Chrystus napełniał Was pokojem.
Niech daje Wam siłę do pokonywania trudności, obdarzając
wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Niech
spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia waszą wiarę
w Jego żywą obecność w Słowie Bożym i Sakramentach świętych.
Niech zawsze prowadzi Was do spotkania z Nim w Eucharystii
i w drugim człowieku.
Wraz z Biskupem Pomocniczym Mariuszem Leszczyńskim
oraz Biskupem Seniorem Janem Śrutwą modlę się, by mocą
Chrystusowego Zwycięstwa każdy z Was odnosił zwycięstwo nad
tym, co jest słabe w jego życiu i podążał naprzód z nadzieją w blasku
Zmartwychwstania.
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† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

† Mariusz Leszczyński
BISKUP POMOCNICZY

† Jan Śrutwa
BISKUP SENIOR
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Zamość, 13 kwietnia 2018 r.
L.dz. 128/Gł/18
ŚWIĘCENIA DIAKONATU
Przewielebny
Ks. dr Jarosław Przytuła
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w Lublinie
W myśl przepisów kan. 1024-1029 KPK, motu proprio papieża Pawła VI „Ad pascendum” z dn. 15 sierpnia 1972 r. oraz Instrukcji
Episkopatu Polski z dn. 4 maja 1982 r., zostają dopuszczeni do
święceń diakonatu, w dniu 5 maja 2018 r., następujący alumni
Wyższego
Seminarium
Duchownego
Diecezji
ZamojskoLubaczowskiej:
1.
2.
3.
4.
5.

Artur Juszczak, s. Andrzeja i Beaty
Piotr Kończyński, s. Andrzeja i Barbary
Mateusz Kozyra, s. Bogusława i Doroty
Michał Kruk, s. Jana i Anny
Daniel Marcin Wójcik, s. Krzysztofa i Zofii

Upoważniam Księdza Rektora do przyjęcia od wymienionych
kandydatów do diakonatu przepisanego prawem wyznania wiary.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ

Wyżej wymienionym alumnom udzieliłem święceń diakonatu
w sobotę, 5 maja 2018 r. w Katedrze Zamojskiej.
Wobec mnie:
† Mariusz Leszczyński
BISKUP POMOCNICZY

Ks. Jarosław Przytuła
REKTOR WSD
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Zamość, 4 maja 2018 r.
L.dz. 155/Gł/18

DEKRET O ZASADACH POSŁUGI SAKRAMENTALNEJ
WOBEC SIÓSTR MNISZEK KAMEDUŁEK W TYSZOWCACH

Zgodnie z nauczaniem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Kongregacji
ds. Biskupów, zawartym w „Wytycznych dla wzajemnych stosunków
między biskupami i zakonnikami” (Notae directivae pro mutuis relationibus inter episcopos et religiosis in Ecclesia), wskazującym na
troskę biskupa diecezjalnego o postęp w świętości osób konsekrowanych, postanawiam, że odpowiedzialnym za zorganizowanie i pełnienie posługi sakramentalnej wobec wspólnoty Sióstr Mniszek Kamedułek mieszkających w klasztorze w Tyszowcach, jest każdorazowy
proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach.
Obowiązkiem księdza proboszcza jest zapewnienie sprawowania codziennej Eucharystii w kaplicy klasztornej Sióstr Mniszek
Kamedułek przez jednego z duszpasterzy parafialnych, bądź przez
innego kapłana, w terminie uzgodnionym z Siostrami.
Najświętsza Eucharystia w kaplicy klasztornej jest sprawowana zgodnie z intencją podaną przez Siostry, chyba że w konkretnym
przypadku celebrans ustali z Przeoryszą inaczej.
Ponadto postanawiam, że jeśli intencja Mszy św. podana jest
przez Mniszki Kamedułki, stypendium z nią związane pozostaje do
dyspozycji Wspólnoty Klasztoru.
Czcigodnym Siostrom Mniszkom Kamedułkom zamieszkałym
w klasztorze w Tyszowcach z serca błogosławię i polecam opiece
Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji oraz wstawiennictwu
św. Romualda.

† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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Zamość, 16 maja 2018 r.
L.dz. 179/Gł/18

DEKRET
USTANAWIAJĄCY CAŁODZIENNĄ ADORACJĘ
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Odpowiadając na prośbę Duszpasterzy i Wiernych Wspólnoty
Parafialnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie
Lubelskim, jak też biorąc pod uwagę wszelkie poczynione już starania o zapewnienie należytych warunków zarówno od strony organizacyjnej, jak też w kwestiach bezpieczeństwa Najświętszych Postaci
Eucharystycznych (zgodnie z kan. 938 KPK), dla większej chwały
Bożej i dobra duchowego wiernych, z dniem 31 maja 2018 r.
ustanawiam
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tomaszowie Lubelskim
stałą całodzienną
ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
Zachęcam Wiernych do częstego odwiedzania Kościoła, by spotkać się z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, a miejscowych Duszpasterzy do zapewnienia, na miarę możliwości, posługi
w sakramencie pokuty i pojednania, tak by dzieło adoracji rodziło
owoce nawrócenia i odnowy życia.
Duszpasterzom oraz wszystkim przychodzącym do kościoła pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim, by adorować Pana Jezusa oraz doświadczyć Jego Miłosierdzia, udzielam
pasterskiego błogosławieństwa.

† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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Zamość, 16 maja 2018 r.

SŁOWO BISKUPA MARIANA ROJKA
DO UCZESTNIKÓW „MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY”

Marsz dla Życia i Rodziny, mający swoją tradycję także i w naszej Zamojsko-Lubaczowskiej Diecezji, który odbędzie się w Zamościu, 10 czerwca 2018 r., pod hasłem „Polska rodziną silna”, to świadectwo naszego osobistego przekonania i codziennych postaw, w jakich cenimy sobie wartości rodzinne, a także okazujemy szacunek
dla ludzkiego życia. Owo wydarzenie w szczególny sposób akcentuje
to, co dla nas jest najważniejsze i nie podlega żadnej dyskusji, a mianowicie dar i łaska ludzkiego Życia, otrzymanego od Boga i Rodziców
oraz skarb Rodziny mocnej Bogiem.
Na to wspólne świętowanie z rodzinami oraz na publiczne dawanie świadectwa radości z tego, iż jesteśmy, żyjemy, cieszymy się
własną rodziną, zapraszam nie tylko wszystkich wiernych naszego
Hetmańskiego Grodu, ale także osoby i wspólnoty z terenu lokalnego
Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego.
Wartości małżeństwa, rodziny – rodziców z dziećmi oraz pokoleniem babć i dziadków, zdecydowana postawa za życiem od poczęcia
do naturalnej śmierci, leżą nam na sercu i są wyrazem miłości, jaką
otrzymujemy od Boga – Stwórcy wszelkiego życia i każdego z nas.
Uczestnictwo w tym wydarzeniu będzie nie tylko świadectwem wiary, uszanowania godności życia, ale także wyrazem zatroskania patriotycznego – starania o naszą niepodległą i mocną Bogiem Ojczyznę, dumną ze swoich córek i synów.
Darem modlitwy i błogosławieństwa obejmuję zarówno Organizatorów, jak i Uczestników tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam na to wydarzenie.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
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Zamość, 16 maja 2018 r.
L.dz. 178/Gł/18
ŚWIĘCENIA PREZBITERATU
Przewielebny
Ks. dr Jarosław Przytuła
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w Lublinie
W myśl przepisów kan. 1024–1029 KPK, motu proprio papieża
Pawła VI „Ad pascendum” z dn. 15 sierpnia 1972 r., oraz instrukcji
Episkopatu Polski z dn. 4 maja 1982 r., zostają dopuszczeni do
święceń prezbiteratu w dniu 2 czerwca 2018 r., następujący
diakoni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej:
1.
2.
3.
4.

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

Upoważniam Ks. Rektora dra Jarosława Przytułę do przyjęcia od
kandydatów do prezbiteratu przepisanego prawem wyznania wiary.
Zgodnie z kan. 1031 KPK diakon Mateusz Kopa, ur.
15.10.1993 r. otrzymuje dyspensę od przepisanego wieku.
† Marian Rojek
Biskup
Ks. Michał Maciołek
Kanclerz
Wyżej wymienionym diakonom udzieliłem święceń prezbiteratu
dnia 2 czerwca 2018 r. w Katedrze w Zamościu.
Wobec mnie:
† Marian Rojek
Biskup
Ks. Jarosław Przytuła
Rektor WSD
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Zamość, 23 maja 2018 r.
L.dz. 199/Gł/18

DEKRET POWOŁUJĄCY DIECEZJALNEGO
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
DLA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

Kierując się troską o właściwą realizację zasad ochrony danych
osobowych przez kościelne publiczne osoby prawne na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, zgodnie ze wskazaniami Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele
katolickim z dnia 13 marca 2018 r. (art. 30, pkt 1), niniejszym powołuję Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych dla Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w osobie ks. kan. dra Michała
Maciołka – Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamościu.
Na realizację nowych odpowiedzialnych zadań w służbie Kościołowi Chrystusowemu z serca Księdzu Inspektorowi błogosławię
i upraszam światła Ducha Świętego oraz opieki Matki Odkupiciela –
Patronki Diecezji.

† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Zygmunt Jagiełło
NOTARIUSZ
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Zamość, dnia 20 czerwca 2018 r.
L.dz. 242/Gł/18

Przełożona Prowincjalna
Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo
Siostra Maria Amadeus Pacławska

Czcigodna Siostro Prowincjalna,
z bólem serca przyjęliśmy decyzję Waszego Zgromadzenia
o wycofaniu się z pracy apostolskiej w Parafii pw. Św. Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim oraz zamknięciu domu zakonnego. Szanujemy jednak tę decyzję i rozumiemy Waszą trudną sytuację personalną oraz wiele innych uwarunkowań zawartych w piśmie skierowanym na moje ręce przez Przełożoną Prowincjalną. Ponadto informujemy uprzedzająco, że zarówno Parafia pw. Św. Tomasza Apostoła
w Majdanie Sopockim, jak i Diecezja, nie będą zainteresowane przejęciem budynku zamieszkałego dotychczas przez Siostry w Majdanie
Sopockim.
Na podejmowane przez Wasze Zgromadzenie dzieła z serca błogosławię i zawierzam Was Matce Odkupiciela – Patronce naszej Diecezji.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
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Zamość, 20 czerwca 2018 r.

Przewielebny
Ks. Infułat Prof. Dr Hab. Franciszek Greniuk
Lublin

Czcigodny Księże,
Dziękując za przekazaną informację o nadaniu Księdzu DOKTORATU HONORIS CAUSA przez Katolicki Uniwersytet Ukraiński
we Lwowie, pragnę z tej okazji serdecznie Księdzu pogratulować. Do
moich gratulacji i szczerej radości płynącej z tak cennego wyróżnienia osoby Naszego Kapłana dołączam ode mnie, jak też od licznego
grona duchownych i świeckich naszej diecezji, wyrazy szacunku oraz
uznania za wszelkie dokonania na obszarze dydaktyki i wychowania,
które poprzez Księdza trud i świadectwo wiary przyniosły obfite owoce w życiu wielu ludzi.
Na dalsze lata życia i służby Chrystusowemu Kościołowi z serca Księdzu błogosławię i zawierzam Matce Odkupiciela – Patronce
Diecezji oraz św. Janowi Pawłowi II, tak bliskiemu wszystkim ludziom nauki i kapłańskiej posługi.
Z modlitwą

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
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Zamość, 25 czerwca 2018 r.
L. dz. 303/Gł/18

DEKRET
ODWOŁANIA ZARZĄDU TYMCZASOWEGO
DLA KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ
I ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ EDYCJI TYGODNIKA KATOLICKIEGO
NIEDZIELA

W związku z powołaniem Dyrektora Katolickiego Radia
Zamość w osobie ks. Sylwestra Zwolaka, niniejszym odwołuję
Zarząd Tymczasowy dla Katolickiego Radia Zamość i Zamojsko-Lubaczowskiej Edycji Tygodnika Katolickiego Niedziela
w składzie:
Ks. Sylwester Zwolak, pełniący obowiązki Dyrektora Katolickiego Radia Zamość – Przewodniczący Zarządu,
Ks. Miłosław Żur, Ekonom Diecezji – Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
Ks. Michał Maciołek, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu
– Członek Zarządu,
Ks. Robert Strus – Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu – Członek Zarządu.
Dziękuję Zarządowi za pełnioną przez ostatni rok misję wobec
diecezjalnych mediów.

† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Zygmunt Jagiełło
NOTARIUSZ
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3 kwietnia
ks. mgr Mateusz Furmaniak, odwołany z funkcji rezydenta przy
parafii pw. św. Stanisława Bpa w Górecku Kościelnym i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach
4 kwietnia
ks. prałat dr Adam Krzysztof Firosz, odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza
Apostoła w Zamościu i skierowany na urlop zdrowotny z zamieszkaniem w domu rodzinnym w Brzezinach Stojeszyńskich
na terenie Diecezji Sandomierskiej
ks. dr Robert Strus, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich św. Ojca
Pio w Zamościu, mianowany proboszczem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
14 maja
dk.

Daniel Litwin, ekskardynowany
Lubaczowskiej do Diecezji Opolskiej

z

Diecezji

Zamojsko-

17 maja
dk. Piotr Mazur, otrzymał suspensę a divinis, która pociąga za
sobą zakaz wykonywania aktów władzy święceń oraz noszenia
stroju duchownego
23 maja
ks. dr Witold Słotwiński, ojciec duchowny Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, otrzymał zgodę
na podjęcie Podyplomowych Studiów Kierownictwa Duchowego
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie od roku akademickiego 2018/2019
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23 czerwca
EMERYCI
ks. Bolesław Michalski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św.
Maksymiliana Kolbego w Deszkowicach, z dniem 16 sierpnia
2018 r. przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem
w Szczebrzeszynie
ks. kan. mgr Grzegorz Pruszkowski, dotychczasowy rezydent
w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie,
z dniem 16 sierpnia 2018 r. przeniesiony w stan emerytalny
z zamieszkaniem na terenie parafii pw. MB Częstochowskiej
w Kazimierzówce – Archidiecezja Lubelska
ks. Jan Pysz, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Majdanie Starym, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem w Lublinie
NEOPREZBITERZY
ks. mgr Marcin Dańków, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łukowej
ks. mgr Mateusz Kopa, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia
NMP w Trzeszczanach
ks. mgr Marcin Kornaga, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. NMP Królowej Polski w Bełżcu
ks. mgr Marcin Serafin, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie
PROBOSZCZOWIE I ADMINISTRATORZY
ks. kan. mgr lic. Tadeusz Czuk, dotychczasowy proboszcz parafii
pw. MB Królowej Polski w Zamościu, z dniem 16 sierpnia
2018 r. mianowany proboszczem parafii pw. MB Różańcowej
w Lubyczy Królewskiej
ks. mgr Paweł Piotr Kruk, dotychczasowy administrator parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej, z dniem 16
sierpnia 2018 r. mianowany proboszczem tejże parafii
ks. mgr lic. Robert Mokrzyński, dotychczasowy proboszcz parafii
pw. MB Różańcowej w Lubyczy Królewskiej, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Starym Dzikowie
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ks. mgr lic. Piotr Podborny, dotychczasowy proboszcz parafii pw.
Trójcy Przenajświętszej w Starym Dzikowie, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Deszkowicach
ks. mgr Adam Sobczak, dotychczasowy dyrektor Caritas Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Majdanie Starym
ks. mgr Miłosław Żur, ekonom Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,
z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany proboszczem parafii pw.
MB Królowej Polski w Zamościu
WIKARIUSZE
ks. mgr Dariusz Bajwoluk, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, z dniem
16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
ks. mgr Dariusz Bucior, dotychczasowy duszpasterz-pomocnik
w parafii pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim,
z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem tejże parafii
ks. mgr Dominik Chomyszyn, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce, z dniem
16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw.
św. Jacka w Płoskiem
ks. mgr lic. Adam Dworzycki, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. Świętego Krzyża w Zamościu, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Sitańcu
ks. mgr Andrzej Dzido, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Mikołaja w Szczebrzeszynie, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
ks. mgr Marcel Harkot, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany
wikariuszem parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP
w Biłgoraju
ks. mgr lic. Krzysztof Hawro, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku k/Zamościa, z dniem
16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
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ks. mgr Tomasz Kąkol, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Mikołaja w Hrubieszowie, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łukowej
ks. mgr Grzegorz Kopczyński, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. św. Michała Archanioła w Zamościu, z dniem 16 sierpnia
2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja
w Szczebrzeszynie
ks. mgr Grzegorz Korgul, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Łukowej, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Nepomucena
i MB Szkaplerznej we Frampolu
ks. dr Krzysztof Krukowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim, z dniem 16 sierpnia
2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym
ks. mgr Krzysztof Krupa, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Bartłomieja Apostoła w Sitańcu, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Nawiedzenia NMP
w Krasnobrodzie
ks. mgr Stanisław Książek, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
NMP Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie, z dniem 16 sierpnia
2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. MB Królowej
Polski w Zamościu
ks. mgr Paweł Kubiszyn, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Mikołaja w Hrubieszowie, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
ks. mgr lic. Mariusz Lasota, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Jana Nepomucena i MB Szkaplerznej we Frampolu,
z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem parafii
pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
ks. mgr Marian Maciołek, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Stanisława Bpa w Lubaczowie, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Tarnawatce
ks. mgr Mateusz Maksim, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
NMP Królowej Polski w Bełżcu, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Krowicy Samej
ks. mgr Marcin Migas, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie, z dniem 16 sierpnia
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ks.

ks.

ks.

ks.

ks.

ks.

ks.

ks.

ks.

ks.

2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy
w Komarowie
mgr Michał Moń, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Jana Pawła II w Biłgoraju, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Bpa
w Lubaczowie
mgr Adam Mulawa, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym, z dniem 16 sierpnia
2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa
w Tomaszowie Lubelskim
mgr Paweł Obirek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Józefa w Tomaszowie Lubelskim, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy
w Hrubieszowie
mgr lic. Adam Palonka, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Przemieniania Pańskiego w Tarnogrodzie, z dniem 16 sierpnia
2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju
mgr Sławomir Skowroński, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. MB Królowej Polski w Zamościu, z dniem 16 sierpnia
2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława
Bpa w Lubaczowie
mgr Karol Stolarczyk, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu, z dniem 16 sierpnia
2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała
Archanioła w Zamościu
mgr lic. Wojciech Suchowierz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, z dniem 16 sierpnia
2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Tarnogrodzie
mgr Tomasz Szady, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Stanisława Bpa w Lubaczowie, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie
Lubelskim
mgr Tomasz Szumowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Łukowej, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Bożej Opatrzności
w Zamościu
mgr Piotr Wojnar, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Tarnogrodzie, z dniem 16 sierpnia
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2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego
w Hrubieszowie
ks. mgr Łukasz Wojtaszek, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Ducha Świętego w Hrubieszowie, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu
ks. mgr Artur Wojtowicz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Jacka w Płoskiem, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu
ks. mgr Konrad Zalewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie
ks. mgr Sławomir Zawada, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Lipsku k/Zamościa
ks. mgr Andrzej Zdunek, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Świętej Trójcy w Komarowie, z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim
ZMIANY W INSTYTUCJACH DIECEZJALNYCH
ks. mgr lic. Piotr Brodziak, Prefekt Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie,
z dniem 23 czerwca 2018 r. mianowany Dyrektorem Wydziału
Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
ks. kan. mgr lic. Tadeusz Czuk, z dniem 16 sierpnia 2018 r. odwołany z funkcji Zastępcy Dyrektora Caritas Diecezji ZamojskoLubaczowskiej oraz z obowiązków związanych ubezpieczeniami
diecezjalnymi w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych
i ubezpieczeniami duchownych w ZUS
ks. mgr Marcin Jakubiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu, z dniem 16 sierpnia
2018 r. mianowany Dyrektorem Caritas Diecezji ZamojskoLubaczowskiej
ks. mgr lic. Mariusz Skakuj, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, z dniem 1 sierpnia 2018 r. mianowany Wicedyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu
303

BISKUP DIECEZJALNY
ks. dr Robert Strus, proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, z dniem 22 czerwca
2018 r. odwołany z funkcji Dyrektora Wydziału Nauki
i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
ks. dr Robert Strus, proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, z dniem 23 czerwca
2018 r. mianowany diecezjalnym konsultantem ds. katechezy
ks. dr Sylwester Zwolak, dotychczasowy Wicedyrektor Katolickiego Radia Zamość i pełniący obowiązki Dyrektora KRZ, z dniem
25 czerwca 2018 r. mianowany Dyrektorem tegoż Radia
ks. mgr Miłosław Żur, ekonom diecezji, z dniem 16 sierpnia 2018 r.
mianowany Zastępcą Dyrektora Caritas Diecezji ZamojskoLubaczowskiej oraz odpowiedzialnym za sprawy ubezpieczeń
diecezjalnych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych
i ubezpieczeń duchownych w ZUS
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
ks. mgr lic. Rafał Muda, z dniem 1 września 2018 r. mianowany
Prefektem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie
ks. mgr lic. Piotr Brodziak, z dniem 31 sierpnia 2018 r. odwołany
z funkcji Prefekta Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie
STUDIA
ks. mgr Grzegorz Korgul, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Łukowej, otrzymał zgodę na podjęcie
studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II w Lublinie w systemie dziennym na Wydziale
Teologii – Duszpasterstwo Rodzin, od roku akademickiego
2018/2019
ks. mgr lic. Rafał Muda, otrzymał zgodę na kontynuowanie studiów doktoranckich z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale Teologii, od
roku akademickiego 2018/2019
INNE
ks. mgr Waldemar Dudziński, dotychczasowy duszpasterzpomocnik parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim,
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ks.

ks.

ks.

ks.

z dniem 16 sierpnia 2018 r. skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława Bpa w Górecku Kościelnym
mgr lic. Piotr Jakubiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, z dniem 16 sierpnia
2018 r. mianowany rezydentem w tejże parafii
mgr Piotr Paweł Skóra, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach,
z dniem 25 czerwca 2018 r. mianowany rezydentem w parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
mgr Krzysztof Ślepokura, dotychczasowy duszpasterzpomocnik parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Goraju,
z dniem 1 lipca 2018 r. skierowany do pomocy duszpasterskiej
w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
dr Paweł Zubrzycki, z dniem 1 lipca 2018 r. skierowany do
pomocy duszpasterskiej w parafii pw. MB Częstochowskiej
w Dołhobyczowie
28 czerwca

ks. mgr Marcel Harkot, odwołano nominację na urząd wikariusza
parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju
oraz wyrażono zgodę na podjęcie posługi kapłańskiej poza Diecezją Zamojsko-Lubaczowską
ks. mgr Mateusz Januszewski, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Goraju, otrzymał zgodę na podjęcie Podyplomowych Studiów w zakresie duchowości katolickiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, od roku akademickiego 2018/2019
ks. mgr Karol Jędruszczak, wikariusz parafii pw. św. Jerzego
w Biłgoraju, otrzymał zgodę na podjęcie Podyplomowych Studiów w zakresie duchowości katolickiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, od roku akademickiego 2018/2019
ks. mgr Andrzej Wąsek, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Obszy, otrzymał zgodę na podjęcie Podyplomowych
Studiów w zakresie duchowości katolickiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, od roku akademickiego 2018/2019
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HOMILIA W UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI
ZAMOŚĆ, KATEDRA – 3 MAJA 2018 R.
Ap 11,19a.12,1.3-6a.10ab; Łk 6,17.20-26
Czcigodni Siostry i Bracia w Chrystusie Panu. Składam należne
uszanowanie obecnym pocztom sztandarowym, Drogi Księże
Robercie,
Proboszczu
zamojsko-lubaczowskiej
katedry,
koncelebrujący Kapłani i Kapelani, Siostry Zakonne, Żołnierze
Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Straż Miejska, Kombatanci,
Harcerze, wszystkie Służby Mundurowe według precednecji
posiadanych stopni i pełnionych funkcji, Przedstawiciele Władz Państwowych, Samorządowych oraz Władz Gminy i hetmańskiego
miasta Zamość, Senatorowie i Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej.
Witam Wszystkich Uczestników tej eucharystycznej liturgii, Służbę
Liturgiczna oraz modlących się z nami Słuchaczy Katolickiego Radia
Zamość.
Razem z wami, w ten charakterystyczny dzień 3 maja, gdy
Kościół Polski i Kościół Zamojsko-Lubaczowski czci swoją Główną
Patronkę, Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, jako syn
polskiej ziemi, miłujący naszą Ojczyznę, pragnę dziękować Bogu za
jej niepodległość i wolność w 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3-go maja. Chcę modlić się za tych, których ta właśnie miłość, na
wzór synowskiego kochania własnej matki, kosztowała nie tylko
pozbawienie dóbr doczesnych, ale także i utratę własnego zdrowia,
rezygnację z wolności osobistej kazamatach zaborców, a nawet
poświęcenie doczesnego życia.
Rozpocznę to dzisiejsze liturgiczne rozważanie od obrazu, jaki
został przywołany przez ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego 11 lat temu
w październikowym numerze „Wychowawcy”, miesięczniku
Katolickich Nauczycieli i Wychowawców. A mianowicie, prezentuje
on wydarzenie bardzo odległe w czasie. Cesarz Bizantyjski Leon V,
wychodząc kiedyś w nocy ze swojej komnaty, spostrzegł, że wszyscy
wartownicy, mający czuwać przed jego drzwiami, siedzą i śpią. Dla
naszych obecnych tu żołnierzy historia ta miałaby swój epilog już
w tym miejscu. Oni doskonale wiedzą, jakie są konsekwencje takiego
zaniedbania wartowniczego obowiązku. Zresztą, my wszyscy wiemy,
co dla nas w zakresie życia duchowego i doczesnego oznacza
sprzeniewierzenie się obowiązkowi czujności, już nieraz przyszło nam
za to drogo zapłacić.
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Ale w przywołanym wydarzeniu historia dzieje się dalej. Cesarz
idąc na palcach, po cichu, każdemu z owych śpiących wartowników,
dla zaskoczenia, ale również i dla zawstydzenia, położył na kolanach
złotą monetę. Jeden z żołnierzy tej czuwającej zmiany obudził się
jednak pierwszy. Zobaczywszy, co się wydarzyło, przeszedł pomiędzy
śpiącymi i pozabierał im ów skarb. Cesarz pochwalił tego strażnika
i pozwolił mu zatrzymać wszystkie złote monety, jako najbardziej
czuwającemu spośród tych, których zadaniem było pilnować cesarza,
a nie drzemać.
Dlaczego, w kontekście dzisiejszej uroczystości, zarówno tej
w wymiarze religijnym, czyli Uroczystości Królowej Polski, jak
i patriotycznej, czyli Święta Konstytucji 3-go maja, odwołuję się do
tej historii z cesarskiego dworu? Jakie przesłanie niesie w sobie ta
opisana sytuacja dla nas tu dzisiaj się modlących? Być może i my
jesteśmy podobni do owych śpiących rycerzy, nieświadomi skarbu
jaki został nam podarowany oraz nie myślący o tym, że ktoś ów dar
nam podkrada, przywłaszczając go sobie.
Wydaje mi się, iż dla naszego Polskiego Narodu, w obecnej
sytuacji historycznej, geograficznej i politycznej, przerabianej ją
wciąż od początku z tymi samymi błędami, a także poprzez głębokie
związki z Europą, istniejące przecież od zawsze i w tych
najnowszych, często jakże upokarzających nas relacjach ze
Wspólnotą Europejską, której flaga bierze swe początki
z przywołanego dzisiaj w Apokalipsie św. Jana obrazu Niewiasty
z dwunastu gwiazdami na głowie, bardzo ważną sprawą jest czujność
– by nie „zasnąć” z naszym religijnym, duchowym i patriotycznym
skarbem na kolanach. Aby z niemiłym zaskoczeniem nie obudzić się
z pustymi rękoma i już bez tego, co nam przynależało.
To tak, jak byśmy się zdrzemnęli, a może nawet zasnęli,
czuwając przy tym, co było i winno być naszym obowiązkiem, jako
córki i synowie Polskiej Ojczyzny. Na kolanach położoną mamy przez
Bożą Opatrzność złotą monetę, nasz skarb: Polską ziemię, polską
tradycję, polskie bogactwa naturalne, wykształconych i zdolnych
młodych fachowców oraz specjalistów od wielu dziedzin, piękny
polski język, religijne tradycje, w wielu obszarach tak głęboko
związane z naszą miłością do Maryi, dzisiaj czczonej jako Królowa
Polski. Jesteśmy dziedzicami i dzierżawcami wartości, jakie
podarował nam podczas Chrztu Polski i Chrztu Świętego każdego
z nas sam Jezus Chrystus: wiarę, miłość i nadzieję przodków
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naszych, począwszy od tych piastowskich, aż do naszych własnych
dziadków i rodziców.
I co się dzieje? Oto, nie wiadomo jak i kiedy, skarby te znikają
z naszych kolan, rąk, domów, rodzin, szkół, miejsc pracy, rozmów czy
pragnień. My, ogarnięci zmęczeniem, zniechęceniem, zaćmieniem
jasnego myślenia, kłótniami, bylejakością i przeciętnością,
drzemiemy, niby stojąc na straży wartości, jakie nam przekazano.
Czy nie dostrzegamy, że oto ktoś podbiera nam te monety, pozbawia
nas tych skarbów? A na dodatek chwali się tym, co zrobił i władcy
tego świata pozwalają mu zatrzymać to, co do Polskiego Narodu
przynależało i w nasze polskie i chrześcijańskie dłonie zostało
złożone.
Tak bywało już w polskiej historii, że wielu ludzi opuszczało
naszą ziemię, jadąc w świat za chlebem, dla siebie, dla własnych
dzieci, dla całej swojej rodziny. I dzisiaj także wciąż wyruszają
zastępy młodych oraz wykształconych za pracą, za pieniądzem, za
lepszą przyszłością z nadzieją na pewniejsze jutro i przekonaniem, że
będą mogli zaspokoić swoje różnorakie rozbudzone głody, a także
pragnienia. W większości parafii, a najboleśniej we wschodnim pasie
naszej diecezji, w przyspieszonym tempie ubywa wiernych,
mieszkańców tych terenów, a szczególnie boleśnie widzimy, że nie
ma młodych rodzin. A więc nie będzie dzieci i nie będzie
błogosławionej przyszłości ani starości.
Jednak z pewną natarczywością pojawia się swoisty niepokój.
Czy dzisiaj Polacy są świadomi skarbu, jaki im został położony na
kolanach? Czym dla nas są nasze polskie korzenie, historyczna,
religijna i patriotyczna tradycja? Dzięki komu i czemu jesteśmy tym,
kim jesteśmy, zachowując polską mowę, ziemię, historię,
chrześcijańską wiarę, miłość do Maryi oraz nasze tradycje?
Jak szybko i jak łatwo tracimy nasze narodowe skarby
i wartości, które są bezcenne, gdyż były nabywane przez całe wieki
i liczne pokolenia. Płacono za nie ludzkim życiem, a obecnie
oddajemy je za kawałek przysłowiowego białego chleba. Dlatego,
w kontekście dzisiejszej uroczystości, pragnę razem z Wami – Siostry
i Bracia – zatrzymać się na chwilę przy fragmencie z Ewangelii św.
Łukasza, dobrze nam znanym jako Jezusowe błogosławieństwa, czy
też kazanie na górze.
Oto proponowany i nagłaśniany przez współczesną mentalność
obraz błogosławieństw. Błogosławieni bogaci i zasobni w dobra
materialne, którym, według myślenia tego świata, niczego nie
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brakuje. Błogosławieni, którym się w życiu udało, wciąż syci i nie
znający głodu. Szczęśliwi zajmujący dobre urzędy i posady, którzy
nie znajdują żadnych powodów do płaczu. Tego rodzaju
błogosławieństwa znamy z naszego codziennego, szarego życia
i wiemy, że dla wielu są one jakimś rzeczywistym pragnieniem czy
tęsknotą.
Czemu Jezus mówi, że błogosławionymi są ubodzy, głodujący
i płaczący, biada zaś bogaczom, sytym i śmiejącym się? Dlaczego
nazywa wartościowym, cennym, ważnym, znaczącym, coś, co ludzie
odrzucają, nie przyjmują i przed czym również my sami z całych sił
się bronimy? Przecież z własnego doświadczenia wiemy, co to jest
ubóstwo, głód i łzy. W ilu takich sytuacjach szkolnych, sąsiedzkich,
społecznych, parafialnych jesteście konfrontowani z prawdziwą biedą
człowieka, zarówno młodego, jak i starszego.
Wiecie, czym jest ubóstwo rozumiane nie tylko jako brak tego, co
potrzebne do życia, ale dosłownie nieposiadanie nawet tego, co
konieczne, by móc czuć się człowiekiem. Zapytajcie emerytki
i emerytów żyjących z tego, co otrzymują, po wielu latach pracy. One
i oni nawet nie mogą marzyć o 2000 zł, co do których niektórzy
uprzywilejowani stwierdzają, iż za taką sumę nie są w stanie wyżyć.
Wiecie, co to jest głód, nie taki trwający zaledwie dzień lub
nawet tydzień, podejmowany dla zdrowia czy zgrabnej figury.
I znacie smak ludzkiego gorzkiego płaczu oraz waszych słonych łez,
jako owoc przeżywanego smutku, bezsilności, bólu i doznanej
krzywdy. Ale przecież tego wszystkiego nie pragnęliście i nie
życzycie, ani sobie, ani innym.
Czyżby Jezusowi chodziło o takie ubóstwo, głód i płacz?
Chrystus zwraca się do swoich uczniów i określa, nazywa ubóstwem
ich konkretne odniesienie do posiadania rzeczy materialnych,
wolność wobec nich.
Tę ludzką postawę ubóstwa Boży Syn łączy z głodem, który jest
rozumiany bardzo szeroko. Oczywiście, że pierwszorzędnie odnosi się
to do głodu fizycznego i cielesnego, lecz nie tylko. Ubóstwo oraz głód
to podstawowe sprawy, jakie przychodzą na człowieka. I każdy z nas
winien być jakoś na te sytuacje przygotowany. Przecież wiemy, że nie
można raz najeść się do syta i zaspokoić swe pragnienie w taki
sposób, by to wystarczyło na całe życie. Przeżywanie jakiegoś braku,
głodu to doświadczenie każdego z nas.
Przecież znamy własne i osobiste, te doczesne i duchowe, ale
również i te rodzinne, społeczne, religijne, patriotyczne, nie
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zrealizowane i nie spełnione życzenia, pragnienia, marzenia. Czy
z nimi nie przychodzimy tutaj do tego wizerunku Matki Bożej
Łaskawej, Odwachowskiej w naszej zamojsko-lubaczowskiej
katedrze? Tak chętnie chcielibyśmy czegoś innego, by wszystkiego
było w obfitości, byśmy byli nasyceni i by spełniły się nasze
oczekiwania, jako konieczny warunek do tego, by nazwać siebie
człowiekiem w pełni szczęśliwym.
Królowa Polskiego narodu, Najświętsza Maryja Panna,
nieustannie nam przypomina, że Bóg nas miłuje, udziela nam
niekończącego się pocieszenia, dobrej nadziei, utwierdza nas we
wszelkim sprawiedliwym czynie i szlachetnej mowie. Również
podczas majowych maryjnych nabożeństw oraz pojutrze, w pierwszą
sobotę miesiąca, Ona sama przekazuje nam swoje słowo, byśmy mieli
wiarę, byli umocnieni i ustrzeżeni od złego, byśmy byli zachowani od
ludzi przewrotnych i opanowanych grzechem nienawiści.
Te piękne pragnienia są obecne w każdej osobie, pozostały
zapisane w naszych duszach od początku ludzkiego istnienia na tym
świecie. Ich spełnieniem jest sam Bóg. To On wszczepił je w nasze
serca i poza Bogiem nie ma dla nas szczęścia, ani jakiegokolwiek
nasycenia, ni żadnej radości. I choć w moich ludzkich członkach czuję
się, tak często, niewolnikiem idącym za grzechem, to jednak – jak to
usłyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu – „Nasz oskarżyciel
został strącony, ten co dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem
naszym”.
Dlatego lepiej jest nam w Bogu pokładać nadzieję i być gotowym
cierpieć, a nawet oddać doczesne życie dla szczęścia i zbawienia
wiecznego oraz niebieskiej ojczyzny, niż gonić bez wytchnienia
i sprzedawać swoją godność, wiarę oraz polskość za doczesne
bogactwo, nasycenie wszelkich przemijających pragnień i zachcianek
oraz chwilowe samozadowolenie.
Od wydarzenia grzechu pierworodnego uświadamiamy sobie, że
praca, trud i pot czoła w jakim zdobywamy na tej polskiej ziemi
jakiekolwiek pożywienie, nie jest jednak w stanie zaspokoić naszych
wszystkich głodów. To zniewolenie naszego ciała, które wiedzie ku
śmierci, jeszcze bardziej woła w nas za nieśmiertelnością, za tym, co
jest wieczną radością, za przewidzianym przez Boga Ojca dla nas
miejscem w Jego królestwie, niebieskiej Ojczyźnie.
Jezus Chrystus dobrze wie, jak wygląda nasze życie, to
zmaganie się z pragnieniami ciała po grzechu pierwszych rodziców.
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On doskonale zna naszą codzienność i walkę, ale również tę
nienasyconą tęsknotę za tym, cośmy stracili przez grzech.
Dlatego kierując do nas słowa: „błogosławieni jesteście, wy
ubodzy (…) wy, którzy teraz głodujecie”, Jezus chce nas umocnić
w tym dźwiganiu trudów i doświadczeń życia oraz pobudzić do
otwierania się i szukania tego, co daje prawdziwe nasycenie
i zaspokojenie.
To nie jest łatwa postawa Jezusowego ucznia: umieć tak patrzeć
na własne głody, cierpienia, ograniczenia, tak je przeżywać, aby one
pomagały mi właściwie zorientować moje życie. Ubóstwo, niedosyt,
płacz, znoszenie zniewag, zelżywości, oraz upokorzenia ze względu
na Chrystusa – to wszystko winno nam uświadamiać, że każdego
dnia potrzebujemy łaski Boga oraz daru miłości, życzliwości drugiego
człowieka. Koniecznym jest, byśmy przez to doświadczenie wyrabiali
w sobie otwartość na obdarowanie, byśmy byli dalecy od pokusy
samowystarczalności.
Siostry i Bracia w Chrystusie. Wiecie, jak wielka mądrość Boża
kryje się w tych błogosławieństwach. Gdyż właśnie ten, kto
doświadczył ubóstwa, głodu, łez, nie zamyka się w sobie, ale
pozostaje otwarty na biedę swego bliźniego. Umie drugiego
wysłuchać, wspomóc, nie zostawi go samego z jego krzyżem.
Krzywdzimy samych siebie i naszych bliskich, gdy naszym życiem
nie uczymy właściwych postaw, zachowań, oraz nierozważnie i za
wszelką cenę bronimy młode pokolenie przed doświadczaniem
braków, nienasycenia, głodu, płaczu, gdy zaspokajamy nasze i cudze
egoizmy oraz wygodę. Gdyż wówczas, gdy rzeczywiście w ich życiu
pojawi się ubóstwo, głód i płacz, cierpienie, trud i choroba, nie będą
na te sprawy przygotowani. A to wszystko również trzeba widzieć
w świetle dobrze rozumianego patriotyzmu i właściwego do niego
dojrzewania.
Takiej właśnie postawy uczy nas nasza Matka i Królowa,
Najświętsza Maryja Panna, bo ona najbardziej z ludzkich istot
pragnie naszego nieprzemijającego szczęścia. Tak jak wymagała
najpierw od siebie, tak również dzisiaj wymaga od nas, dla naszego
wiecznego dobra. I to Ona, ta z Jasnej Góry, uczy nas, Polaków,
czujności we wszystkich sprawach duchowych i doczesnych,
osobistych, rodzinnych i narodowych. Nie dajmy się zwieść pośród
zamieszania i walki politycznej oraz partyjnej.
Bądźmy uważni na prawdziwe dobro naszej Ojczyzny, żyjmy
odpowiedzialnie wiarą i miłością do Boga i do ludzi. Nie odcinajmy
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się od naszych maryjnych i patriotycznych korzeni oraz wciąż uczmy
się z naszej historii, bo bez narodowej pamięci zostaniemy jedynie
marionetkami na rynku Europy i świata, jeżeli wcześniej w imię
humanitarnych zasad, nie odłączą nas od źródeł fizycznego
i religijnego życia, jak dwuletniego Alfiego. Dlatego dzisiaj, jako Polski Naród, przytuleni do naszej Królowej, mówimy: Jestem,
pamiętam, czuwam. Amen.

Msza św. w Katedrze Zamojskiej, 3 maja 2018 r.
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HOMILIA PODCZAS ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU
ZAMOŚĆ, KATEDRA – 2 CZERWCA 2018 R.
J 15,1-8
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Wielebni Kapłani, Ojcowie zakonni, Księża Proboszczowie diakonów, którzy mają
otrzymać święcenia prezbiteratu, Przełożeni, Ojcowie duchowni
i Spowiednicy Wyższego Seminarium Duchownego ZamojskoLubaczowskiego na czele z Księdzem Rektorem i Profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kapłani Rodacy. Księża: Kanclerzu, reprezentujący Kurię Diecezjalną, Oficjale Sądu Biskupiego,
Dyrektorze Diecezjalnej Caritas, Proboszczu tej katedralnej wspólnoty.
Drodzy Księża Seniorzy, Diakoni, Klerycy i Siostry Zakonne,
oraz Osoby życia konsekrowanego. Czcigodni Rodzice, Krewni i Przyjaciele tych czterech młodzieńców, proszących o drugi stopień
kapłaństwa służebnego. Serdecznie pozdrawiam cały Lud Boży,
obecny w naszej zamojskiej katedrze, jak również tych wszystkich,
którzy poprzez Katolickie Radio Zamość, modlą się dzisiaj razem
z nami, a szczególnie osoby chore, cierpiące, niepełnosprawne i dźwigające jakikolwiek życiowy krzyż.
Wygląda na to, iż również u nas, na tej roztoczańskiej ziemi,
w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, czasy gdy do święceń kapłańskich
przystępowało kilkunastu a nawet kilkudziesięciu diakonów i wszędzie przyjmowano ich z wielkim entuzjazmem, owo wydarzenie stawało się dużym społecznym i duchowym poruszeniem, było przedmiotem
licznego zainteresowania ludzi, te lata są już za nami. Zresztą, znacznie zmniejszona ilość powołań do życia w posłudze kapłańskiej, zakonnej, a szczególnie gdy chodzi o zgromadzenia żeńskie, to strapienie
wielu współczesnych lokalnych wspólnot Chrystusowego Kościoła.
W kilku ostatnich dekadach czasu i w mentalności, także ze strony
rodzin katolickich, znacznie zmieniło się podejście to daru oraz tajemnicy kapłańskiego powołania, a także gotowość do bezinteresownej
służby dla Boga i dla ludzi na całe życie.
W istocie można powiedzieć, iż temat jakiejś obawy przed powołaniem, dziwnej ostrożności przed pójściem na całość za Chrystusem,
braku głębokiego entuzjazmu i radości z tego, iż Dobry Pasterz oczekuje od wybranych ewangelicznego radykalizmu, nie jest wcale taki
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nowy. Tyle, że obecnie występuje w sposób drastyczny i bolesny, objawiając się mniejszą ilością kleryków.
Dzisiaj też coraz częściej pojawiają się sytuacje, w jakich kapłan
nie trafia na wielki entuzjazm wiernych, do jakich jest posłany, gdyż
często są oni przekonani, iż im się należy obsługa duszpasterska, bez
ich większego zaangażowania, bez osobistej troski o nowe powołania.
Bardziej nastawieni są na krytykę i powtarzanie nieprawdziwych
plotek o życiu prezbiterów, niż na zabieganie i gorliwą modlitwę,
o większą świętość tych, których Chrystus wybrał do swojej służby.
Ale z drugiej strony, można powiedzieć, iż to wyzwanie stawiane
przed kapłanami, zawiera w sobie też taką opatrznościową dobrą mobilizację. Ten powiew ostrzejszego wiatru, skierowany na powołanych
do służby w Kościele, uświadomienie sobie tego, że ludzie znacznie
więcej świętości, poświęcenia, modlitwy, czasu dla drugich, miłosierdzia, ubóstwa, czystości, pokory, wiedzy w sprawach Boga, duchowości
życia i moralności – tego wszystkiego bardziej domagają się od księdza, niż od samych siebie, to jest nam potrzebne do ciągłego rachunku
sumienia z naszego kapłaństwa.
W każdym bądź razie, musimy zawsze liczyć się z tym, także wy
młodzi, teraz przystępujący do święceń kapłańskich, diakoni – trzech
Marcinów i Mateuszu, że nie zawsze jako katoliccy księża, jako katecheci, będziemy przyjmowani z entuzjazmem, z aprobatą, wówczas,
gdy głosimy całą wymagającą naukę Jezusa Chrystusa. Także, jeżeli
chodzi o zasady moralności, etyki przedmałżeńskiej i czystości, nierozerwalności związku małżeńskiego, grzechu, również takiego, który
prowadzi do wiecznego potępienia człowieka. Nie wolno nam nic odjąć
od dziesięciu Bożych Przykazań, od nakazu miłości także nieprzyjaciół, od Chrystusowych błogosławieństw, czy nauczania Kościoła.
Oczywiście będziemy natrafiać na duchowe minowe pola i gdy je
zignorujemy, to osobiście my i ci, których mamy w Bożej owczarni
prowadzić, poniesiemy klęskę, bo nie możemy przynosić owocu sami
z siebie, jeśli nie trwamy w winnym Chrystusowym krzewie. A ten,
kto nie trwa w Nim, także przez modlitwę, zostanie wyrzucony
i uschnie. Zbiorą go, wrzucą w ogień i będzie płonął. Bo wierni mają
prawo do tego, by od swoich prezbiterów, pasterzy, domagać się, byśmy najpierw my sami żyli tym, co głosimy, o czym mówimy i co, jako
Bożą naukę, przepowiadamy.
Jezusowy kapłanie, Jego sługo, postępuj według tego, czego nauczasz. A to nie jest twoja mądrość, lecz Chrystusowa prawda. Dlatego
drodzy diakoni, kandydaci do kapłańskich święceń, za chwilę wobec
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całej społeczności Kościoła i przed waszym biskupem oświadczycie
i przyrzekniecie Bogu waszą gotowość, że w przepowiadaniu Ewangelii i w objaśnianiu prawd katolickiej wiary, pilnie i mądrze będziecie
pełnić posługę słowa.
My nie jesteśmy urzędnikami kościelnej instytucji, ale przewodnikami, nauczycielami i bezpośrednimi świadkami, wtajemniczającymi poprzez sakramenty, dzięki łasce Ducha Świętego, w życie, śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa oraz wspólnotę świętych, w duchową
przestrzeń wiary. Zostaliśmy posłani do sióstr i braci po to, by ich
wprowadzać w Jezusowe tajemnice, w miłosierdzie, miłość i obdarzać
sakramentalnym przebaczeniem samego Boga oraz karmiąc wierny
Lud, Ciałem i Krwią Pana, dawać udział w życiu wiecznym.
My nie posługujemy i nie pracujemy dla własnego, osobistego zysku. Naszą troską nie jest gromadzenie doczesnego kapitału, ale jesteśmy powołani do tego, by być przy biednych i chorych, pomagać opuszczonym i cierpiącym, do czego diakoni: trzech Marcinów i Mateuszu,
za chwilę uroczyście się zdeklarujecie. W coraz częstszych przypadkach, ci do których pójdziecie z kapłańską posługą, to nie jedynie ubodzy, cierpiący i chorzy na ciele czy psychice, ale to także osoby religijnie mizerne i duchowo połamane. W wierze w Boga, bezdomni i cierpią
w swym osobistym zagubieniu, nie odnajdują się pośród społeczności,
pogubili także drogę do wspólnoty Kościoła.
Proszę was, bądźcie dla nich dobrymi i rozsądnymi pasterzami.
Wy nie rozwiążecie wszystkich problemów ich i tego świata, nie zaleczycie przeróżnych ludzkich ran, oraz nie potraficie wypełnić każdej
pustki człowieka. Ale możecie dla każdego z nich być dobrzy i tak im
w łagodnej przejrzystości objawiać, dzielić się z nimi samym Chrystusem.
Nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. To każdego
powołanego dużo kosztuje, może nawet bardzo boleć i wciąż wyzywająco niepokoi moje kapłańskie sumienie. Trzeba mi się dobrze natrudzić, by pachnąć zapachem owiec, jak to sugerował prezbiterom Ojciec
Święty Franciszek.
On to powiedział do naszego nowo nominowanego kardynała,
abpa Konrada Krajewskiego, papieskiego jałmużnika: „Sprzedaj biurko, nie chcę cię widzieć w Watykanie. Idź, szukaj ubogich. Jeśli coś
masz im dać, patrz im w oczy, bo to jest Jezus. Jak im cokolwiek dajesz, to ich dotykaj. A jak ich dotkniesz, to nie wycieraj po tym ręki.
A najlepiej nic im nie kupuj, tylko zjedz z nimi. Bo kupić, rzucić
i odejść jest bardzo łatwo. Jak będzie trzeba, to się prześpij z nimi.
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Wtedy będziesz wszystko wiedział. Na początku będzie to dla ciebie
strasznie trudne, ale po czasie zobaczysz, że jest to czysta Ewangelia”.
Bez komentarza.
I jeszcze dodał abp Krajewski w listopadzie 2017 r. do łódzkich
duchownych w czasie rekolekcji przed ingresem abp. Rysia, a to dotyczy również w pełnym wymiarze każdego z nas: „To kolejny czytelny
sygnał od papieża, że «opcja na rzecz ubogich» nie jest kościelnym
fakultetem do wyboru. Jest programem dla całego Kościoła. Trudno
inaczej interpretować upór, a raczej konsekwencję, z jaką Franciszek
od początku swojego pontyfikatu promuje wrażliwość i konkretne
zaangażowanie na rzecz tych, którzy znajdują się na tzw. marginesie
naszych społeczeństw” (Gość Niedzielny, nr 21, 2018, s. 5).
Do kapłańskiej służby, do jakiej dzisiaj przystępujecie, należy
coraz ściślejsze wasze wiązanie się z dnia na dzień z Chrystusem –
Dobrym Pasterzem, aby nieść ludziom zbawienie samego Boga. To
w konsekwencji domaga się od was czasu, nie minut, ale godzin, na
przebywanie sam na sam z eucharystycznym Panem, byście nie byli
jak pusty, popękany dzban, bez wody żywej. Bo kto nie trwa w Chrystusie, ten nie przyniesie żadnego owocu, gdyż bez Niego, nic nie możemy uczynić. A co w moim kapłaństwie na Jezusie, na tym „prawdziwym krzewie winnym” (J 15, 1) nie wyrosło, to zostanie wcześniej
czy później wyrzucone w ogień i spłonie.
Następnie, drodzy diakoni, zobowiążecie się realizować posługę
kapłańską jako niezawodni współpracownicy waszego biskupa, aby
pod kierownictwem Ducha Świętego owczarnię Pana rozważnie prowadzić. A tu pojawia się przyrzeczenie czci i posłuszeństwa swemu
biskupowi, co dla obecnej mentalności ludzi świeckich, ale również
i dla niektórych kapłanów, staje się olbrzymim napięciem oraz niekiedy prowadzi do problemów z lojalnością. Niezależność, prowadząca aż
do zerwania jedności z kapłaństwem Chrystusa i z Jego Kościołem,
staje się wciąż pokusą, z jaką wciąż trzeba się nam zmagać, o czym
uświadamia nam potrzeba i konieczność stałej kapłańskiej formacji
i troska o wysoką jakość duchowego życia.
Na koniec, w tej waszej jedności z Chrystusem, wyrażającej się
także przez dar kapłańskiej czystości i celibatu, nigdy nie zapominajcie słów, jakie wypowiem do was po waszej konsekracji, przekazując
wam chleb i wino ze słowami: „Przyjmij dary ludu świętego, które
mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to,
czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”.
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Drodzy neoprezbiterzy, z kapłańską radością życia dajecie świadectwo o tym, że Chrystus prawdziwy krzew winny nie da się pokonać żadnym trudnościom i wciąż wydaje nowe latorośle, które przynoszą owoc. Wy sami, nowi kapłani diecezji zamojsko-lubaczowskiej,
jesteście tego świadkami. Oświadczam wam osobiście: Kapłaństwo
Chrystusa, to coś wspaniałego, na całe życie i wieczność. Pełne
zawierzenie naszemu Dobremu Pasterzowi niech będzie mobilizacją
w waszym służebnym posługiwaniu Ludowi Bożemu. I wszystko
czyńcie na Bożą chwałę, bo, jak podpowiada mądrość św. Stanisława
Kostki, jesteście wezwani i powołani do wyższych spraw. Amen.

HOMILIA PODCZAS DNIA KAPŁAŃSKIEGO
KRASNOBRÓD, SANKTUARIUM – 23 CZERWCA 2018 R.
2 Tm 1,1-3.6-12
Czcigodni Księża zamojsko-lubaczowskiej diecezji, modlący się
dzisiaj w krasnobrodzkim Domu Maryi na Dniu kapłańskim,
dziękuję wam za to, iż cenicie sobie dar, jaki otrzymaliście od
Chrystusa Dobrego Pasterza, przeżywając bardzo młode, ale też i już
dojrzałe w lata jubileusze swoich święceń w katedrze naszego
lokalnego Kościoła, na nowo doświadczonej trudnościami, zamojskiej
matce poszczególnych świątyń, w jakich pracujecie. Pozdrawiam
także tych wszystkich współbraci, którzy z różnych racji nie są
pośród nas obecni, oraz modlitwą obejmujemy w sposób szczególny
prezbiterów chorych, i to już od dłuższego czasu leżących,
cierpiących, starszych, a także tych spośród nas, co przeżywają
trudne chwile swego życia i kapłaństwa.
Jestem przekonany o tym, iż w nasze diecezjalne czuwanie
i dziękczynienie włączają się także ci, co z naszych szeregów
i bezpośredniej aktywności duszpasterskiej zostali wezwani do Domu
Ojca w niebie. Wreszcie dziękujemy także osobom świeckim
i przedstawicielom życia konsekrowanego, siostrom zakonnym, które
dzisiaj swoją modlitwę i krzyż ofiarują za prezbiterium zamojskolubaczowskiego Kościoła.
Jeżeli ktoś był we francuskim Ars, to może sobie przypomnieć, iż
tam na obrzeżach tej małej miejscowości, która obecnie liczy nieco
ponad 1400 osób, a za czasów św. Jana Marii Vianneya mieszkało
w niej 270, stoi charakterystyczny monument, przedstawiający św.
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proboszcza i małego pasterza. W swej całości nawiązuje on do
wydarzenia, które miało miejsce dokładnie 200 lat temu, w 1818 r.
Kiedy Jan Vianney, nominowany na proboszcza tej podupadłej pod
każdym względem wiejskiej parafii, przychodził do niej po raz
pierwszy, to zapytał owego chłopca o drogę. Na postumencie
pomnika, upamiętniającego tamto wydarzenie, zapisane są słowa
proboszcza z Ars, jakie skierował do tego młodzieńca w duchu
wdzięczności za jego przyjazne określenie drogi do celu: „Ty mi
wskazałeś drogę do Ars, a ja ukażę tobie drogę do nieba”.
Drodzy bracia kapłani, czyż może być bardziej trafne i w sposób
niezwykle skromny zaprezentowane, określenie naszej misji, jaką
pełnimy każdego dnia i wszędzie gdziekolwiek jesteśmy, od momentu
otrzymania święceń prezbiteratu? To jest najistotniejsze w całym
naszym kapłaństwie, by ludzi prowadzić do zbawienia. I wy to
czyniąc, nie tylko wskazujecie azymut, jak kierunkowskaz, ale sami
pierwsi podążacie w stronę świętości i nieba, jak odpowiedzialny
i zatroskany o owce pasterz, jak dobry ojciec zatroskany o swój dom.
Dzisiejsze słowo św. Pawła Apostoła do Tymoteusza uświadamia
nam, kapłanom mającym za sobą bardzo zróżnicowane lata życia,
począwszy od neoprezbiterów, aż po jubilatów świętujących choćby
60. czy 50. rocznicę swego kapłaństwa, że do pełnionej misji
zostaliśmy powołani przez Boga. Nie wybrał nas dla nas samych, ale
dla innych, by wciąż mówić o tym, co Bóg uczynił i jest jeszcze
w stanie zdziałać dla każdego człowieka. Naszą pasterską
odpowiedzialną gorliwością poświadczamy Jego miłość do każdej
osoby.
Czyli nacisk w ewangelizacji winniśmy położyć na akcentowanie
dobrej nowiny o zbawieniu, bo siłą Ewangelii zawsze jest miłość,
a nie strach. Bardziej niż przerażenie wstrząsającym opisem ognia
piekielnego, poruszy współczesnego człowieka zdumiewająca uległość
wobec miłości Bożej. Naszym zadaniem jest przekazywanie
umiłowanym duchowym córkom i synom życia wiecznego i tylko my
kapłani znamy wielkość radości duchowego ojcostwa w wierze, gdy
przyprowadzamy zagubionego człowieka do Chrystusa, niosąc na
własnych ramionach, przez posługę w sakramencie miłosierdzia,
poranioną owieczkę do owczarni Pana, czyniąc to niezależnie od
czasu, pory dnia, własnego samopoczucia i pilności innych
duszpasterskich zadań. I za to każdemu z was serdecznie dziękuję.
Apostoł narodów przypomina nam, wystawionym na ciągłą
walkę o Kościół, o pewnych istotnych dla kapłana sprawach,
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mających podtrzymać naszą odwagę i wzmóc nasz wysiłek w Bożej
sprawie. Najpierw to kwestia zaufania do nas, iż czujemy, że
jesteśmy dla innych ludźmi wiarygodnymi, osobami honoru. Mogą na
nas polegać, nie sprawiamy zawodu. Jakie to jest ważne, także dla
biskupa, gdy wie, że ma w swojej diecezji takich właśnie kapłanów.
I właściwie mogę wyraźnie zdecydowanej większości zamojskolubaczowskich prezbiterów pogratulować (na ile mam taką wiedzę),
że nie zawiedliście nadziei w was pokładanych.
Ową postawę człowieka i kapłana honoru musieliście w sobie
wypracować, a tutaj niezwykle ważne są korzenie, rodzinna tradycja,
cenne dziedzictwo, jakie nam przez mamę i tatę, także przez naszych
dziadków oraz rodzeństwo i krewnych, zostało powierzone. Bo my
pięknie i odpowiedzialnie realizując dar kapłaństwa, przyczyniamy
się do czci i szacunku, nie tylko wobec rodziny z jakiej się
wywodzimy, ale także dajemy swój wkład w oblicze kapłaństwa całej
naszej diecezji.
Przecież przypominamy sobie wzorce naszych księży
proboszczów, katechetów, wikariuszy, przełożonych w Seminarium,
wykładowców, biskupów i pełniących rozmaite funkcje oraz zadania.
Z wielu takimi kapłanami sami żeśmy współpracowali, mogliśmy ich
zobaczyć, osobiście przekonać się o ich świętości. To my wszyscy
przyczyniamy się do szacunku dla naszej diecezji i rodziny, dla
Chrystusowego kapłaństwa. A to, iż mieliśmy wartościowych
rodziców, jest jednym z największych darów, jakim zostaliśmy przez
Boga obdarowani. Zawsze Mu za ten skarb kochanych i kochających
nas matek i ojców dziękujmy.
Został nam przekazany dar kapłaństwa w Polskim Kościele.
Warto o tym pamiętać na 100-lecie niepodległości naszej Ojczyzny,
dla której tak wielu księży cierpiało, oddało swe życie, poświęciło
wszystkie swoje talenty oraz obecnie z tym narodem pracuje. To jest
współczesny wymiar patriotyzmu naszych księży, posługujących
w diecezji, w kraju, na uczelniach i na misjach.
Od ponad 25 lat łączycie dwa dawniejsze, stare w latach,
kapłańskie korzenie i zwyczaje: lubelskie oraz lubaczowskie, ze
swoim swoistym lwowskim posmakiem, w jedno oblicze i w jednego
ducha diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Stąd też dla ponad
pięćdziesięcioletnich kapłanów młodość oraz pierwsze lata
posługiwania wyrastały w ustalonej tradycji, mądrości i pobożności,
pracowitego Bożego sługi z ówczesnych diecezji. A teraz możecie już
odwoływać się i opierać na konkretnej sile eklezjalnej tradycji
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młodego Kościoła, do której każdy z was wprowadza przez te ostatnie
25 lat swój osobisty wkład świętości, modlitwy, pastoralnego
zaangażowania, katechizacji i ewangelizacji.
A przecież wiemy o tym, że to nie jest tylko nasza własna siła,
lecz moc idzie od Boskiego Pasterza, to dary Ducha Świętego, według
charyzmatów, jakimi posługujemy dla naszych wspólnot i wreszcie
całe zaplecze świętych, począwszy od tych kanonizowanych,
z wysokiej półki, jak święci: Brat Albert Chmielowski, papież Jan
Paweł II, czy błogosławieni księża: Zygmunt Pisarski, Jerzy
Popiełuszko, ale też i tych codziennych, ukrytych. Gdy kto służy
Kościołowi, ma też jakiś udział w jego czci i jest posilany
świadomością łączności ze wszystkimi świętymi.
Autor odczytanego dzisiaj pierwszego czytania przypomina nam
kapłanom o cechach, którymi powinniśmy się wyróżniać, jako
nauczyciele wiary i Bożej prawdy. Najpierw odwaga. A do tego, by
być księdzem odpowiedzialnym, trzeba nam jej coraz więcej, wobec
wyzwań i prowokacji tego świata. Chrześcijaństwo i kapłaństwo
zawsze wymaga odwagi do świadczenia o Chrystusie i wciąż ludzie
oraz systemy starają się nas przejąć strachem, byśmy się bali kochać
Kościół i lękali się wierności Jezusowi.
Następnie druga cecha to moc do tego, by stawiać czoło
trudnościom, podkładać się pod ciężkie zadania, stawać prosto jak
żołnierz z kleryckiej jednostki w Brzegu lub w Bartoszycach
w obliczu powalających sytuacji, aby zachować wiarę w obliczu
nacierającego ludzkiego smutku i raniących rozczarowań. To od nas,
jako od Chrystusowych kapłanów, oczekuje się, byśmy nawet
przechodząc przez krytyczne doświadczenia, sami się nie załamywali
i byli punktem oparcia dla naszych wiernych.
Z kolei trzecią wartość stanowi miłość, zarówno do Boga, jak też
i do ludzi, dla których nas ustanowiono pasterzami, a także do
najbliższych współpracowników, do kursowych kolegów z roku
święceń. I właśnie z miłości wypływają inne zalety pasterza.
Winniśmy do tego stopnia kochać ludzi, że żaden trud nie jawi się
w naszych oczach jako zbyt wielki dla ich sprawy, ani żadne
niebezpieczeństwo tak groźne, aby nas odstraszyć od działania na
rzecz ich zbawienia. Wiecie dobrze o tym, iż gdyby owej miłości
brakowało w waszych sercach, nie dalibyście rady w kapłańskiej
służbie w Chrystusowym Kościele.
Z innych cech, jakie moglibyście u siebie odnaleźć w waszym
posługiwaniu, a o jakich nadmienia tekst z usłyszanego drugiego
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listu do Tymoteusza, to powściągliwość, rozumiana jako swoista
trzeźwość świętości, czy też panowanie nad sobą w obliczu strachu,
czy jakiejś namiętności. To Chrystus daje nam taką umiejętność, że
potrafimy trzymać siebie w garści, po to, by właściwie prowadzić
Bożą owczarnię do źródeł wody żywej. By innym w duchu
Chrystusowym właściwie służyć, trzeba być najpierw panem samego
siebie, a nie niewolnikiem osobistych słabości. To istota naszej
kapłańskiej duchowości.
Dobrze wiemy o tym, iż wierność Ewangelii przynosi nam
kłopoty, a ona jest warta tego, by dla niej cierpieć. Boże słowo jest
naszą życiową mocą. Ewangelia była i jest siłą do przezwyciężania
siebie, potęgą do panowania nad wszelkimi okolicznościami, energią
do życia, gdy ono staje się dla nas jakoś uciążliwe, a może nawet dla
chrześcijanina wydaje się jakoby niemożliwe.
My jesteśmy jedynie ułomnym kruchym narzędziem w dziele
zbawienia, bo to jest sprawa Boga, realizowana w nas i przez nas.
Wiemy też z kapłańskiego doświadczenia, iż Ewangelia jest
ratunkiem. Wybawia od grzechu, uwalnia człowieka od rzeczy, które
trzymają go w niewoli, staje się siłą ratującą i zmienia ludzką osobę
ze złej na dobrą.
Boże słowo, którego jesteśmy sługami, uświęca, wybawiając od
skutków poprzednich grzechów, ale też i przynagla do chodzenia
drogą świętości. My jesteśmy świadkami zdumiewającej mocy
Chrystusa, która najpierw działa na nas samych. A wy, bracia
kapłani,
moglibyście
wiele
takich
przykładów
ze
swej
sakramentalnej posługi przywołać. Choć znane są nam także
i sytuacje przeciwne z codziennego życia, podcinające nam nadzieję,
gdzie widzimy, że wiara naszego ludu nie zmienia ich życia. I to jest
także nasz ból i nasze pasterskie strapienie.
Bóg nie wezwał nas dlatego, że byliśmy świętymi. On powołał
nas po to, aby takimi nas uczynić. Dar kapłaństwa jest dla nas
bezpłatną łaską od Boga. Nie umiłował nas dlatego, że zasłużyliśmy
na Jego miłość, lecz kocha nas z czystej łaskawości swojego serca.
Zaprosił nas do tego, byśmy dla Niego szukali człowieka i ofiarowali
mu Bożą łaskę i przebaczenie.
Na koniec tego usłyszanego Pawłowego tekstu, dowiadujemy się,
iż naszym powołaniem jest służba, w której Dobry Pasterz zleca nam
misję zwiastowania, czyli nawoływania do skorzystania z bogactwa
Bożych propozycji dla człowieka. Potem zadanie apostołowania, to
znaczy przemawiania i reprezentowania Boga wobec ludzi i na
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koniec misję nauczania wiary, czyli kształtowanie życia w oparciu
o Boże prawo.
Zamojsko-lubaczowscy księża, podsumowujący okres wytężonej
pracy duszpasterskiej i katechizacyjnej oraz ewangelizacyjnej,
u początku zasłużonego czasu wakacyjnego odpoczynku, pamiętajcie
o tym, by wszystko czynić na Bożą chwałę, bo, jak podpowiada
mądrość św. Stanisława Kostki jesteście wezwani i powołani do
wyższych spraw. Amen.

Msza św. podczas Dnia Kapłańskiego w Krasnobrodzie
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KSIĘŻA WYŚWIĘCENI
2 CZERWCA 2018 R.
PRZEZ KS. BISKUPA MARIANA ROJKA
W KATEDRZE ZAMOJSKIEJ

Ks. Marcin Dańków, mgr teol.
s. Józefa i Danuty z d. Furgała,
ur. 11 IV 1991 r. w Lubaczowie,
pochodzący z parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Krowicy Samej

Ks. Mateusz Kopa, mgr teol.
s. Witolda i Małgorzaty z d. Krupa,
ur. 15 X 1993 r. w Rzeszowie,
pochodzący z parafii pw. św. Stanisława Bpa
w Lubaczowie

Ks. Marcin Kornaga, mgr teol.
s. Ludwika i Marii z d. Antonik,
ur. 17 VIII 1990 r. w Lubaczowie,
pochodzący z parafii pw. św. Karola
Boromeusza w Lubaczowie

Ks. Marcin Serafin, mgr teol.
s. Andrzeja i Mirosław z d. Dziurzyńska,
ur. 28 IV 1992 r. w Tomaszowie Lubelskim,
pochodzący z parafii pw. Zesłania Ducha
Świętego w Krasnobrodzie
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KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW
ZAMOŚĆ, 20 CZERWCA 2018 R.

KOMUNIKATY KS. KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI
Informacje Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
I/ Dane osobowe przetwarzane w Kurii Diecezjalnej w Zamościu
są właściwie zabezpieczone. Dostęp do nich odbywa się
z zachowaniem przepisów prawa kanonicznego oraz wskazaniami
Dekretu Ogólnego KEP o ochronie danych osobowych.
II/ Księża Dziekani, a poprzez Dziekanów wszyscy Księża
Proboszczowie otrzymali drogą mailową „dokumenty”, które zgodnie
z Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o ochronie
danych osobowych, powinny znajdować się w każdej kancelarii
parafialnej z dniem 25 maja 2018 r. Dokumenty te należy
wydrukować i umieścić w segregatorze, który jest dostępny
w kancelarii parafialnej.
W zależności od stanu faktycznego, należy wydrukować rejestr
czynności przetwarzania dotyczący pracowników (o ile są takie osoby
zatrudniane przez Parafię), rejestr czynności przetwarzania
dotyczący wolontariuszy (o ile takie osoby współpracują z parafią).
Gdy nie ma pracowników, ani nie ma wolontariuszy, nie drukujemy
jakiegokolwiek z tych dokumentów. Natomiast bezwzględnie należy
wydrukować dokument o nazwie „Rejestr czynności – parafia” oraz
dokument pt. „Wewnętrzna polityka”.
Koniecznie należy wydrukować i uzupełnić, zgodnie
z istniejącym stanem faktycznym „Ewidencję osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych”. Może to być tabela (jak
w dokumencie) albo wyliczenie w kolejności osób upoważnionych
z podaniem przy każdej wszystkich wymaganych informacji;
Każdy z wydrukowanych dokumentów powinien być opatrzony
datą, pieczęcią i podpisem Proboszcza.
Zaleca się wydrukowanie oraz zapoznanie się z „Dekretem
ogólnym o ochronie danych osobowych” oraz Instrukcją w sprawie
stosowania Dekretu ogólnego.
Dokument pt. „Audyt danych osobowych” może pozostać
w wersji elektronicznej.
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Jednocześnie informuję, iż powyższe dokumenty są własnością
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i udostępnianie ich innym
podmiotom, niż te, które przynależą do naszej Diecezji, jest
naruszeniem praw dotyczących tzw. własności intelektualnej.
Uwagi:
1/ audyt danych osobowych – nie ma obowiązku jego
sporządzenia, ale zgodnie z uchwaloną przez Sejm nową ustawą
o ochronie danych osobowych, za przetwarzanie danych bez
podstawy prawnej, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Taki
Audyt to pierwsza obrona każdego Proboszcza, gdyby przyszła
kontrola albo ktoś zarzucał, że gromadzi dane bez podstawy prawnej;
2/ rejestr czynności odnośnie do pracowników: jeśli chodzi
o pracowników, to osoby zatrudnione na parafiach podlegają RODO,
a nie Dekretowi ogólnemu KEP, zatem dokument został
przygotowany zgodnie z RODO;
3/ rejestr czynności odnośnie do wolontariuszy: jeśli chodzi
o wolontariuszy, to osoby zatrudnione na parafiach „na umowach
wolontariackich” podlegają RODO, a nie Dekretowi ogólnemu KEP,
zatem dokument został przygotowany zgodnie z RODO;
4/ rejestr czynności dotyczący danych gromadzonych w księgach
parafialnych – sporządzony zgodnie z Dekretem ogólnych KEP.
Obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 21 Dekretu ogólnego
KEP;
5/ wewnętrzna polityka bezpieczeństwa – jej stworzenie wynika
z art. 22 Dekretu ogólnego KEP;
6/ ewidencja osób upoważnionych – obowiązek wydania takiej
ewidencji wynika z art. 21 Dekretu ogólnego KEP;
7/ tekst Dekretu ogólnego – byłoby dobrze, aby każdy Ksiądz
choć raz go przeczytał;
8/ instrukcja w sprawie stosowania – pochodzi z materiałów
otrzymanych z KEP, jest dobrze napisana, też byłoby dobrze, aby
Księża z niej na bieżąco korzystali.
Najbliższe spotkanie Księży Dziekanów odbędzie się w dniach
28-29 sierpnia 2018 r. (wtorek-środa) w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie.
Ks. Michał Maciołek
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WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
1. W finale XXV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele, który odbył się 10 maja 2018 r. w Kurii Diecezjalnej w Zamościu, uczestniczyło: 46 uczniów z 27 szkół. Tytuł laureata uzyskało 21
uczniów. Dla laureatów została zorganizowana pielgrzymka do Kazimierza, Nałęczowa i Lublina w dniach 15-16 czerwca 2018 r.
2. W dniach 12-14 kwietnia br. odbyły się wiosenne spotkania
katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Konferencje Modlitwa różańcowa na katechezie wygłosił ks. Julian Brzezicki.
3. 24 maja br. odbyła się XI Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych do sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim. Uczestniczyło
w niej około 2000 osób. Bardzo dziękujemy: Biskupowi Diecezjalnemu Marianowi Rojkowi za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone
kazanie, kustoszowi sanktuarium ks. prałatowi Czesławowi Grzybowi za przyjęcie pielgrzymów oraz wszystkim duszpasterzom i katechetom za zaangażowanie w przygotowanie Pielgrzymki.
4. Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
w Janowie Podlaskim, w dniu 8 czerwca 2018 r. została przyjęta nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
(PPK). Podstawa Programowa Katechezy wraz z nowym programem
nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 r.
5. Letnie turnusy rekolekcyjne dla katechetów naszej diecezji
odbywać się będą w następującym porządku:
23-26 czerwca 2018 r. – Werchrata – ks. Miłosław Żur
26-29 czerwca 2018 r. – Górecko Kościelne – ks. Krzysztof Portka
9-14 lipca 2018 r. – Pielgrzymka/Szklarska Poręba, Praga,
Wrocław, Karpacz, Krzeszów – ks. Robert Strus
8-19 lipca 2018 r. – Pieszo szlakiem św. Jakuba z Tui do Santiago
de Compostela – ks. Maciej Lewandowski
Opłata za rekolekcje wynosi 250 zł. Przypominamy, że, jak
każdego roku, połowę opłaty za udział w rekolekcjach zwraca
katechetom proboszcz parafii.
6. Diecezjalny Dzień Katechetyczny dla wszystkich katechetów
(duchownych i świeckich) odbędzie się w sobotę 1 września br.
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w Katedrze Zamojskiej. Rozpoczęcie o godz. 9.30 adoracją
Najświętszego Sakramentu, godz. 10.00 Msza św. pod
przewodnictwem
Biskupa
Diecezjalnego
Mariana
Rojka
z błogosławieństwem na nowy rok katechetyczny 2018/2019.
7. Bardzo dziękujemy rejonowym duszpasterzom nauczycieli
za ich posługę. W dniach 1-2 lipca br. odbędzie się Pielgrzymka
Nauczycieli i Wychowawców Katolickich na Jasną Górę.
8. Podczas wakacji w lipcu jest przerwa w dyżurach
pracowników Wydziału. W przypadkach pilnych prosimy o kontakt
telefoniczny z ks. Robertem Strusem (tel.: 506 086 058) lub innymi
pracownikami.
9. Dnia 22 czerwca br. zakończy się kolejny rok szkolny
i katechetyczny. WNiWK z tej okazji składa serdeczne
podziękowania wszystkim katechetom świeckim i duchownym oraz
proboszczom troszczącym się o dzieło katechizacji, za trud wkładany
w prowadzenie dzieci i młodzieży do Chrystusa.
Ks. Robert Strus

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO
I. Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji dziekanów
a) Zakończył się kurs duszpasterski dla księży od drugiego do
jedenastego roku kapłaństwa. Od września 2018 r. ten kurs będzie
kontynuowany.
b) W Niedzielę Palmową 25 marca 2018 r. w Lubaczowie odbył
się XXXIII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym,
który zgromadził bardzo dużo ludzi młodych.
c) 3 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”
w Zamościu odbył się kurs duszpasterski dla duchowieństwa.
d) W Wielkim Tygodniu odbyła się po raz czwarty „Noc konfesjonałów”. Wydarzenie to miało miejsce w pięciu największych miastach naszej diecezji. Z sakramentu pokuty i pojednania skorzystało
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wielu wiernych. Księżom bezpośrednio zaangażowanym w tę akcję
składam serdeczne podziękowanie.
e) W dniach 18 -19 maja w Zamościu miało miejsce I Diecezjalne
Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego w parafii pw. Świętej
Bożej Opatrzności w Zamościu
f) W dniu 10 czerwca odbył się V Marsz dla życia i rodziny
w Zamościu.
g) 11 czerwca odbył się w Zamościu Ogólnopolski Kongres
Trzeźwości.
h) 12 czerwca w Zamościu miał miejsce IV Diecezjalny Dzień
Osób Niepełnosprawnych.
i) 15 czerwca w Boże Ciało na terenie diecezji odbyły się Koncerty Chwały: w Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.
j) 19 czerwca w Zamościu odbyła diecezjalna Pielgrzymka LSO
połączona z Olimpiadą sportową. W tym roku liczba uczestników
przekroczyła 1100 obecnych na tym spotkaniu.
k) Od ostatniej konferencji dziekanów odbyły się także liczne
pielgrzymki o wymiarze diecezjalnym: służby zdrowia (12 maja),
młodzieży do Górecka Kościelnego pod nazwą Wyprawa Otwartych
Oczu (12 maja), rolników (13 maja), matek dzieci niepełnosprawnych
(25 maja), bierzmowanych (24 maja), Legionu Maryi (26 maja), chorych (2 czerwca), kół gospodyń wiejskich i zespołów śpiewaczych
(3 czerwca). Wszystkim odpowiedzialnym za organizację tych pielgrzymek składam serdeczne Bóg zapłać.
II. Wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji dziekanów
a) XII Diecezjalna Pielgrzymka małżeństw i rodzin do Sanktuarium MB Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim w dniu 16 lipca
2018 r.
b) Pielgrzymka sołtysów do Nabroża w dniu 16 lipca 2018 r.
c) Rekolekcje dla Liturgicznej Służby Ołtarza w tym roku odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Werchracie w trzech terminach.
Brak już wolnych miejsc.
d) XXXVI Zamojska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 2-14 sierpnia 2018 r.
e) V Diecezjalna Pielgrzymka Środowisk Trzeźwościowych.
W dniu 18 sierpnia 2018 r. z Zamościa do Sanktuarium w Krasnobrodzie wyruszy już po raz piąty Diecezjalna Pielgrzymka Środowisk
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Trzeźwościowych. Diecezjalni duszpasterze trzeźwości zapraszają na
to wydarzenie wszystkich chętnych.
f) VIII Exodus Młodych w dniach 21-24 sierpnia 2018 r. w Zwierzyńcu.
g) W czasie wakacji odbędą się dwa turnusy rekolekcji Ruchu
Światło-Życie, rekolekcje KSM-u, harcerzy, niepełnosprawnych
i wiele innych.
III. Modlitwa adoracyjna w parafiach w intencji diecezji
Od nowego roku kalendarzowego będziemy kontynuować
w naszej diecezji modlitwę adoracyjną Najświętszego Sakramentu
w intencji wszystkich wydarzeń diecezjalnych. Proponujemy, aby
w większych parafiach adoracja trwała przynajmniej przez pół dnia,
a w mniejszych przez kilka godzin. W adorację powinny zaangażować
się różne grupy modlitewne działające przy parafii. Kierujemy więc
prośbę do księży proboszczów, którzy chcieliby konkretny dzień
w roku przeznaczyć na taką adorację, aby zgłosili do Wydziału swoją
propozycję. Zgłoszenia przyjmujemy do końca sierpnia 2018 r.
IV. Formacja kapłańska w roku szkolnym 2018/2019
Od września rozpoczynamy dalszą formację kapłańską. Proszę
sobie zaplanować spotkania w rejonach w dniach od 10 do 14 września 2018 roku. Pozostałe daty spotkań formacyjnych podamy podczas konferencji sierpniowej.
Ks. Sylwester Zwolak

SPRAWY GOSPODARCZO-EKONOMICZNE
1. W dniach 17-18 maja 2018 r. odbyło się spotkanie Księży
Ekonomów Diecezjalnych w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym
Księżówka w Zakopanem. W tym roku spotkanie Ekonomów poprzedzone było rekolekcjami w dniach 14-16 maja, które wygłosił
ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, redaktor naczelny „Któż jak Bóg”.
2. Czas pracy kurii od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do
13.30, środa od godz. 9.00 do 13.30 i od 14.30 do 17.00.
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3. Dziękuję za terminowe wpłacanie zbiórek przechodnich – 30
dni kalendarzowych od dnia zbiórki.
4. Ofiary zbierane na tacę podczas Mszy św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania, przekazujemy na fundusz młodzieżowy.
5. Pozytywnie na apel o stworzenie Grupy Zakupowej gazu
ziemnego odpowiedziało dziewięć parafii.
6. Księża Proboszczowie otrzymali formularze na duplikaty
2019 r. i opłatki wigilijne, proszę o dostarczenie zamówień w terminie wskazanym na formularzu.
7. Parafie, które planują prace wymagające wkładu finansowego, przekraczającego możliwości Wspólnoty, zobowiązane są do
otrzymania zgody Biskupa Diecezjalnego.
8. Dziękuję za terminowe, a nawet z wyprzedzeniem, regulowanie opłat za TK Niedziela. Z wyprzedzeniem Parafie: Mircze, Horodło, Nabróż, Goraj, Potok Jaworowski, Grodysławice, Czołki, Udrycze, Jeziernia. Zaległości: (2016/17 r. na sumę 17340 zł.) św. Józef –
Tomaszów Lubelski, Chrystus Król – Biłgoraj, św. Maria Magdalena
– Biłgoraj, Żniatyn, Dyniska, Wasylów Wielki, Łukawica, Machnówek.
9. Parafie, które nie uregulowały za ubezpieczenie TUW: Udrycze, Machnówek, św. Józef – Tomaszów Lubelski, św. O. Pio – Tomaszów Lubelski, Perespa. Ostateczny termin 30 czerwca 2018 r.
10. Parafie, które nie złożyły karty sprawozdawczej za rok 2017:
Cewków, Cieszanów, Deszkowice, Harasiuki, św. Karola Boromeusza
– Lubaczów, Łukawica, Mokrelipie, Podhorce, Potok Jaworowski,
Tuczępy, Wasylów Wielki.
11. Księża proboszczowie, którzy otrzymają nominację 23 czerwca 2018 r., w dniach od 01 do 14 sierpnia 2018 r. mają złożyć kartę
sprawozdawczą parafii w kancelarii Kurii.
12. Zbiórki przechodnie: 29 czerwca – Taca na potrzeby Stolicy
Apostolskiej, 1 i 8 lipca – Taca na WSD, 25 lipca – ofiary na MIVA
Polska; ofiary wpłacamy w kasie Kurii lub na konto bankowe – numer konta w Adresowniku Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Oferty:
1. PGNiG informuję, że na chwilę obecną oczekujemy na
znaczące obniżki cen w ramach wyceny indywidualnej dla
tworzonych grup zakupowych, proponowane obecnie ceny z wycen
dla grup zakupowych
najczęściej oscylują na poziomie
cen
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proponowanych na podstawie cennika ogólnego, który w obecnej
postaci jest bardziej atrakcyjny niż oferta konkurencji.
2. Hartmann Tresore Polska Sp.z o.o. www.hartmann-tresore.pl;
info@hartman-tresore. Specjalna oferta sejfów antywłamaniowych
i jednocześnie ognioodpornych, które zapewniają odpowiednią
ochronę. Zabezpieczenia fizyczne to również stosowanie kontroli
dostępu i odpowiednia gospodarka kluczami czyli stosowanie drzwi
pancernych ze zdalną kontrolą dostępu, sejfów na klucze, czy
depozytorów kluczy.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił
nabór wniosków o dofinansowanie rewitalizacji obszarów
zdegradowanych w gminach. DC CENTRUM Sp. z o. o., ul. Reglowa
3, 60-113 Poznań tel. 618430107. Proponuje podjęcie współpracy
w celu pozyskania dotacji na odnowienie obiektów należących do
Diecezji, które wymagają remontu w celu nadania im nowych funkcji
społecznych.
4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
realizuje ogólnopolski projekt „Inwentaryzacja cennych siedlisk
przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz
stworzenie Banku Danych o zasobach przyrodniczych”, w ramach
którego planowane jest m. in. wykonanie ekspertyzy na potrzeby
uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotu ochrony na obszarze
Natura 2000 Horyniec. Prosi o zezwolenie na wstęp na strychy
kościołów. Wykonawcą jest firma WISNA Sp. z o. o. ul. 3 Maja 10,
30-300 Gorlice, prace będą wykonywane od 24 maja do końca lipca
2018 r.
Ks. Miłosław Żur

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
1. 5 maja w katedrze zamojskiej pięciu seminarzystów przyjęło
święcenia diakonatu
z rąk ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego,
a 2 czerwca ks. bp Marian Rojek udzielił święceń prezbiteratu
czterem diakonom naszego seminarium.
2. 15 kwietnia alumni wraz z wychowawcą uczestniczyli w niedzieli powołaniowej w Goraju, a 22 kwietnia w Lipsku k/Narola.
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Dziękujemy księżom proboszczom wymienionych parafii za zaproszenie i życzliwe przyjęcie.
3. Od poniedziałku 18 czerwca trwa letnia sesja egzaminacyjna.
Po jej zakończeniu 30 czerwca alumni udadzą się na wakacje. Tradycyjnie odbędą dyżury wakacyjne w seminarium oraz praktyki duszpasterskie. Wezmą udział w oazach rekolekcyjnych, rekolekcjach dla
ministrantów, Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, w rekolekcjach
dla niepełnosprawnych, w kursach nowej ewangelizacji, będą posługiwać w Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
4. Od 30 sierpnia do 29 września diakoni odbędą praktyki duszpasterskie w następujących parafiach: parafia pw. św. Michała
Archanioła w Zamościu, parafia pw. św. Stanisława w Lubaczowie,
parafia pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, parafia pw. św. Jana
Pawła II w Biłgoraju i parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tomaszowie Lubelskim. Księżom proboszczom dziękujemy za okazaną pomoc w zorganizowaniu praktyk.
5. Obecnie trwają na terenie seminarium prace ziemne związane
z budową kanalizacji deszczowej.
6. Dziękujemy za przeprowadzenie w maju zbiórek tacowych na
seminarium oraz za terminowe wpłaty.
7. Do 7 lipca trwa rekrutacja do seminarium. Szczegółowe informacje dla kandydatów zmieszczono na stronie internetowej seminarium.
Ks. Jarosław Przytuła

CARITAS
1. „Spiżarnia Caritas”
Od początku maja odbieramy żywność z Biedronek z krótkim
terminem ważności, ale dobrej jakości, niekiedy z „górnej półki”
i przekazujemy potrzebującym rodzinom lub poprzez wolontariat
osobom niepełnosprawnym z WTZ, bezdomnym w schroniskach…
Akcja trwa w Zamościu, Tomaszowie, Lubaczowie, Cieszanowie,
Hrubieszowie, już wkrótce w Tyszowcach (żywność z Biedronki Łaszczów) i Biłgoraju. Od 14 maja do 08 czerwca 2018 r. przekazaliśmy
żywność na kwotę 94 194,54 zł.
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Dziękuję pracownikom i wolontariuszom, którzy trzy razy w tygodniu od godziny 20 do 22.30 odbierają żywność, prowadzą administrację i następnego dnia przekazują potrzebującym.
2. „Na codzienne zakupy”
Dzięki dobroczyńcom pozyskaliśmy 252 tys. zł – „fundusze celowe” na zakup żywności (tzn. że nie możemy ich przekazać na inne
wydatki). Wykupiliśmy karty dla 121 osób starszych (60+) na
10 miesięcy. Poprzez wolontariuszy karty trafiły do potrzebujących
w całej diecezji.
3. Program „Skrzydła”
Korzystało w 2017/2018 r. 43 dzieci i młodzieży. Wypłaciliśmy
do dzisiaj 45 194,74 zł. Dzieci zgłoszone przez opiekunów SKC, szkoły, bądź księży proboszczów.
4. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Caritas prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego,
głównie łóżek (około 150 szt.), koncentratorów tlenu, wózków, chodzików itp. Dowozimy na miejsce do potrzebujących.
5. Kolonie Caritas – dzięki WDPD - świece wigilijnie
13-22 lipca kolonie w Krasnobrodzie (150 dzieci w tym 20 dzieci
z polskich rodzin z Ukrainy) oraz wczaso-rekolekcje dla niepełnosprawnych w Hucie Różanieckiej.
Zgłoszenia dzieci na kolonie dostarczyli opiekunowie Szkolnych
Kół Caritas i Parafialnych ZC. Także, na ile możliwości finansowe
pozwolą, dofinansujemy częściowo rekolekcje dzieci i młodzieży ze
wspólnot.
6. Budowa Domu III Tysiąclecia
Decyzją Księdza Biskupa, inwestorem budowy jest Diecezja,
a nie Caritas. W związku z tym wszystkie fundusze zebrane w czasie
rekolekcji ewangelizacyjnych oraz od indywidualnych darczyńców
zostały przekazane na konto Diecezji.
Zebrano do dzisiaj 192 504,17 zł. Na prace projektowe, promocję
itp. wydano 29 052,90 zł. Na konto Diecezji przelano pozostałe, tzn.
163 451,27 zł.
Ks. Adam Sobczak
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KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
1. W dniu 25 marca 2018 roku Katolickie Radio Zamość
obchodziło 20. rocznicę powstania. Z tej okazji w dniu 7 kwietnia
nasza rozgłośnia przeżywała uroczystość połączoną z poświęceniem
przez Księdza Biskupa Mariana Rojka nowego studia.
2. W tym roku przypada 19-ta rocznica pobytu papieża Jana
Pawła II w Zamościu, z tej okazji nasze radio wraz z Diecezją
Zamojsko-Lubaczowską, Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury
Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu oraz miastem Zamość
w dniu 12 czerwca zorganizowało kolejny już Dzień Papieski.
Gwiazdą wieczornego koncertu był Piotr Rubik.
3. Bardzo dziękuję księżom proboszczom za życzliwość
i wsparcie naszej rozgłośni poprzez zaproszenie na „Niedzielę
Radiową”. Od ostatniej konferencji Księży Dziekanów odwiedziliśmy
parafie: Dąbrowica, Czerniczyn, Łaszczówka, Zamość – Świętej Bożej
Opatrzności, Cieszanów, Werbkowice, Bystre, Biłgoraj – św. Jerzy,
Jarczów, Zamość – MB Królowej Polski, Mircze.
4. Po zakończonej peregrynacji krzyża, Katolickie Radio Zamość
posiada dużo krzyży, które można wykorzystać w parafii jako
pamiątkę bierzmowania dla młodzieży. Krzyże te można nabyć
w dziale reklamy radia w cenie 5 zł.
5. Każdego dnia na falach naszego radia transmitujemy dwie
Msze św. z różnych części naszej diecezji. Jest to możliwe dzięki
stałemu łączu, które zostało założone w tych parafiach. Jeśli któraś
z parafii byłaby zainteresowana zainstalowaniem stałego łącza
w swoim kościele, to prosimy o zgłoszenie się do radia. Takie
podłączenie umożliwi transmisje różnych uroczystości bez potrzeby
wysyłania wozu transmisyjnego, co sprawia, że koszty transmisji są
bardzo małe. Koszt podłączenia takiego sprzętu wynosi ok. tysiąca
złotych, zakładając że są odpowiednie warunki techniczne. W tej
chwili z takich łączy korzysta 13 parafii w naszej diecezji.
6. Na czas wakacji, jak co roku, zmieniamy program ramowy
naszego radia. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie
podziękować wszystkim księżom wolontariuszom za pomoc
w tworzeniu naszego radia. Pragnę zauważyć że ok. 50 księży jest
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zaangażowanych w prowadzenie różnych audycji. Dziękujemy za
dotychczasową posługę i prosimy o dalszą współpracę z naszym
radiem.
7. Wraz z końcem marca zakończyliśmy prace przy modernizacji
nowego studia. Bardzo serdecznie dziękuję wielu księżom za ofiary
złożone na ten cel i zachęcam do dalszego wspierania naszej
rozgłośni.
8. 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 90 10. Dziękuję za każdą
formę współpracy.
Ks. Sylwester Zwolak

SPRAWY MISYJNE
1. Serdecznie dziękuję księżom za odprawienie Mszy św.
w intencji misji. Podkreślę, że jest to nasz duchowy dar w intencji
misji i nie wiąże się z tym żadne stypendium mszalne. Dziękuję
także za materialne wsparcie Kapłańskiego Funduszu Misyjnego.
Pieniądze z niego zostaną przekazane misjonarzom pochodzącym
z naszej Diecezji: ks. Jerzemu Pilusiowi (Abchazja), ks. Dariuszowi
Komadowskiemu (Gruzja), ks. Pawłowi Martyniukowi (Kazachstan),
ks. Michałowi Skubisowi (Papua Nowa Gwinea). Wspieramy z niego
też kapłanów posługujących na Ukrainie: ks. Marka Niedźwieckiego,
ks. Wiktora Pałczyńskiego, ks. Krzysztofa Panasowca.
2. Dzięki uprzejmości ks. Rektora w naszym WSD wygłosiłem
konferencję na temat „Klerycy Misjom”.
3. Mając świadomość, jak ogromna moc i pomoc dla misji płynie
z modlitwy Koordynatorzy Rejonowi oraz Koła misyjne, włączyły się
w modlitwę różańcową w intencji misji świętych oraz misjonarzy od
września do czerwca w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 19.00
na antenie Katolickiego Radia Zamość.
4. Serdecznie dziękuję ks. Krzysztofowi Augustynkowi
(Hrubieszów), ks. Adrianowi Borowskiemu (Biłgoraj) i ks.
337

KURIA DIECEZJALNA
Krzysztofowi Hawro (Zamość), którzy pełnili funkcję Rejonowych
Koordynatorów Misyjnych.
5. Przez cały rok na antenie Katolickiego Radia Zamość były
emitowane w każdy wtorek katechezy misyjne.
6. Niezwykle cieszy fakt, że wiele szkół z naszej Diecezji wzięło
udział w Ogólnopolskim Konkursie Mój Szkolny Kolega z Misji
w jego XVI edycji: „Z Maryją na misjach”. Wśród laureatów znów nie
zabrakło naszych przedstawicieli. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gorajcu zdobyła nagrodę specjalną. Gratulujemy. Składamy
gratulacje także Pawłowi Wyłupkowi z Publicznego Gimnazjum
w Gorajcu, Pani Krystynie Jachymek-Kurek z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Gorajcu oraz Szkole Podstawowej im. Jana Króla
w Nieliszu.
7. Dziękuję bardzo opiekunom duchownym i świeckim oraz
dzieciom za podjęcie inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci tj.
Kolędowanie Misyjne, czy Dzieci Komunijne Dzieciom Misji.
8. Po ostatniej konferencji dziekanów pojawiły się wątpliwości,
co do zbiórki pieniężnej od Róż Różańcowych. Otóż fundusz ten jest
inicjatywą PDM w porozumieniu z moderatorem Żywego Różańca.
W wielu Diecezjach udało się wypracować takie materialne wsparcie
w kwocie 12 zł rocznie od członka Róży, my mając na uwadze ilość
podejmowanych inicjatyw ŻR, chcemy przeforsować mniej niż
połowę. Zebrane przez zelatorów rocznie 5 zł od członka ŻR trafi
przez kasę kurii po połowie na konto Diecezjalnych Dzieł Misyjnych
na organizację inicjatyw tj. spotkanie kolędników misyjnych,
stypendia dla misjonarzy gości. Druga część kwoty zostanie przelana
na konto Centrali PDM.
9. Za zgodą Księdza Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego
Mariana Rojka, od marca br. prowadzimy akcję charytatywną:
„MAKULATURA NA STUDNIE”. Do maja br. zebraliśmy 84 942 kg.
Składam serdeczne podziękowania proboszczom i wspólnotom
parafialnym, szkolnym, które zaangażowały się w tę szlachetną
formę pomocy naszym potrzebującym braciom w Afryce. Aktualnie
na koncie Dzieł na ten cel mamy 7762,50 zł. Szkoda jednak, że nie
wszyscy księża ogłosili zbiórki w swoich parafiach, bo oddając
makulaturę możemy wesprzeć mieszkańców Afryki w uzyskaniu
dostępu do czystej wody. Podkreślę, że akcja będzie kontynuowana
aż do uzbierania wymaganej kwoty na wybudowanie studni
głębinowej, więc zawsze można ogłosić zbiórkę poza zaplanowanym
porządkiem.
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10. O akcjach DM, Kołach Misyjnych działających przy
parafiach, szkołach, WSD, katechezach o tematyce misyjnej i wielu
innych można znaleźć informacje na stronie internetowej
Diecezjalnego Duszpasterstwa Misyjnego.
11. Wnioski i plany do dalszej pracy:
- Zbliżają się wakacje, a więc czas urlopów, także dla Misjonarzy.
Będzie to z pewnością okazja do spotkania się z nimi w naszych
parafiach. Proszę o kontakt Księży Proboszczów, którzy chcieliby
zaprosić Misjonarzy, a tym samym udzielić im pomocy.
- Serdecznie zapraszam w niedzielę, 29 lipca, do Grodu Posadów,
gdzie odbędzie się już IV Rodzinny Sportowy Piknik „Z myślą
o misjonarzach”, w czasie którego można będzie wspomóc misjonarzy, kupując los na loterii fantowej lub zostawiając ofiarę na
środki transportu dla nich, korzystając z Kawiarenki Misyjnej.
W tym roku gościem specjalnym będzie Zespół NoToCo.
- Kalendarium zbiórek makulatury:
Parafie Dekanatu Tomaszów Lubelski Południe – 14 lipca
Parafie Dekanatu Tomaszów Lubelski Północ – 21 lipca
Parafie Dekanatu Tarnoszyn – 4 sierpnia
Parafie Dekanatu Biłgoraj Północ – 15 września
Parafie Dekanatu Biłgoraj Południe – 22 września
Parafie Dekanatu Józefów – 20 października
Parafie Dekanatu Tarnogród – 27 października
Parafie Dekanatu Cieszanów- 17 listopada
Parafie Dekanatu Narol – 24 listopada
Parafie Dekanatu Lubaczów – 15 grudnia
Prosimy na dzień przed terminem zbiórki o przekazanie
informacji odbiorcy o miejscu zbiórki na terenie parafii
i szacunkowym załadunku, telefonując 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. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość,
nr konta: 57 1240 2005 1111 0010 1940 4403 z dopiskiem STUDNIA
NA MISJE.
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Zapraszamy do włączenia się w dzieło, które może uratować
życie lub zmienić na lepsze byt wielu naszych braci. Pomoże
ofiarować radość potrzebującym w Afryce, ale również każdemu
uczestnikowi naszej akcji – uskrzydlając serce przez czynienie dobra.

DATA
23

MIEJSCE
Grudzień
Radecznica

KG
2032

Marzec
3
5
17
20
21

24

27
28
3
10
11
17
19
21
23
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Buśno
Buśno
Białopole, Teratyn, Hrubieszów

810
1000
4530

Horodło
Szpikołosy, Moroczyn
Werbkowice
Hrubieszów
parafia Ducha Świętego
Nieledew
Hrubieszów szkoła
Białopole - Buśno
Łukowa
Kwiecień

5090
3360
2180
1420
2010
2650
320
3960
2530

Łukowa
Hrubieszów Narutowicza
Grabowiec szkoła i parafia
Dubienka
Łaszczów- Zimno szkoła
Nabróż
Żulice
Trzeszczany
Tyszowce
Komarów, Dub, Moniatycze, Zubowice

770
80
5320
580
2350
2290
1050
1310
4350
5820
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24

8
9
14
15
17
19
21
24
25
30

Hrubieszów biblioteka
Maj

780

Kosobudy
Hrubieszów szkoła
Biłgoraj
Czerniczyn
Lubaczów szkoła
Jarosławiec
Cześniki
Żdanów
Dołhobyczów
Krasnobród
Dębowiec
Złojec, Płoskie

4630
360
2220
1480
440

Sitno
Hrubieszów SP3
Razem

1910
450
84 942

2800
4230
360
3220
1550
4700

Ks. Andrzej Łuszcz

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
1. W tym roku po raz 36. wyruszy Piesza Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska na Jasną Górę pod hasłem „PROWADŹ NAS
DUCHU ŚWIĘTY”. Będzie to temat codziennych konferencji i rozważań. Grupy ruszają strumieniowo 2 sierpnia z Zamościa, Tomaszowa
Lubelskiego i Lubaczowa. Główna Msza Św. rozpocznie się o godz.
9.00 w Katedrze, przewodniczyć jej będzie Ks. Bp Mariusz Leszczyński. Zapraszam do koncelebry i wspólnego rozpoczęcia pielgrzymki.
Serdecznie proszę księży Dziekanów o przewodniczenie Mszy św.
w Tomaszowie i Lubaczowie. 1-go sierpnia tradycyjnie Apel w Katedrze o godz. 20.00 rozpoczynający pielgrzymowanie z prezentacją
przewodników i grup.
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2. Wejście naszej pielgrzymki na Jasną Górę nastąpi 14 sierpnia
około godz. 10.15, a o godz. 13.00 będzie sprawowana uroczysta
Eucharystia na szczycie z udziałem Ks. Bpa Mariana Rojka.
3. Zapisu na 36. Pieszą Pielgrzymkę Zamojsko-Lubaczowską dokonujemy u swoich duszpasterzy w parafii. Karty zapisu, dostępne
na stronie internetowej i karty zgłoszeniowe z parafii należy dostarczyć do Sekretariatu Pielgrzymki do poniedziałku 31 lipca 2018 r.
Jednocześnie będzie można pobrać tam gadżety pielgrzymkowe (koszulka, identyfikator, informator). Zapisy będą prowadzone również
w Sekretariacie Pielgrzymki przy Katedrze ul. Kolegiacka 1 w Zamościu, od dnia 25 lipca do 1 sierpnia br. w godzinach od 10.00 – 14.00.
Zapisu w Sekretariacie Pielgrzymki można dokonywać do chwili wyruszenia pielgrzymki. Chętni mogą również dołączyć i zapisać się na
trasie pielgrzymki.
Również w dniu wyjścia pielgrzymki z Tomaszowa Lub. będzie
można dokonać zapisu w Sekretariacie przy kościele Zwiastowania
NMP. Podobnie będzie w Biłgoraju 4 sierpnia!
Pragniemy utworzyć pięć grup: Zamość, Biłgoraj, Tomaszów,
Hrubieszów i Lubaczów. Dziękuję kapłanom, którzy wyrazili swoją
gotowość do prowadzenia grup i posługi duszpasterskiej w czasie
drogi. 31 lipca wyruszy grupa z Bełza na Ukrainie.
Dzieci i młodzież do lat 18 pielgrzymują w towarzystwie osoby
pełnoletniej. Zapisu dokonujemy na podstawie dowodu tożsamości
lub legitymacji szkolnej. Wzór KARTY BAGAŻOWEJ będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.pielgrzymka.info.
Wpisowe na Pielgrzymkę niezmiennie wynosi 100 zł od osoby.
Pielgrzymujące rodziny uiszczają opłaty: pierwsza osoba – 100 zł,
kolejna – 70 zł, a każda następna – 40 zł (przez najbliższą rodzinę
rozumie się tu rodziców i ich dzieci). Dzieci do lat 5 – gratis. Z tych
kosztów zwolnione są następujące służby (lista zatwierdzona przez
przewodnika grupy): porządkowa do 5 osób, kwatermistrzowska do
2 osób, zespół muzyczny do 5 osób, łączność – 1 osoba, klerycy, pielęgniarki do 3 osób.
O wyposażenie pielęgniarskiej skrzyni w leki tradycyjnie prosimy parafie, z których wychodzi konkretna grupa pątników. Ponieważ
w takiej grupie idą pielgrzymi z nawet kilku dekanatów, prosimy
o wsparcie księży proboszczów.
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Każdy uczestnik pielgrzymki jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków w CONCORDIA POLSKA TUW, w okresie od 2 do
15 sierpnia 2018 r.
4. Tych, którzy nie mogą pielgrzymować, zapraszamy do uczestnictwa w Grupie Duchowej przez modlitwę ofiarowane cierpienie.
Wielką pomocą będą relacje radiowe w KRZ dla tych pielgrzymów.
W czasie Pielgrzymki proszę o jedno wezwanie w codziennej modlitwie wiernych za wszystkich pielgrzymów. W Głosie Roztoczańskim
będzie zamieszczony podręcznik duchowego pielgrzyma. Zachęcam
do propagowania idei duchowego pielgrzymowania.
5. Na konferencjach dekanalnych proszę o przekazanie powyższych informacji Księżom proboszczom i przedstawienie wiernym
w ramach ogłoszeń duszpasterskich przez cały miesiąc lipiec.
Proszę o rozwieszenie plakatów w gablotach, umieszczenie na
stronach parafii.
Na 1 lipca przygotowany został list zachęcający do pielgrzymowania. Już dziś dziękuję za jego odczytanie i za każde dobre słowo
o Pielgrzymce i wszelką pomoc.
6. Jak co roku można przekazywać ofiary na Fundusz Pielgrzymkowy. Przeznaczony jest on dla osób, których nie stać na opłacenie wpisowego. Zapewniamy o modlitwie za te osoby i w ich intencjach.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie pielgrzymkowym bądź
u kierownictwa.
Prosząc o modlitwę na czas przygotowań i pielgrzymki. Wszystkich serdecznie zapraszam do uczestnictwa.
Ks. Michał Moń

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN
1. 9 kwietnia w Katedrze Zamojskiej przeżywaliśmy Dzień
Świętości Życia. Konferencję wygłosił i Mszy św. przewodniczył
ks. kanclerz Michał Maciołek.
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2. Doroczna Sesja Duszpasterzy Rodzin i Doradców Życia
Rodzinnego miała miejsce 22-23 maja w Porszewicach. Obradom
towarzyszyli bp Jan Wątroba, abp Henryk Hoser oraz bp Romuald
Kamiński.
Podczas
spotkania
zostały
poruszone
tematy:
Rozeznawanie drogi małżeńskiego i rodzinnego życia. Humanae vitae
– wyzwania i zadania duszpasterskie dziś. Zaangażowanie
duszpasterstwa rodzin w pracę z rodzinami dzieci chorych.
Na zakończenie spotkania Krajowy Duszpasterz Rodzin
przypomniał o Światowym Kongresie Małżeństw i Rodzin
w Dublinie. Kongres rozpocznie się 21 sierpnia przywitaniem
delegatów; 22-24 sierpnia obrady kongresowe; 25 sierpnia
przewidziane jest modlitewne spotkanie z Ojcem Świętym
Franciszkiem; a 26 sierpnia Msza św. kończąca obchody Kongresu.
3. Duszpasterstwo Rodzin wraz z Radą Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zorganizowały konkurs
literacko-malarski pt. Święty Stanisław Kostka wzorem miłości
Ojczyzny w 100 lecie jej Niepodległości. W konkursie uczestniczyły
dzieci i młodzież reprezentujące 30 ośrodków z całego województwa
lubelskiego. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 5 czerwca
w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. Mszy św.
przewodniczył ks. bp Mariusz Leszczyński.
4. Pod patronatem ks. bpa Mariana Rojka 10 czerwca odbył się
VI Zamojski Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem: Polska Rodziną
silna. Marsz rozpoczął się Mszą św. w kościele pw. św. Michała
Archanioła, a zakończył piknikiem na Rynku Wielkim.
5. Terminy dwudniowych katechez dla narzeczonych połączone
z dniem skupienia w Łabuńkach: 7.VII +14.VII + 18.VIII, 4.VIII +
11.VIII + 15.IX oraz 6.X + 13.X + 17.XI
6. W najbliższą sobotę, 23 czerwca, odbędzie się Ogólnopolska
Pielgrzymka mężczyzn na Jasną Górę.
7. 16 VII odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Małżeństw
i Rodzin do Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim.
Ks. Mirosław Sawka
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SZKOŁA MUZYKI KOŚCIELNEJ
Diecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej ogłasza zapisy na nowy rok
akademicki 2018/19. Nauka w SMK obejmuje: indywidualne lekcje gry
na fortepianie i organach, naukę organowego akompaniamentu kościelnego (muzyczna praktyka liturgiczna), wykłady z historii muzyki,
organoznawstwa, liturgiki, ćwiczenia z zakresu harmonii i kształcenia
słuchu, chorału gregoriańskiego, oraz próby chóru.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów –
absolwentów Instytutu Muzykologii KUL, Akademii Muzycznej
w Krakowie, Instytutu Muzyki UMCS w Lublinie.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w soboty od godz. 9.00 do 14.00.
Przyjmujemy kandydatów bez ograniczeń wiekowych.
Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów:
- podanie i życiorys z wyszczególnieniem odbycia
jakiejkolwiek edukacji muzycznej
- formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej naszej diecezji)
- ostatnie świadectwo szkolne lub dyplom
- opinia Księdza Proboszcza
- 2 zdjęcia (format legitymacyjny)
Studia są odpłatne – 180 zł miesięcznie.
Adres: Zamojskie Towarzystwo Muzyczne, ul. Partyzantów 11,
22-400 Zamość, tel. 84 638 5636, lub 785 002 300.
Umowy o pracę. Przypominam księżom proboszczom o obowiązku podpisania i dostarczenia do Kurii w Zamościu kopii umowy
o pracę z zatrudnianym przez parafię organistą. Umowa powinna być
zawarta na piśmie w oparciu o Regulamin dla muzyków kościelnych
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, niezależnie od wielkości etatu
i ilości godzin pracy organisty. W przypadkach jeśli organista jest
zatrudniany w innej instytucji i jeśli praca w kościele jest jego dodatkowym zajęciem, istnieje możliwość podpisania umowy o wolontariat. Zatrudnienie nie może być objęte jedynie umową ustną.
Rekolekcje dla organistów. Coroczne rekolekcje dla organistów odbędą się w Werchracie w dniach 27-29 sierpnia.
Ks. Witold Batycki
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SPRAWY MŁODZIEŻOWE
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, ks. Stanisław
Książek, ks. Witold Bednarz, Monika i Marcin Gomułkowie, Piotr
Kowalczyk – Tau, Guadalupe, Nie ma Go tu i inni.
Wszelkie informacje dotyczące Exodusu Młodych oraz formularz
zgłoszeniowy
są
dostępne
na
stronie
internetowej:
www.exodusmlodych.pl. Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł. Noclegi
będą w namiotach. Dojazd we własnym zakresie.
Patronat honorowy objął Ks. Biskup Marian Rojek, Pasterz
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, który rozpocznie spotkanie,
natomiast zakończenia dokona ks. Biskup Mariusz Leszczyński.
W przygotowanie spotkania zaangażowało się wielu kapłanów,
sióstr zakonnych i świeckich. Liczymy także na pomoc Księży
w zorganizowaniu wyjazdu młodym parafianom: uczniom gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom. Prosimy też w miarę
możliwości o posługę spowiedzi 22 sierpnia 2018 r. o godz. 10.15.
Kapłani uczestniczący w spotkaniu proszeni są o zabranie ze sobą
alb oraz ornatów ŚDM lub innych białych.
Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy na różne sposoby
wspierają przygotowanie kolejnego spotkania młodzieży.
Ks. Jarosław Kędra

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
I. Podsumowanie ważniejszych wydarzeń
1. W bieżącym roku 2018 w miesiącu kwietniu i maju, we
współpracy z LSCDN zostały zorganizowane kursy na wychowawcę
i kierownika wypoczynku oraz kierownika wycieczek szkolnych
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w trzech miejscach: Hrubieszowie dla 23 osób, Lubaczowie dla 14
osób i w Zamościu dla 24 osób.
2. Dnia 21 kwietnia 2018 r. odbyły się VIII Diecezjalne
Mistrzostwa KSM w Piłce Siatkowej. W mistrzostwach wzięło udział
9 drużyn dziewcząt i chłopców z Hrubieszowa, Dołhobyczowa,
Lubaczowa, Oleszyc, Zamościa, Sitańca. 25-27 maja na
Mistrzostwach Polski KSM w Piłce Siatkowej w Tczewie naszą
diecezję reprezentowały: drużyna dziewcząt z Lubaczowa – II miejsce
i drużyna chłopców z Oleszyc – I miejsce.
3. 19 maja 2018 r. w Zamościu miał miejsce Zjazd Diecezjalny
KSM poświęcony głównie przygotowaniu Jubileuszu 25-lecia KSM
naszej diecezji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 16
oddziałów KSM z Hrubieszowa – MB Nieustającej Pomocy,
Strzyżowa, Dołhobyczowa, Zamościa – św. Brata Alberta, Zamościa –
MB Królowej Polski, Gromady, Szczebrzeszyna – św. Katarzyny,
Jarosławca, Grabowca, Sitańca, Lipska k/Narola, Trzęsin, Tuczęp,
Lubaczowa – św. Stanisława BM, Obszy i Klemensowa. W Zjeździe
uczestniczyło 13 księży.
4. 2 czerwca młodzież KSM uczestniczyła w XXII spotkaniu
młodych na Lednicy „JESTEM” – Zamość, Sitaniec (58 osób).
5. 9 czerwca odbyła się kolejna już XX Olimpiada Sportowa KSM
w Miączynie w trwającym Jubileuszu 25-lecia KSM diecezji
zamojsko-lubaczowskiej, pod patronatem Wójta Gminy Zamość Pana
Ryszarda Gliwińskiego. W rozgrywkach piłki nożnej i biegu
przełajowym uczestniczyło 103 zawodników z Sitańca, Zamościa,
Miączyna, Hrubieszowa, Strzyżowa, Werbkowic, Kryłowa, Obszy.
Wyniki na www.ksm.zamojskolubaczowska.pl.
6. W dniach 17-21 czerwca młodzież KSM i konkursowicze
uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Brukseli – nagroda za
najlepsze wyniki w IV Diecezjalnym Konkursie „Wierność
bł. Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki” (6 osób).
II. Dni formacyjne, obozy i inicjatywy wakacyjne KSM 2018
1. 25-28 VI 2018 r. – obóz KSM w Zakopanem. Ks. Tomasz
Szady.
2. 8 VII – Soli Deo – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej
w Biłgoraju organizowany przez KSM „Nadzieja”.
3. 9-14 VII – Dni formacyjne dla kleryków – Śnieżnica w Kasinie
Wielkiej „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”.
4. 14-20 VII – obóz KSM w Polańczyku. Ks. Sławomir
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Skowroński – 45 osób.
5. 16-22 VII – ogólnopolskie Szkolenie dla Kierownictw
Oddziałów i Zarządów Diecezjalnych w Śnieżnicy. ks. Stanisław
Książek – 13 osób.
6. 22-28 VII – obóz KSM w Pieninach. Ks. Krystian Bordzań
i ks. Krzysztof Maj – 50 osób.
7. 27 VII – 2 VIII – Miasteczko Modlitewne w Zabawie przy
boku bł. Karoliny – ks. Stanisław Książek.
III. Planowane wydarzenia KSM związane z 25-leciem KSM
i 100. rocznicą odzyskania niepodległości – „Służyć Bogu i Ojczyźnie
– GOTÓW!”
1. 15 IX – Jubileusz 25-lecia KSM
2. Przygotowujemy specjalny numer „Jubileuszowej Gazetki”,
w której oddziały KSM zaprezentują swoją działalność. Prosimy
o przesyłanie tekstów, świadectw i zdjęć.
3. Rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Stanisława Kostki po
oddziałach KSM (Trzęsiny)
4. I Ogólnopolski (V Diecezjalny) Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie
Kózkównie i św. Stanisławie Kostce – etap I szkolny – 16 X, godz.
10.00; etap II diecezjalny – 29 X, godz. 10.00, etap III ogólnopolski –
19 XI, godz. 12.00.
5. 28-30 IX – Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych
w Zamościu.
6. 5-13 X – Pielgrzymka młodzieży śladami św. Stanisława
Kostki do Rzymu.
7. 11 XI – „Ogniska Niepodległości” w oddziałach KSM.
8. 18 XI – Bal Niepodległości (lekcja historii i patriotyzmu)
w Zamościu.
9. 9 II 2019 r. – IV Charytatywny Bal Młodych.

Ks. Stanisław Książek
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Bp Mariusz Leszczyński

Święty Józef – Poloniae custos
HOMILIA WYGŁOSZONA W SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA
W KALISZU, 5 KWIETNIA 2018 R.
– W ROKU OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI

(Dz 3,11-26, Łk 24,35-48)

Siostry i Bracia w Chrystusie!
Przesłanie dzisiejszej Ewangelii skłania nas ponownie do refleksji nad tajemnicą zmartwychwstania Jezusa – fundamentalną prawdą naszej wiary (Łk 24,35-48). Oto Jezus staje wśród swoich uczniów
w Wieczerniku i pozdrawia ich słowami: «Pokój wam!» (Łk 24,36).
Oni jednak, zaskoczeni wizytą niespodziewanego Gościa, nie mogą
uwierzyć, że to ich Nauczyciel i Mistrz. Są przerażeni tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach; rozmyślają o Jego śmierci i o swoim
niepewnym losie. Potrzebują umocnienia w wierze. Jezus Zmartwychwstały dobrze zna ich myśli i dlatego prosi: Popatrzcie na moje
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie
ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam (Łk 24,39). Te słowa
ożywiają ich serca wiarą, przywracają radość, nadzieję i entuzjazm
do pełnienia misji apostolskiej. Jan Apostoł wyraził to głębokim
przekonaniem: Co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy
i czego dotykały nasze ręce (...), o tym świadczymy (1 J 1,1-3).
W komentarzu do dzisiejszej Ewangelii św. Jan Paweł II pisze:
Apostołów zgromadzonych w jerozolimskim wieczerniku przejmował
lęk: «drzwi były zamknięte z obawy...» Umarł na krzyżu Syn Boży.
Czy ten lęk, który nurtuje współczesnych ludzi nie jest także w swoim
najgłębszym korzeniu zrodzony ze «śmierci Boga»? Nie z tej krzyżowej,
która stała się początkiem Zmartwychwstania (…), ale z tej, którą
człowiek zadaje Bogu w sobie (…), w swoim myśleniu, w swoim sumieniu, w swoim działaniu (…). Żyjemy w epoce gigantycznego postępu materialnego i nieznanej przedtem negacji Boga (…). Dlaczego
człowiek się lęka? Może dlatego, że w wyniku tej swojej negacji zostaje
ostatecznie sam: metafizycznie sam... wewnętrznie sam (…). I dodaje:
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Czasy, w których żyjemy (…), domagają się szczególnie prawdy
o Zmartwychwstaniu Ukrzyżowanego. Domagają się też świadectwa
zmartwychwstania (Homilia, Turyn, 13 IV 1980, L’Osserv. Rom.,
1980, nr 4, s. 19-21).
Aby prawdziwie żyć, chronić życie i widzieć jego pełny sens –
podkreśla Papież – trzeba powrócić do Boga (por. tamże, s. 20). Autor
Dziejów Apostolskich, w dzisiejszym pierwszym czytaniu, wskazuje,
co jest do tego konieczne: Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby wasze
grzechy były zgładzone (3,11-26).
Panie Jezu Chryste, prosimy, pomagaj nam być wrażliwymi na
każde ludzkie cierpienie. Okaż nam swoje miłosierdzie, wyzwalaj
z lęków, umocnij wiarę, napełniaj radością, pokojem i nadzieją, abyśmy odważnie przyznawali się do Ciebie przed ludźmi i z niesłabnącą
nigdy wiarą świadczyli o Twoim zwycięstwie nad śmiercią, piekłem
i szatanem.
W kontekście rozważanej tajemnicy zmartwychwstania Jezusa,
myślimy dziś także o naszej Ojczyźnie, która przed 100 laty odzyskała niepodległość – zmartwychwstała do pełni życia. Dla Polaków był
to bezcenny dar od Boga – nagroda za ich przywiązanie do wiary
katolickiej, języka ojczystego i tradycji oraz za ich cierpienia w długich latach niewoli narodowej. Ksiądz Karol Antoniewicz TJ wyraził
to w słowach: Bo my Polskę tylko wypłakać i wymodlić możemy (Nowenna o miłosierdzie Boskie nad Polską, Kraków1980, s. 1). To przeświadczenie znalazło swój wyraz w odezwie do Polaków z pamiętnego
listopada 1918 r., w której czytamy: Polski najwyższą wartością była
i będzie wiara (...). Pomnij Ludu Polski, że tyle naszej Ojczyzny, ile
wiary (...). Bez niej zginie Ojczyzna nasza, jak przez nią się ostała
i obecnie zmartwychwstaje (Odezwa „Ludu polski!”, Kraków, XI 1918).
W tym też duchu brzmiały wypowiedzi ówczesnych pasterzy Kościoła w Polsce. Arcybiskup lwowski Józef Bilczewski (kanonizowany
w 2005 r.) pisał: Opatrzność Boża cudownie, wbrew wszelkim ludzkim rachubom i przeszkodom, wróciła nam Ojczyznę. Tylko duchowy
i moralny ślepiec nie widzi, że Pańska w tym ręka (...). Nie znaczy to,
jakobyśmy nie mieli uznać zasługi ludzi i narodów, co nam w wielkim dziele odrodzenia, szczerze a skutecznie pomocnymi byli (…). Nie
wykroczymy przeciw zasadzie pokory chrześcijańskiej, jeśli wspomnimy, że zmartwychwstanie nasze jest też w wielkiej części zasługą
naszą własną (…). Mamy Ojczyznę wolną, samorządną, z łaski Boga,
z poczucia sprawiedliwości szlachetnych narodów, z cierpień i wysił352
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ków własnych (Obowiązki powojenne. List pasterski roku wojny,
Lwów 1919).
Drodzy, siostry i bracia!
Bądźmy wdzięczni Bogu, który jest Panem dziejów, za dar wolnej Ojczyzny. Kochajmy ją jak matkę i ofiarnie jej służmy.
Jaki powinien być nasz patriotyzm? Cenną w tym względzie lekcję daje nam wspomniany św. abp J. Bilczewski: Chodzi o to, żebyście
Ojczyznę kochali miłością dobrą, najlepszą, która by miała wartość
nie tylko w oczach ludzi, ale i zasługę wobec Boga na życie wieczne.
Bo trafia się i miłość zła, która więcej szkody, niż pożytku Ojczyźnie
przynosi. Miłość jest zła, gdy Ojczyznę kładzie się ponad Boga, Twórcę Ojczyzny. Miłość jest zła, gdy imienia Ojczyzny nadużywa się do
rozgrzeszania zbrodni popełnianych w imię dobra narodu, a w rzeczywistości występuje się przeciw Bogu, przeciw miłości ojczyzny niebieskiej, przeciw najsłuszniejszym prawom innych narodów. Miłość
jest zła, gdy imienia Ojczyzny – podobnie jak imienia Bożego – się
nadużywa, albo przykrywa nim brudne interesy osobiste i partyjne.
Miłość Ojczyzny jest zła, jeśli obyczaje nasze są złe (…). Kochamy
Ojczyznę prawdziwie wtedy (…), jeśli jej miłość poddajemy nieustannie miłości Boga, zgodnie z sumieniem; jeśli w pierwszym rzędzie
zabiegamy o zachowanie i pomnożenie w niej dóbr wiary chrześcijańskiej, sprawiedliwości, oświaty, opartej o religię; jeśli szanujemy prawowitą władzę w narodzie; jeśli mamy poczucie odpowiedzialności za
jej byt, rozwój i granice; jeśli jesteśmy gotowi znosić także upokorzenia
dla chwały Boga i dla dobra Ojczyzny („Charakter” – List pasterski
do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich, Lwów, XI
1918).
Prawdziwy patriota żyje według przykazań Bożych, wartości
ewangelicznych i nauczania Kościoła, poznaje dzieje swojego narodu
i pielęgnuje jego tradycje; prawdziwemu patriocie jest obcy nacjonalizm. Dla uczniów Chrystusa miłość ojczyzny – jako forma miłości
bliźniego – będąc wielką wartością, nie jest (…) wartością absolutną
(…). Jest (…) konkretyzacją uniwersalnego nakazu miłości Boga
i człowieka (…). Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy o dobro własnego narodu kosztem innych – uczą biskupi polscy w dokumencie pt.
Chrześcijański kształt patriotyzmu („Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Społecznych”, 14 III 2017,
w: „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, nr 28/2017, Warszawa
2018, s. 71-72).
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Trzeba więc słuchać głosu Boga, rozpoznawać Jego znaki, pozwolić Mu się prowadzić, spełniać uczciwie Jego wolę i powinności
obywatelskie, być otwartym, w duchu miłości i solidarności, na dialog
z innymi ludźmi – dziećmi jednego Boga. Kto tą drogą idzie, kto służy innym, temu Bóg powierza dobra największe, jak Józefowi – Jezusa i Maryję, jak naszym ojcom i matkom – wolną Ojczyznę.
Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński uczył: Dla nas po Bogu
największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności
przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej (…),
z której wyrastamy (…). Wbijamy w ziemię polską głazy zasad moralnych i religijnych, po których można bezpieczną stopą przyjść do
upragnionej, lepszej przyszłości. Te głazy to krzyż i Ewangelia, to
służba Kościoła, miłość, ofiara i szacunek dla człowieka (Kazanie
w uroczystość św. Stanisława BM, Kraków, 12 V 1974).
Te ideały i cnoty niech przyświecają każdemu z nas. Wszczepiajmy je w serca i umysły młodego pokolenia, zaczynając od ich pielęgnowania w rodzinie – pierwszej i najważniejszej szkole patriotyzmu (por. Chrześcijański kształt patriotyzmu, s. 76). W tym dziele
niech rodzinę wspiera Kościół, szkoła i państwo. Uczmy dzieci i młodzież wdzięcznej pamięci o przodkach, troski o ich groby i rodzinne
pamiątki.
Nie pozwólmy sobie wyrywać tych korzeni, jakie Boża Mądrość
zapuściła w naszych dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy
zagubić dziedzictwa, na którym spoczął znak wiecznego zbawienia –
prosił swych rodaków św. Jan Paweł II (Homilia, Lubaczów, 3 VI
1991).
Panie Boże, pomagaj nam mądrze i odpowiedzialnie korzystać z
daru wolności, budowanej na prawdzie i ofiarnej służbie. Pomóż nam
zrozumieć, że aby wejść do chwały, trzeba przejść przez mękę i krzyż –
jak mówił papież Franciszek przed kilkoma laty do Polaków w Rzymie (Homilia, kościół św. Stanisława BM w Rzymie, „L’Osserv.
Rom.”, 2014, nr 5, s. 32). Tylko bowiem droga przez krzyż wiedzie do
prawdziwego zmartwychwstania.
Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela – Redemtoris custos (św.
Jan Paweł II):
– czuwaj nad naszymi rodzinami i nad każdym życiem, ucz nas
zgody i solidarności, pomagaj zachować tożsamość katolicką i narodową oraz budować pokój i braterstwo z innymi narodami na fundamencie prawdy i miłości ewangelicznej;
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– bądź Stróżem naszej Ojczyzny – Poloniae custos i wraz z Maryją, Królową Polski, wypraszaj nam błogosławieństwo Jezusa Zmartwychwstałego.
Z pokorą wszyscy u nóg Twych klękamy,
Niechaj opieki Twej dzisiaj doznamy.
Ty Oblubieńcze Panny nad Pannami,
Święty Józefie, przyczyń się za nami!
(Ks. K. Antoniewicz, Pieśń do św. Józefa)
Amen.

Fot. Ewa Kotowska-Rasiak
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Ks. Czesław Krakowiak

DOKTORAT HONORIS CAUSA KS. PROF. FRANCISZKA GRENIUKA
Dnia 12 czerwca 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, miało miejsce wręczenie ks. prof.
Franciszkowi Greniukowi dyplomu honoris causa Ukraińskiego
Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, nadanego przez tę Uczelnię
na mocy uchwały Rady Naukowej z dnia 27 marca tegoż roku. Aktu
tego dokonał ks. prof. Bohdan Prach – Rektor. Odbyło się to w obecności wielu osób, w tym kilkunastu duchownych grekokatolickich.
Okazją było spotkanie przedstawicieli Kościoła Greckokatolickiego
i greckokatolickich absolwentów KUL w Lublinie w ramach 100lecia Uczelni oraz z racji 25-lecia ustanowienia lubelskiej parafii
greckokatolickiej. To właśnie KUL przyjmował i kształcił grekokatolików w trudnych czasach komunizmu. Byli wśród nich biskupi pomocnicy Eugeniusz Popowicz ze Lwowa i Teodor Martyniuk z Tarnopola, obydwaj wychowankowie Seminarium Duchownego w Lublinie, a tym samym absolwenci KUL.
Laudację, uzasadniającą nadanie tego najwyższego uniwersyteckiego odznaczenia, wygłosił ks. mgr Bohdan Pańczak, wychowawca alumnów grekokatolickich. Podkreślił on m.in.: „Osoba ks. Franciszka Greniuka jest wyjątkową egzemplifikacją papieskich słów
o Lublinie jako „miejscu «trudnego wyzwania»”. Pochodzi z terenów,
które były miejscem wyjątkowo doświadczonym konfliktem polskoukraińskim, przeżył wysiedlenie na rzecz Ukraińców i tułaczkę uciekiniera, jako żołnierz AK brał udział w walkach z UPA i ukraińską
policją w służbie niemieckiej. Po ludzku to wystarczające argumenty,
by ulec naciskom i zaprzestać przyjmowania do WSD w Lublinie
grekokatolików” […] „Jego determinacja w obronie obecności grekokatolików w lubelskim seminarium, znoszenie wywołanych tym ataków, szczerość partyzanta AK w rozmowach z ukraińskimi alumnami o najtragiczniejszych wydarzeniach wspólnej historii, wreszcie
wierność literze i duchowi Soboru Watykańskiego II, także podczas
pełnienia funkcji kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamościu, zapewniły mu poczesne miejsce na kartach historii Kościoła greckokatolickiego”.
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Tekst dyplomu, wręczonego ks. prof. F. Greniukowi przez
ks. rektora B. Pracha, jest zredagowany w dwóch językach.
Po polsku następująco:

Ukraiński Uniwersytet Katolicki
w uznaniu wybitnych zasług
w dziele zbliżenia duchowieństwa
rzymsko- i greckokatolickiego,
doceniając wysoki
moralny i naukowy
autorytet
decyzją Rady Naukowej UUK
z 27 marca 2018 r.
Księdzu Profesorowi
Doktorowi Habilitowanemu
Franciszkowi Greniukowi
nadaje tytuł
DOCTOR HONORIS CAUSA
z wszystkimi przysługującymi mu prawami,
przywilejami oraz honorami.
Lwów, 12 czerwca 2018 Roku Pańskiego
Prezydent
Borys Gudziak

Rektor
Bohdan Prach

pieczęć okrągła w języku ukraińskim:
Ukraiński Katolicki Uniwersytet
***
W liście z 20 czerwca b.r. Laureat otrzymał od swego biskupa
diecezjalnego Maria Rojka następujące gratulacje: „Czcigodny Księże, dziękując za przekazaną informację o nadaniu Księdzu DOKTORATU HONORIS CAUSA przez Katolicki Ukraiński Uniwersytet we
Lwowie, pragnę z tej okazji serdecznie Księdzu pogratulować.
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Do moich gratulacji i szczerej radości płynącej z tak cennego wyróżnienia osoby Naszego Kapłana dołączam ode mnie, jak też od licznego grona duchownych i świeckich naszej diecezji, wyrazy szacunku
oraz uznania za wszelkie dokonania na obszarze dydaktyki i wychowania, które poprzez Księdza trud i świadectwo wiary przyniosły
obfite owoce w życiu wielu ludzi”.

Źródło fot:
https://lublin.gosc.pl/doc/4808214.Budowniczy-mostow-kulturowych
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ks. Marek Dziewiecki

POKONYWANIE KONFLIKTÓW W RELACJACH Z DUCHOWNYMI
I ŚWIECKIMI

Wstęp
Los kapłana i radość życia danego kapłana nie zależy od jego
wieku, stanu zdrowia, stanowisku czy od wielkości parafii, w której
pracuje, lecz od relacji z ludźmi, które odzwierciedlają jego więź
z Bogiem i z samym sobą.
Dla każdego człowieka życie wolne od konfliktów, czyli życie
w harmonii z Bogiem, samym sobą i z drugim człowiekiem jest, błogosławieństwem i źródłem radości. Nieporozumienia, żale, pretensje,
krzywdy i wszystkie inne trudne sytuacje, które prowadzą do napięć
i konfliktów między ludźmi, odbierają nam wewnętrzny pokój i zapał
do wypełniania zadań, jakie stawia przed nami codzienność. Szczególnie bolesne są konflikty wtedy, gdy pojawiają się one w życiu kapłana, czyli osoby duchownej, która z definicji powinna promieniować
miłością, życzliwością i serdecznością, a zatem tym wszystkim, co
chroni przed napięciami i konfliktami w relacjach międzyludzkich.
Celem niniejszej analizy jest syntetyczna prezentacja sposobów,
dzięki którym kapłan będzie w stanie w optymalny sposób pokonywać konflikty w relacjach z innymi kapłanami, a także w kontaktach
z osobami świeckimi. Tekst obejmuje trzy części. Pierwsza z nich
dotyczy sposobów unikania konfliktów, gdyż to jest najbardziej skuteczny sposób mierzenia się z napięciami i trudnościami w kontaktach międzyludzkich. Część druga dotyczy sposobów pokonywania
konfliktów w relacjach z duchownymi i świeckimi. Część trzecia to
prezentacja warunków, jakie trzeba spełnić, by pokonać konflikty,
które ciągną się za nami z przeszłości i których do tej pory nie zdołaliśmy pokonać
1. Zapobieganie konfliktom w relacjach międzyludzkich
W każdej dziedzinie życia najlepszym sposobem pokonywania
trudności jest niedopuszczanie do tego, by one się pojawiły. Dla przykładu, profilaktyka uzależnień jest tańsza i prostsza niż terapia
alkoholizmu czy narkomanii. Podobnie troska o zdrowie jest tańsza
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i prostsza niż leczenie chorób cielesnych. Biblia przypomina nam
o tym, że zło najlepiej jest zwyciężać dobrem.
1.1. Zapobieganie konfliktom w relacjach z duchownymi
Co powinien czynić kapłan, który pragnie unikać konfliktów ze
współbraćmi w kapłaństwie? Powinien być księdzem, który odnosi
się do duchownych z miłością i życzliwością. Pierwszym warunkiem
zajęcia takiej właśnie postawy do współbraci w kapłaństwie jest wolność od konfliktów z samym sobą. Kto ma poważny żal do samego
siebie, kto jest rozgoryczony własnym sposobem postępowania, czy
kto odnosi się do samego siebie z agresją czy wrogością, ten siłą rzeczy prowokować będzie napięcia także w relacjach z innymi ludźmi.
Kto natomiast żyje w harmonii z samym sobą i z Bogiem, ten wnosi
pokój w relacjach z innymi. Życie w harmonii z samym sobą oznacza
wierność podjętemu powołaniu. Specyfiką powołania kapłańskiego
jest to, że żyjemy na co dzień w obecności Boga i że naśladujemy
Jezusa w Jego sposobach komunikowania miłości.
Powołaniem każdego z nas, kapłanów, jest najpierw pełna miłości, empatii, życzliwości i cierpliwości postawa wobec innych kapłanów. Zanim pójdziemy do ludzi świeckich, oni powinni widzieć, że do
siebie nawzajem odnosimy się z szacunkiem i że tworzymy kapłańską wspólnotę przyjaciół, którzy siebie wzajemnie wspierają i którzy
życzliwie ze sobą współpracują. Skutecznie unika konfliktów z braćmi w kapłaństwie taki ksiądz, który cieszy się innymi księżmi, który
chętnie się z nimi spotyka, który chętnie zaprasza ich do siebie, który
jest lojalny i dyskretny, który okazuje im wdzięczność i uznanie za
dobro, jakie czynią, który korzysta z ich doświadczenia i dojrzałości,
który wolny jest od zazdrości i zawiści, a także od chęci wyróżniania
się czy budowania swojej pozycji kosztem innych kapłanów.
Popatrzmy na kilka konkretnych przykładów postawy kapłana,
która chroni przed konfliktami w kontakcie z duchownymi. Zacznijmy od postawy proboszcza w odniesieniu do wikariuszy, gdyż doświadczenie potwierdza, że najczęściej to właśnie w relacji proboszczwikariusz dochodzi do nieporozumień, napięć i otwartych konfliktów.
Zapobieganie takim trudnym sytuacjom ma miejsce wtedy, gdy proboszcz przyjmuje każdego z kolejnych współpracowników z ojcowską
miłością, otwartością i szacunkiem. Warto już pierwszego dnia zaprosić nowego wikariusza na osobistą rozmowę, przedstawić mu pokrótce samego siebie, specyficzne cechy parafii, główne cele w duszpasterstwie, a także najważniejsze oczekiwania w odniesieniu do
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posługi tegoż nowego wikariusza. Warto zaproponować pojechanie
we dwóch na integracyjną wycieczkę – choćby tylko kilkugodzinną.
Warto też zaprosić rodziców nowego wikariusza, gościnnie przyjąć
ich na plebanii i zapewnić o tym, że ich kolejne odwiedziny będą mile
widziane. Warto wymienić się numerami telefonów i dzwonić do nich
z życzeniami świątecznymi czy też z okazji ich imienin albo rocznicy
ślubu. Dobry kontakt z rodzicami wikariusza w naturalny sposób
mobilizuje go do życzliwej współpracy z proboszczem. W przypadku,
gdy wikariusz zacząłby dawać powody do niepokoju o jego postawę
i zachowanie, kontakt z jego rodzicami daje proboszczowi szansę na
szybszą i bardziej owocną interwencję.
Kolejna ważna rzecz w zapobieganiu konfliktom to proponowanie wspólnego stołu i wspólnej modlitwy. Kapłani diecezjalni nie są
wprawdzie zobowiązani do życia wspólnotowego, typowego dla osób
zakonnych, lecz są powołani do budowania wspólnoty miłości i wzajemnej życzliwości. Wspólny posiłek, połączony z rozmowami o bieżących wydarzeniach, planach duszpasterskich i zadaniach w parafii,
a także wspólna modlitwa to czynniki, które skutecznie zapobiegają
nieporozumieniom, napięciom i konfliktom. W parafiach, w których
księża wspólnie odmawiają jakąś część modlitwy brewiarzowej –
choćby tylko kilka razy w tygodniu – konflikty występują zwykle
rzadko. Łatwiej jest też je pokonać, gdy już do nich dojdzie. Ważnym
elementem budowania wzajemnej życzliwości i klimatu rodzinności,
jest wspólne świętowanie na plebanii imienin, urodzin i rocznic święceń przy udziale wszystkich księży, zaangażowanych w duszpasterstwo w danej parafii.
Dobrym sposobem na unikanie wzajemnych pretensji czy konfliktów jest ponadto precyzyjne wyznaczanie – na piśmie! – zadań
duszpasterskich na dany tydzień czy na daną niedzielę w taki sposób, by każdy z kapłanów dokładnie wiedział, jakie zadania do niego
należą, a jakie zadania podejmują w tym czasie pozostali kapłani.
Warto też precyzyjnie rozpisać na cały rok dni wolne poszczególnych
kapłanów, a także daty ich urlopów czy ewentualnych innych wyjazdów. Nie mniej ważne jest ustalenie jasnych zasad materialnego
wynagrodzenia księży. Wszelkie niedopowiedzenia w wyżej wymienionych sprawach są zwykle konfliktogenne.
Wszystkie relacje międzyludzkie zależą od każdej z osób, które
te relacje tworzą. Nawet najbardziej życzliwa postawa proboszcza nie
gwarantuje automatycznie, że także wikariusze, rezydenci czy inni
kapłani, posługujący w danej parafii, będą okazywali podobną życz361

INNE
liwość i że będą odpowiadali dobrem na otrzymane dobro. Za budowanie wspólnoty wolnej od konfliktów odpowiedzialni są wszyscy
kapłani na terenie danej parafii, dekanatu, diecezji. Jeśli się im to
uda, wtedy spełniają także pierwszy warunek unikania konfliktów
w relacjach ze świeckimi. W przypadku konfliktów między kapłanami, niemal natychmiast pojawiają się bowiem także napięcia i podziały między świeckimi, którzy zaczynają opowiadać się po którejś
ze stron sporu. Gdy natomiast duchowni stanowią harmonijną
wspólnotę przyjaciół, wtedy zyskują szacunek u świeckich i redukują
do minimum ryzyko popadnięcia w konflikty ze świeckimi.
1.2. Zapobieganie konfliktom w relacjach ze świeckimi
W relacjach ze świeckimi – podobnie jak w relacjach z kapłanami – najlepszym sposobem pokonywania napięć i konfliktów jest
niedopuszczanie do tego, by one zaistniały. Również tutaj najbardziej
pomaga w tym odnoszenie się do innych z miłością. Kapłan, który
kocha, wnosi w relacje ze świeckimi pokój i życzliwość. Taki kapłan
jest cierpliwy i łagodny. Nie unosi się gniewem, lecz odpowiada dobrem na zło. Kapłani unikają konfliktów wtedy, gdy ich postawa
świadczy o tym, że cieszą się ludźmi świeckimi i że chcą pomagać im
w ofiarny sposób. Unikać konfliktów to być dla parafian serdecznym
duchowym ojcem, to troszczyć się o wszystkie ich potrzeby: materialne, psychiczne i społeczne, a nie tylko duchowe, moralne i religijne.
To posługą duszpasterską obejmować wszystkie grupy wiekowe
i wszystkie środowiska: dzieci, młodzież i dorosłych, zdrowych i chorych, szczęśliwych i załamanych. To potwierdzać własnym postępowaniem, że kapłan to ktoś, kto od rana do wieczora wspiera małżeństwa i rodziny i że sensem celibatu jest to, by kapłan mógł ofiarnie
chronić małżeństwa i rodziny, ale nie kosztem własnej żony i własnych dzieci.
Istotny, wręcz rozstrzygający sposób zapobiegania konfliktom, to
postępowanie zgodne z Dekalogiem i z zasadami chrześcijańskiej
moralności. Każda słabość kapłana, a tym bardziej każdy grzech,
oznacza wyrządzanie komuś krzywdy i nieuchronnie prowadzi do
konfliktów. Zapobiegać konfliktom to nie tylko postępować zgodnie
z Bożymi przykazaniami, ale też wymagać od samego siebie takiej
przejrzystości w postępowaniu, by nie dawać żadnych podstaw do
podejrzeń, a tym bardziej do zgorszenia. Kapłani powinni stawiać
sobie w tym względzie jeszcze wyższe wymagania od tych, które stawiają swoim parafianom. Dojrzały kapłan nigdy nie posługuje się
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rozumowaniem typu: „Wprawdzie, z zewnątrz patrząc, moje zachowania czy moje więzi z jakąś osobą mogą wydawać się komuś niewłaściwe, ale sumienie niczego mi nie wyrzuca i dlatego komentarze ludzi
mnie nie obchodzą.” Odpowiedzialny kapłan postępuje w taki sposób,
że nie tylko może być spokojny w sumieniu, ale że spokojni o niego
mogą być również ci, którzy patrzą na jego zachowanie z zewnątrz.
Zapobieganie konfliktom w relacjach ze świeckimi to budowanie
takiej parafii, która funkcjonuje na podobieństwo kochającej się rodziny, w której dorośli pomagają dzieciom, zdrowi – chorym, szczęśliwi – cierpiącym, bogaci – biednym. To troska o to, by niedzielna
Eucharystia była radosnym spotkaniem nie tylko z Bogiem, lecz także z ludźmi i żeby była rzeczywistym umocnieniem jej uczestników
na kolejny tydzień życia, często w bardzo twardej i szarej rzeczywistości. W tym celu warto, by księża wystawili w kościele skrzynkę, do
której świeccy mogą zgłaszać swoje pytania i wątpliwości, a także
propozycje duszpasterskie i sugestie co do tematów homilii na kolejne niedziele. Warto, by po błogosławieństwie ogólnym kapłani błogosławili dzieci, które będą chciały podejść oraz dorosłych i by zatrzymywali się przed świątynią po zakończeniu Mszy św., aby pozdrowić
świeckich i dać szansę na choćby krótką rozmowę tym, którzy tego
potrzebują. Łatwiej wtedy będzie im się zdecydować na poproszenie
o osobistą rozmowę z księdzem, gdy staną w obliczu trudności, z którymi sami sobie nie będą radzić. Warto, by kapłani regularnie przypominali, że są otwarci na takie rozmowy i że mają czas dla swoich
parafian. Cennym sposobem integracji i budowania przyjaznych więzi ze świeckimi jest prowadzenie grup formacyjnych, a także otwieranie kawiarenek i świetlic parafialnych, w których dzieci, młodzież
i dorośli mogą spotykać się twarzą w twarz ze swoimi duszpasterzami.
Istotnym sposobem unikania konfliktów jest także stosowanie
przez kapłanów zasady, że nie podejmują dyskusji z tymi świeckimi,
którzy zupełnie nie reagują na argumenty lub którzy są emocjonalnie
skrajnie rozchwiani czy wręcz zaburzeni psychicznie. Jeśli tego typu
osoby zgłaszają się z urojonymi pretensjami albo z niezgodnymi
z Ewangelią pomysłami na funkcjonowanie parafii, to rozsądne jest
proponowanie, by swoje pretensje czy propozycje sformułowali na
piśmie i że na piśmie też otrzymają od nas odpowiedź. Mamy wtedy
szansę na to, by nasza reakcja nie była emocjonalna, lecz racjonalna.
Zadaniem księdza jest wczuwanie się w sytuację życiową, przeżycia
i oczekiwania naszych rozmówców, bo to pomaga zachować spokój
i trafnie dobierać argumenty w rozmowie z daną osobą.
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W kontakcie z ludźmi agresywnymi powinniśmy wymagać od
siebie opanowania i kultury bycia tak, by móc zachować szacunek do
własnego zachowania. Ksiądz nigdy nie powinien odpowiadać agresją
na agresję. Pamiętam sytuację sprzed kilku lat, gdy podjechałem pod
plebanię w pewnej parafii, do której byłem zaproszony, żeby odprawić wieczorną Mszę świętą. Gdy wysiadłem z samochodu, podbiegła
do mnie skrajnie zdenerwowana kobieta i zaczęła obrzucać mnie
wyzwiskami za to, że nieczynna jest kancelaria, mimo że w tym czasie powinna być otwarta. Przeczekałem atak furii tamtej kobiety,
a następnie stwierdziłem, że też jestem zbulwersowany taką sytuacją. Dopiero wtedy wyjaśniłem, że jestem gościem i że zaraz poszukam któregoś z miejscowych księży. W tej sytuacji kobieta się wyciszyła i po chwili przeprosiła mnie za to, że niesłusznie mnie zaatakowała. Potencjalny konflikt przerodził się we wzajemną życzliwość.
Niezwykle ważnym warunkiem unikania konfliktów jest konsekwentne stosowanie zasady, że w żadnej sprawie nie wydajemy opinii, ani nie podejmujemy decyzji po wysłuchaniu jednej tylko strony.
Odnosi się to na przykład do sytuacji, gdy ktoś z małżonków opowiada nam o kryzysie w relacji z mężem czy żoną, albo gdy ktoś z jakiejś
grupy formacyjnej opowiada nam o trudnościach czy napięciach
w tejże grupie. Niemal codziennie przekonuję się o tym, jak bardzo
subiektywnie i selektywnie naświetlają swoją sytuację moi rozmówcy, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywają poważne trudności w małżeństwie i rodzinie. Jeśli wysłuchamy tylko jednej strony, wtedy postępujemy skrajnie niedojrzale i pozwalamy na to, by ktoś nami manipulował i by wciągał nas w swoje rozgrywki. To nieuchronnie prowadzi do wikłania się w nieporozumienia, żale osób niewysłuchanych
i bolesne konflikty.
2. Sposoby pokonywania konfliktów
Pojawienie się konfliktów w relacji kapłana z duchownymi
i świeckimi zdarza się również wtedy, gdy z naszej strony czynimy
wszystko, by nie stać się powodem do napięć czy pretensji pod naszym adresem. Wiele zależy wtedy od tego, w jaki sposób zmierzymy
się z tymi trudnymi sytuacjami. Jeśli każdą trudność czy każde niemiłe wydarzenie z góry potraktujemy jako niesłuszny atak na naszą
osobę, to taką postawą możemy jedynie pogorszyć sytuację i doprowadzić do eskalacji napięcia, gniewu i złości w nas oraz w ludziach
wokół nas. Błogosławieństwem jest zatem sztuka zrównoważonego,
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roztropnego i pogodnego reagowania na trudności i konflikty, z jakimi przychodzi nam się mierzyć.
2.1. Pokonywanie konfliktów w relacjach z kapłanami
Zacznijmy od popatrzenia na zasady pokonywania konfliktów
z naszymi współbraćmi w kapłaństwie. Mówi się słusznie, że nawet
w dobrej i kochającej się rodzinie dochodzi czasem do nieporozumień,
napięć i konfliktów. Wspólnoty kapłanów nie są w tym względzie
wyjątkiem. Popatrzmy na konkretne przykłady rozważnego reagowania na konflikty, które ktoś z duchownych prowokuje w kontakcie
z nami. Dla przykładu, jeśli któryś z wikariuszy – mimo życzliwości
proboszcza i czytelnego podziału obowiązków – zaniedbuje to, co powinien wykonać, wtedy proboszcz powinien strzec się postaw skrajnych. Pierwsza skrajność to udawanie, że nie widzimy zaniedbań
i niepokojącej postawy tego drugiego księdza. Nasza bierność doprowadzi do pogorszenia się sytuacji i do jeszcze większego konfliktu
w przyszłości. Drugi błąd to agresywny atak na winowajcę, podniesiony głos czy wręcz doprowadzenie do kłótni. W tym przypadku nastąpi eskalacja konfliktu.
Dojrzała reakcja polega na podjęciu spokojnej, rzeczowej rozmowy, na precyzyjnym opisaniu zaniedbań i na stanowczym oznajmieniu konsekwencji, jeśli upominany ksiądz nie zmobilizuje się do szlachetnego działania. Jeśli taka stanowcza w treści i spokojna w formie
rozmowa nie przyniesie rezultatu, to proboszcz ma prawo zastosować
sankcje finansowe, proporcjonalne do stopnia zaniedbań. Jeśli i to
nie doprowadzi do poprawy postępowania, wtedy należy oznajmić, że
zwrócimy się o pomoc do przełożonych, na przykład do dziekana, do
ojca duchownego kapłanów, a w ostateczności do księdza biskupa.
Nie będzie to forma donosicielstwa, gdyż wprost informujemy winowajcę o naszych zamiarach, a on ma przez to szansę, by przedstawić
przełożonym swoją wersję wydarzeń. Oczywiście również wikariusz
ma prawo do twardej rozmowy ze swoim proboszczem, jeśli uważa, że
proboszcz błądzi, że zaniedbuje swoje obowiązki, czy że krzywdzi
współpracowników. Jeśli taka rozmowa nie przyniesie poprawy sytuacji, wtedy wikariusz ma prawo interweniować u przełożonych proboszcza.
A teraz konkretny przykład konfliktu między proboszczami.
W jednej z parafii w protokole zdawczo-odbiorczym odchodzący proboszcz ukrył przed swoim następcą duży dług, jaki miał do spłacenia
jednej z firm, która rok wcześniej wykonała kosztowne prace moder365
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nizacyjne w kościele. Gdy firma ta zwróciła się z tymi roszczeniami
do nowego proboszcza, ten zadzwonił do swojego poprzednika. Tamten potwierdził, że taki dług jest rzeczywiście do spłacenia, ale że go
to nic nie obchodzi, bo to już nie jest jego parafia. Wtedy nowy proboszcz oznajmił nieuczciwemu poprzednikowi, że zgłosi sprawę do
biskupa z prośbą o rozstrzygnięcie. Tak też postąpił, a biskup polecił
spłacenie długu temu, który ten dług zaciągnął. Nowy proboszcz nie
dał się wciągnąć w utarczki czy kłótnie ze swoim poprzednikiem.
Źródłem wyjątkowo bolesnych napięć i konfliktów we wspólnocie
kapłanów bywa popadanie duchownych w uzależnienia, z których
najczęstszym jest alkoholizm. Trzeba wtedy wiedzieć, że alkoholik to
ktoś skrajnie naiwnie zakochany w swoim śmiertelnym wrogu, czyli
w alkoholu. To ktoś, kto nieustannie oszukuje samego siebie, gdyż
wmawia sobie, że nie ma problemu z piciem. To wreszcie ktoś, kto
jest mistrzem w manipulowaniu innymi ludźmi po to, by mu nie
przeszkadzali trwać w nałogu. W tej sytuacji nie jest możliwa racjonalna dyskusja z uzależnionym, a jedynie oznajmianie mu decyzji, że
jeśli jeszcze raz sięgnie po alkohol (alkoholik nie potrafi wypić niewiele), to wtedy zgłaszamy ten fakt do księdza biskupa z prośbą
o usunięcie upijającego się księdza z pracy w duszpasterstwie. Takiego kapłana należy postawić przed alternatywą: albo decydujesz
się na zamkniętą terapię, albo zostajesz odsunięty od duszpasterstwa
i ewentualnie suspendowany. Jeśli uzależniony podejmie terapię
i zacznie radykalnie pracować nad swoim charakterem, wtedy potrzebuje jeszcze kilku lat próby. Może mieć w tym czasie status rezydenta w jakiejś parafii. Proboszcz powinien zawrzeć z nim kontrakt
na piśmie, w którym trzeźwiejący alkoholik oznajmia, że natychmiast odejdzie z parafii, jeśli tylko sięgnie po jakikolwiek napój alkoholowy w jakiejkolwiek ilości.
Powyższe przykłady ilustrują zasadę, że zadaniem każdego
z nas jest tak szlachetne i życzliwe odnoszenie się do współbraci
w kapłaństwie, żeby samemu nie stawać się źródłem napięć i konfliktów, a z drugiej strony tak przemyślane i rozważne reagowanie na
błędy czy prowokacje ze strony niedojrzałych duchownych, by nie
doprowadzać do eskalacji konfliktu, który oni prowokują. Trudności
i napięcia może spowodować jeden z kapłanów w danej parafii czy
wspólnocie, lecz doprowadzenie do konfliktu i do wzajemnego zagniewania to już efekt niedojrzałości obydwu stron.
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2.2. Pokonywanie konfliktów w relacjach ze świeckimi
W każdej parafii i w każdym środowisku znajdą się ludzie błądzący czy agresywni, którzy zrobią wszystko, żeby doprowadzać do
napięć i prowokować konflikty. Paradoksalnie, im bardziej będziemy
pogodni i radośni, z im większą miłością i szlachetnością będziemy
odnosić się do bliźnich, tym bardziej zaniepokoimy ludzi nieszczęśliwych czy przewrotnych. Staniemy się bowiem dla nich powodem do
zazdrości albo znakiem sprzeciwu, gdyż zaniepokoimy ich sumienia.
Tacy ludzie będą dążyć do tego, by nas na jakiejś słabości podchwycić, czy by znaleźć najbardziej nawet błahy pretekst do prowokowania napięć i konfliktów. Doświadczył tego sam Jezus, którego uczeni
w Piśmie i faryzeusze próbowali na czymkolwiek podchwycić, byle
tylko Go skrzywdzić.
Naszym zadaniem jest zachowanie pogody ducha i spokojne reagowanie na niepokój, złośliwości czy agresję ze strony ludzi świeckich. W niektórych przypadkach warto posłużyć się ironią, by pokazać, że nie damy się sprowokować. Podczas pewnej uroczystości
przypadło mi usiąść na posiłek przy stole, przy którym było też kilku
polityków. Jeden z nich próbował wciągnąć mnie w agresywną polemikę, atakując przy tym Jezusa i twierdząc, że podawane przez Niego normy moralne nie mają już racji bytu w naszych czasach. Wtedy
spokojnym głosem wyraziłem zdziwienie, że poseł partii uznającej się
za postępową i tolerancyjną, jest antysemitą, gdyż agresywnie wypowiada się o Żydzie. Poseł ów zorientował się, że nie poradzi sobie
w spokojnej wymianie argumentów i zamilkł. Nie udało mu się doprowadzić do konfliktu.
A oto inny przykład. W jednej z parafii w czasie niedzielnych
homilii wyjaśniałem, że duszpasterstwo małżeństw w kryzysie powinno zaczynać się od tworzenia grup wsparcia dla małżonków
opuszczonych, którzy trwają w wierności małżeńskiej. Tacy małżonkowie są bowiem skarbem Kościoła, gdyż dochowanie wierności wobec niewiernego małżonka wiąże się zwykle z heroiczną miłością.
Ponadto, są oni błogosławieństwem dla dzieci, które widzą, że przynajmniej jeden rodzic poważnie traktuje przysięgę złożoną przed
Bogiem. Są też błogosławieństwem dla niewiernego małżonka, który
będzie miał do kogo powrócić, jeśli zmieni swoje życie. Po jednej ze
Mszy świętych przyszło do zakrystii kilku mężczyzn. Głośno wypowiedzieli oni do mnie swoje oburzenie z powodu mego zachwytu wobec małżonków opuszczonych, a mimo to respektujących złożoną
przez siebie przysięgę miłości aż do śmierci. Protestujący zażądali,
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żebym założył grupę wsparcia dla małżonków, którzy żyją w małżeństwach niesakramentalnych.
W odpowiedzi wyjaśniłem spokojnie, że dla chrześcijan nie istnieją małżeństwa niesakramentalne, gdyż są to związki cudzołożne.
Wyjaśniłem też, że chętnie założę grupę formacyjną dla ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych, którzy chcą się nawracać,
pod warunkiem, że pozwolą mi nazywać te związki tak, jak nazywał
je Chrystus, czyli właśnie związkami cudzołożnymi. Jestem bowiem
świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii, a nie sługą „poprawności”
politycznej. Wyjaśniłem ponadto, że Jezus pozwala na to, by bronić
się przed małżonkiem-krzywdzicielem, ale nie pozwala na to, by brać
sobie nową „żonę” czy nowego „męża”, a także to, że nie mogą szukać
bliskości Jezusa w sakramencie Eucharystii ci ludzie, którzy odrzucają Jego obecność w sakramencie małżeństwa. Potwierdziłem, że za
rozpad małżeństwa w jakimś stopniu odpowiedzialni są oboje małżonkowie, ale też i to, że istnieje jakościowa różnica moralna między
małżonkiem, który wchodzi w związek cudzołożny, a małżonkiem,
który trwa w wierności małżeńskiej. Po tych wyjaśnieniach dyskutujący ze mną mężczyźni bez słowa opuścili zakrystię. Nie zdołali doprowadzić do powstania sytuacji konfliktowej.
Jeden z księży proboszczów opowiedział mi o tym, że któregoś
popołudnia zapukali na plebanię małżonkowie, którzy nie mieli dotąd kontaktu z parafią. Mężczyzna z agresją w głosie stwierdził, że
właśnie zmarła jego teściowa i że żąda, aby ksiądz sprawował pogrzeb za darmo. Proboszcz uśmiechnął się do agresora i zaprosił obydwoje do kancelarii, mimo że nie była to godzina dyżuru. Najpierw
na głos pomodlił się za zmarłą, a następnie poprosił małżonków, by
usiedli. Pogodnym tonem oznajmił, że nie weźmie za pogrzeb żadnej
opłaty. Dodał też, że może znaleźć dwie kobiety, które za darmo
przygotują i ubiorą zmarłą do pogrzebu oraz czterech mężczyzn, którzy za darmo będą nieśli trumnę, by rodzina nie musiała płacić za te
usługi zakładowi pogrzebowemu. W obliczu pogody ducha i życzliwości księdza owa para małżeńska zaczęła się coraz bardziej czerwienić.
Pod koniec rozmowy wręcz poprosili, by proboszcz jednak przyjął
opłatę za pogrzeb. On nie zmienił zdania. W rezultacie ludzie, którzy
jeszcze kilka minut wcześniej zachowywali się bardzo agresywnie
i arogancko, przeprosili, a po pogrzebie zaczęli regularnie uczęszczać
na niedzielną Eucharystię.
Źródłem nieporozumień, napięć i konfliktów może być nie tylko
agresja ze strony niektórych świeckich, lecz także nieroztropna próba
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pomagania komuś w sytuacji kryzysowej. Przykładem jest jeden
z księży, który opowiedział mi o swojej bolesnej historii. Otóż któregoś późnego wieczora zapukała do niego na plebanię płacząca kobieta. Okazało się, że właśnie uciekła z domu przed mężemalkoholikiem, który tego wieczoru po raz kolejny wrócił pijany i zaczął grozić jej nożem. Przejęty tym ksiądz zgodził się, by tej nocy owa
kobieta przenocowała na plebanii, w pokoju gościnnym, na innym
piętrze niż spał on sam. Rano kobieta wróciła do domu, a niedługo
później jej mąż przyszedł na plebanię i zaczął robić księdzu awanturę
o to, że ma romans z jego żoną. Następne miesiące były nie do zniesienia, gdyż ów mężczyzna powracał do księdza – po pijanemu i na
trzeźwo – by pod plebanią wykrzykiwać swoje podejrzenia. Skończyło
się tym, że ksiądz nie wytrzymał psychicznie i musiał zmienić parafię.
Nikt z nas nie jest doskonały i absolutnie dojrzały. Każdemu
z nas może przytrafić się chwila naiwności czy słabości, która sprawi,
że ktoś ze świeckich będzie miał do nas żal i albo że nas sprowokuje
swoją postawą i wejdzie z nami w konflikt. Gdy już do sytuacji konfliktowych dojdzie, wtedy warto poradzić się jakiejś mądrej i dojrzałej
osoby – duchownej lub świeckiej – żeby jak najszybciej pokonać kryzys. Jeśli to my zawiniliśmy, wtedy warto natychmiast przeprosić
i wyciągnąć żelazne wnioski na przyszłość. Jeśli w błędny sposób
zareagowaliśmy na słabość czy przewrotność innych osób, to dostaliśmy lekcję, którą warto przemyśleć, żeby uniknąć powielania takich
błędów w przyszłości.
3. Zamykanie konfliktów z przeszłości
Czasem konflikty, w jakie jesteśmy uwikłani, ciągną się latami,
stając się naszym krzyżem i utrapieniem. Lekarstwem jest wtedy
przebaczenie i pojednanie. Wzorem postępowania w takich sytuacjach jest przypowieść o dłużniku i wierzycielu. Dłużnik padł na kolana przed wierzycielem, opisał swoją winę w postaci niespłaconego
długu, uznał konsekwencje swojej winy i prosił o cierpliwość, żeby
mógł oddać cały dług w ratach. Wtedy – i ani sekundy wcześniej! –
wierzyciel darował mu cały dług.
Jeśli to my zawiniliśmy i staliśmy się przyczyną sytuacji konfliktowej, to naszym zadaniem jest pójść z miłością do osoby, którą
skrzywdziliśmy i opisać nasze winy, by osoba ta wiedziała, że zdajemy sobie sprawę z bólu, jaki jej zadaliśmy. Następnie mamy szczerze
przeprosić za wyrządzone krzywdy i rozpocząć proces zadośćuczynienia. Jeśli skłamaliśmy, to teraz mówimy prawdę. Jeśli byliśmy agre369
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sywni, to teraz okazujemy szacunek i delikatność. Jeśli oczerniliśmy,
to odwołujemy nasze oskarżenia.
Jeśli natomiast to druga osoba doprowadziła do konfliktu, wtedy
naszym zadaniem jest przebaczyć jej w sercu minione krzywdy, nic
jej na razie o tym nie mówiąc. Zadanie drugie to powstrzymywanie
się od najmniejszej nawet formy zemsty. Chrześcijanin nigdy nie
odpowiada złem za zło. Zadanie trzecie to nadal kochać naszego winowajcę, gdyż miłość jest bezwarunkowa i nieodwołalna. W sytuacjach konfliktowych może to być na razie miłość okazywana na odległość, na przykład w postaci modlitwy za winowajcę, gdy osobisty
kontakt z nim nie jest możliwy lub nie byłby roztropny. Zadanie
czwarte to bronienie się tu i teraz przed kolejną krzywdą. Chrześcijanin wierny Jezusowi nikogo nie krzywdzi, ale też nie pozwala się
krzywdzić. Jest roztropny, a nie tylko dobry.
Jeśli któregoś dnia winowajca przyjdzie do nas przemieniony,
jeśli opisze swoje winy, szczerze przeprosi i zacznie wynagradzać za
wyrządzone nam zło, wtedy powinniśmy głośno i radośnie zakomunikować, że w sercu to już dawno mu przebaczyliśmy, ale nie mogliśmy o tym powiedzieć wcześniej, gdyż nie spełniał warunków pojednania. Powinniśmy naśladować miłosierną miłość Boga, a ta jest
zawsze mądra. Taka miłość oznacza, że – na podobieństwo miłosiernego Ojca – przebaczamy w sercu wszystkim naszym winowajcom,
lecz komunikujemy im nasze przebaczenie i urządzamy ucztę pojednania wtedy, gdy się nawrócą. Jeśli tu i teraz nadal błądzą, to na
razie nie potrzebują naszego przebaczenia, lecz osobistego nawrócenia. Przebaczenie jest lekarstwem na złą przeszłość, za którą żałujemy. Natomiast lekarstwem na złą teraźniejszość jest nasze natychmiastowe nawrócenie. Złą przeszłość i konflikty z przeszłości są
w stanie pokonywać jedynie ci, którzy mają dobrą, Bożą teraźniejszość.
Zakończenie
Żyjemy w czasach, w których wokół nas coraz więcej jest ludzi
skonfliktowanych z samymi sobą, z Bogiem i z bliźnimi. Coraz więcej
jest osób nieszczęśliwych, a przez to agresywnych, które dążą do
kłótni i konfliktów, by w ten sposób odreagować własne napięcia
i niepokoje. Nam samym czasem brakuje cierpliwości i rozwagi
w trudnych sytuacjach. Unikanie konfliktów w relacjach międzyludzkich czy mądre reagowanie w sytuacji nieuzasadnionego ataku
na naszą osobę, stawia nam wyjątkowo wysokie wymagania. Bycie
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kapłanem, który promieniuje spokojem i pogodą ducha, wymaga
wierności naszemu powołaniu, czyli trwaniu w ofiarnej miłości na co
dzień. Taka postawa wymaga ciągłego nawracania się, serdecznej,
codziennej modlitwy, regularnego korzystania z sakramentu pokuty
i pojednania, z rekolekcji i innych form stałej formacji kapłańskiej
oraz pracy nad własnym charakterem.
Dojrzałość wymaga też świadomości, że na tej ziemi nie uda się
nam żyć bez stresów, ani uniknąć sytuacji, w których powinniśmy
stanowczo reagować i bronić nauczania Jezusa nawet wtedy, gdy
doprowadzi to do konfliktu z jakimś duchownym czy świeckim.
Lepiej jest bowiem cierpieć, dobrze czyniąc, czyli płacąc cenę za
wierność Jezusowi, niż cierpieć, źle czyniąc, czyli płacąc cenę za pójście na kompromis ze złem. Miłość i wierność jest ważniejsza niż
unikanie trudnych konfrontacji i cierpienia.
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JEDZIEM NA LUBLIN [!]
WSPOMNIENIE O KS. ROMANIE JAWORSKIM
Wzruszyło mnie niezwykłe wspomnienie z niedawnej przeszłości
pani Iwony Kobel, rodem z Lipska koło Zamościa. Przypomniała, że
kiedyś jako dziecko ciężko zachorowała. Lekarze zamojscy, wobec jej
wyjątkowo złego stanu, byli bezradni. Proboszcz, ks. Roman Jaworski, akurat wtedy chodził po kolędzie. Zatroskani rodzice płakali,
przedstawiając mu stan dziecka. Kapłan zaś nie zastanawiając się
ani chwili, od razu zawyrokował: Jedziem na Lublin! Natychmiast
przerwał wizytę duszpasterską. Zdjął szybko sutannę i zabrał rodziców wraz z dzieckiem i wszyscy pojechali od razu do Lublina. Leczenie w szpitalu w Lublinie okazało się skuteczne. Dziecko wyzdrowiało. Dziś już jako osoba dorosła głosi chwałę swego dobroczyńcy. Pracuje jako pielęgniarka i troszczy się o zdrowie innych ludzi.
Grób ks. Romana Jaworskiego znajduje się zaraz przy wejściu
do naszej krasnobrodzkiej nekropolii. Ilekroć zatrzymuję się przy
nim, zawsze myślę o niezwykłej dobroci tego kapłana i pomocy, jaką
niósł ludziom, gdziekolwiek duszpasterzował. Warto o tej służbie
dobru przypominać nie jako listek uznania, ale jako wzór dla pokoleń, które oczekują na dobre wzory życia. Przypominanie postaci,
które sprawdziły się w trudnym okresie naszej przeszłości i teraźniejszości, jest tym bardziej potrzebne, bo dziś nie oszczędza się ani
księży, ani Kościoła.
W pobliżu grobu ks. Romana spoczywa zmarły w młodym wieku
ks. Stanisław Machalski, pallotyn. Nieco dalej przy głównej alei spoczywają inni duszpasterze. Wśród nich jest odnowiony grób ks. Nikodema Murawskiego, wikariusza krasnobrodzkiego, od 1917 r. do jego
tragicznej śmierci w dniu 15 października 1921 r.
Księdzu Murawskiemu przyszło żyć w okresie odradzania się
Polski po 123 latach niewoli. Niepewność jutra i pytanie, co będzie
teraz z naszą Ojczyzną, stwarzała u wielu ludzi tamtego czasu wielkie napięcie nerwowe. Tak przeżywał ten trudny czas ks. Murawski.
Wrażliwy na sprawy społeczne i polityczne wikariusz krasnobrodzki
targnął się nawet na swoje życie.
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Ksiądz Jaworski w trudnym okresie życia swoich parafian po
prostu działał. Podejmował różne inicjatywy. Służył bliźniemu. Również w tym jest dla nas wzorem i zachętą, byśmy właśnie tak postępowali. Nie trzeba rezygnować, ale służyć. To zadanie także dla nas
dzisiaj. Taką misję odczytuję, gdy zatrzymuję się przy jego grobie na
krasnobrodzkim cmentarzu.
Ciekawe życie ks. Romana Jaworskiego ukazał troskliwy kronikarz, ks. Zygmunt Jagiełło1. Przypomnijmy je krótko.
Roman Jaworski urodził się w 1947 r. w Krasnobrodzie. Po studiach w Lubelskim Seminarium Duchownym i święceniach kapłańskich w czerwcu 1972 r. był wikariuszem w Turobinie, Wojciechowie,
Łaszczowie, Nieliszu, Wilkowie i Batorzu. Od 1986 r. pełnił obowiązki proboszcza w Woli Gałęzowskiej, Lipsku, Suścu i Skierbieszowie.
Od czerwca 2008 r. był kapelanem Sióstr Franciszkanek Misjonarek
Maryi w Zamościu. Zmarł tam niespodziewanie we śnie 22 kwietnia
2014 r.
Ksiądz Roman zasłużył się dobrze wszędzie, gdzie przyszło mu
pracować. Wśród jego cnót przeważała dobroć i chęć służenia innym,
wyrażana często bardzo spontanicznie.
Pamiętam dobrze jak 21 czerwca 1970 r. uczestniczyliśmy razem
w Niemirówku w przyjęciu prymicyjnym ks. Mieczysława Cisły. Kiedy Romek dowiedział się, że w gospodarstwie moich rodziców jest
sporo pracy i trzeba kosić trawę, zadecydował od razu: Zostaję. Przenocuję na miejscu i jutro pomagam przy koszeniu łąki.
Tato pożyczył kosę od sąsiadów i nazajutrz uczestnicy pięknej
uroczystości prymicyjnej stanęli do pracy. Trawę kosili czterej mężczyźni: mój Tata i Brat, kleryk Roman i piszący te słowa. Dwaj
ostatni, wczoraj w białych, pięknych komżach, na drugi dzień w mokrych od wysiłku koszulach. Takie zaangażowanie budziło zainteresowanie sąsiadów.
Czy to wszystko minęło bezpowrotnie? Myślę, że nie. Kapłan jest
nadal z ludu brany i dla ludzi postawiony (por. Hbr 5, 1). Pracuje,
pomaga, głosi słowo Boże. Trzeba o tym przypominać i mówić wszędzie, nie tylko z okazji kolejnej rocznicy śmierci gorliwego kapłana
i duszpasterza.
Pomyślmy o tym, kiedy przekraczamy bramę cmentarza i przechodzimy obok grobów naszych duszpasterzy. Cmentarz mówi wiele.
1 Ks. Zygmunt Jagiełło, Ks. Roman Jaworski (1947-2014), „Zamojski Informator
Diecezjalny” 2014, nr 2, s. 291-294.
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Miejsca pochówku naszych bliskich przypominają głębię także mojej
Arkadii. Prowadzą do zaangażowania dzisiaj i teraz.
Szczególną wymowę, a nawet pewien urok, ma cmentarz krasnobrodzki. Szukamy na nim grobów, bo one nas łączą. Ci, którzy
odeszli, są zawsze najbliżej. Cmentarz jest szczególnie bliski, zwłaszcza od momentu, gdy spoczęli na nim rodzice, ojciec i matka oraz
nasi duszpasterze. Należy przez to tak samo do świata jak dom,
miejsce pracy i świątynia. Nazywany jest czasem miejscem rozstania, choć całkiem niesłusznie. Bo miejscem rozstania jest dom.
Cmentarz to miejsce spotkania ze zmarłymi. Ci, którzy odeszli,
stają się tutaj naszymi prawdziwymi przodkami, którzy budowali dla
nas wsie i miasta, uprawiali rodzinne pola.
Idąc na cmentarz, powracamy do nich. Każdy ma tu swój grób.
Większość nagrobków jest oznaczona krzyżem, inne są nieoznaczone.
Są groby, na których umieszczono tabliczki z napisami, mówiącymi
o ostatniej prośbie zmarłego. Odwiedzając cmentarz, człowiek spotyka się z tajemnicą śmierci. Sposób budowania cmentarza odzwierciedla przeważnie to, co człowiek wie o śmierci.
Budować cmentarz i grób oznacza podejmować dziedzictwo.
Człowiek jest istotą dziedziczącą. Przejmowanie dziedzictwa to forma
wzajemności. Umarli mówią. Stanowią jakieś mniej lub bardziej
określone zobowiązania. Niekiedy zobowiązują mocniej niż żywi.
Przy grobie zmarłego dochodzi się do przekonania, że jest się dziedzicem.
Człowiek idzie naprzód, rozpoznając drogowskazy poprzedników. Co to znaczy? Przede wszystkim to, że mamy udział w godności
tych, którzy nas poprzedzili. Podejmując ich dziedzictwo, kontynuujemy przede wszystkim godność. Jesteśmy spadkobiercami dzięki
przodkom, a oni zostają przodkami dzięki spadkobiercom.
Nie można jednak zapomnieć o tym, że mimo wszystko cmentarz
jest miejscem tragedii, która dotyka człowieka. Przeżywamy ból
i rozpacz po stracie najbliższych. Cmentarz głosi klęskę zadomowienia, zakorzenienia, gospodarowania. Jest też fiaskiem przywiązania
do ziemi. Dopiero na cmentarzu ziemia ukazuje się nam w pełni jako
ziemia odmowy. Cmentarz nam mówi: To jeszcze nie tu. Nie tu dom,
nie tu zakorzenienie. Cmentarna ziemia jest miejscem niedopełnionej obietnicy. Dopiero na ziemi cmentarnej rosną drogowskazy.
Wszystkie drogi prowadzące ku spełnieniu serdecznych pragnień są długie. Nie zawsze są czytelne. Czyż można zapomnieć ko374
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ściół, stary cmentarz parafialny i całą bogatą tradycję kościelną?
A także kapłana, zwłaszcza duszpasterza społecznika?
Takim społecznikiem był ks. Roman Jaworski.

Śp. ks. kan. Roman Jaworski (1947-2014)
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SYLWETKA PROFESORA W PERSPEKTYWIE CZASU

W kulturze europejskiej stanowisko profesora na uniwersytecie
długo cieszyło się dużym uznaniem i szacunkiem. Potwierdzają to
między innymi różne świadectwa na ten temat nie tylko osób ze środowisk wyższych uczelni, ale także autorów wspomnień i powieściopisarzy.
Hugo Steinhaus, dawny profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, wybitny matematyk, po II wojnie światowej związany
z Uniwersytetem Wrocławskim, etymologię słowa profesor wyprowadzał od łacińskiego czasownika profiteor. Oznacza on kogoś, kto jawnie coś wyznaje i odważnie deklaruje swą postawę. We Wspomnieniach i zapiskach dał liczne przykłady takich profesorówwyznawców, którzy cieszyli się niekwestionowanym uznaniem1.
Henri-Frédéric Amiel, szwajcarski pisarz, filozof i mistyk,
w swym Dzienniku intymnym, który spisał w drugiej połowie XIX
stulecia, dużo miejsca poświęcił temu, kim powinien być profesor dla
swoich studentów. Jego przemyślenia są warte przypomnienia:
„Chcę dla nich jedynie światła w skomplikowanym i trudnym
przedmiocie. Za bardzo szanuję siebie i ich, żeby pozwalać sobie na
retorykę. Moja rola to pomóc im zrozumieć. Wykład naukowy musi
przede wszystkim być jasny, kształcący, dobrze zbudowany, przekonujący. Nie chodzi o to, żeby schlebiać studentom, ani o popis profesora,
ale o poważne studium i gruntowne przedstawienie problemu. Ustępstwo w tym punkcie wydaje mi się wygodną nikczemnością. Mam
wstręt do wszelkiego wymuszania i omamiania. To ciskanie w oczy,
kokieteria i podstęp. Profesor jest kapłanem w swoim przedmiocie,
oddaje mu honory z powagą i w skupieniu2.
1 H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, oprac. A. Zgorzelska, Londyn 1992,
s. 498-501. Por. też: J. Walc, Architekt arki, Chotomów 1991, s. 70-71.
2 H.-F. Amiel, Dziennik intymny, wybór i przekład J. Guze, przedmowa
M. Janion, Warszawa 1977, s. 237. Podobnie wyznał profesor historii literatury
Leonard Sowiński. Według niego „profesorowie powinni podawać słuchaczom swoim
ostatnie słowo nauki, jak przyrządzoną ostatecznie potrawę. [...] Nauka uniwersytecka
wymaga samoistnej pracy; profesorowie zaś powinni przede wszystkim wskazywać jej
drogi właściwe”. Tenże, Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie, Warszawa 1961, s. 237.
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W swej jeszcze do niedawna bardzo poczytnej nowelce pt. Panna
Antonina, ukazującej niełatwą drogę życia nauczycielki z powołania,
Eliza Orzeszkowa wyznała:
„Raz tylko przez całe moje życie zdarzyło mi się spotkać profesora
uniwersytetu... Miałam wtedy już lat ponad trzydzieści i o mało,
o mało, żem przed człowiekiem tym nie uklękła. Mąż nauki! pokolenie
młode do gwiazdy wiedzy prowadzi. Śmieli się wtedy wszyscy ze
mnie, mówili, że pomiędzy nimi bywają tacy i owacy. A mnie co do
tego? Kapłan nauki i − koniec. Wtedy też na człowieka tego patrząc,
pomyślałam sobie: «Gdybym to ja na jego miejscu była”». Aż mi się
w głowie od myśli tej zakręciło! Gdzie tam mnie, mizernemu robakowi, o takim szczęściu myśleć! Ale potem przyszło mi do głowy, że gdybym miała córki...”3. W myśli dodała, że tak pokierowałaby ich
kształceniem, że każda mogłaby zasiąść na „katedrze profesorskiej”.
Z obserwacji środowiska naukowego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie Międzywojnia przez młodego chłopca, późniejszego pisarza Tadeusza Konwickiego, powstało niecodzienne wyznanie:
„Za mego dzieciństwa profesor uniwersytetu znaczył najwyższe
wtajemniczenie człowieczeństwa. Ja już nie biegałem za wojskiem. Ja
biegałem za profesorami”4.
Podobnie wspominał po latach Genadiusz Szymanowski, który
zasłynął jako polityk okresu Drugiej Rzeczypospolitej. Z wdzięcznością pisał o swoich studiach w Rosji.
„Instytut Handlowy w Moskwie, w którym studiowałem ekonomię, skupiał profesorów najlepszych w całej Moskwie. Z Instytutu
wyniosłem wielki respekt dla profesora wyższej uczelni. Profesor wyższej uczelni był dla mnie autorytetem nieomylnym, osobą wyższego
rzędu, nie podlegającą żadnej krytyce i otoczoną nimbem. Taki mój
stosunek do profesora wyższej uczelni przetrwał aż do chwili, kiedy
zobaczyłem profesora Rybarskiego5 na trybunie sejmowej. Nie pamiętam, na jaki temat przemawiał. Prawdopodobnie przeciwko rządowi,
Por. także: B. Prus, Nauka polska, „Kurier Codzienny” z 20.10.1901, cyt. za: B. Prus,
Kroniki. Wybór, t. II, 1901-1910, wybór, wstęp i przypisy S. Fita, Warszawa 1987,
s. 12.
3 E. Orzeszkowa. Panna Antonina, Warszawa 1949, s. 14; Por. S. Żeromski,
Siłaczka, Wrocław 1997, s. 16-19.
4 T. Konwicki, Kalendarz i klepsydra, Warszawa 1982, s. 318.
5 Chodzi tu o prof. Romana Franciszka Rybarskiego (1887−1942), ekonomistę,
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, polityka
endeckiego i posła do Sejmu RP.
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bo tak się unosił, pienił i parskał złością, że u mnie cały nimb, którym
otaczałem postać każdego profesora wyższej uczelni, rozwiał się, znikł
na zawsze. Mam o to do prof. Rybarskiego żal”6.
Proces odbrązowiania nimbu profesorskiego rozpoczął się znacznie wcześniej, jeszcze w XIX stuleciu, i postępował na tle jednoczesnego szacunku dla niego w szerokich kręgach społecznych7. Niedawno wydane pamiętniki Henryka Ciecierskiego to kopalnia wiedzy
o życiu w Polsce pod zaborami i w okresie II Rzeczypospolitej. Jest
w nich także mowa o zwyczajach uniwersyteckich. Znajdzie się tam
też niejedna wzmianka o wykpiwaniu profesorów. Ciecierski wspominał:
„W Rosji, a czasem i na naszych wschodnich Kresach, oficerowie,
część czynowników, a nieraz i zwykli śmiertelnicy, gdy była mowa
o jakimś człowieku nauki lub słuchaczu wyższej uczelni, wyrażali się
lekceważąco, pogardliwie machając ręką: «kakoj tam profiesor! Kakoj
tam stiudent!»”8.
Wiek XIX odznaczał się szczególnym szacunkiem dla nauki. Natomiast w następnym stuleciu jej prestiż się obniżał. „Pierwsi zawinili Niemcy − stwierdza z ironią wspomniany już Konwicki. − To oni
stworzyli nowoczesną naukę i oni ją zaraz przedrzeźnili. Dali światu
profesorów bakteriologii i profesorów od napisów w latrynach, profesorów atomistyki i profesorów obyczajów burdelowych, profesorów od
moralności i profesorów od ludobójstwa. Ale oni też pierwsi ostrzegli
współczesnych: «Vier und zwanzig Professoren − Vaterland, du bist
verloren!»”9.
6 G. Szymanowski, Dwanaście lat. Wspomnienia z lat 1927−1939, Toruń 1998,
s. 143. Podobnie konstatował w 2017 r. wybitny rusycysta, prof. Jan Orłowski: „Bycie
profesorem to powołanie i zobowiązanie społeczne. Kiedy dzisiaj słyszę w mediach
zacietrzewionych pieniaczy politycznych z tytułami profesorskimi, jak nie stroniąc od
wulgarnego języka i obraźliwych inwektyw, zwalczają swoich przeciwników, to myślę
wtedy: czy nie wstyd wam hańbić godność tytułu profesora i deptać zasady kultury
akademickiej?”. Tenże, Być rusycystą w Polsce. Z profesorem Janem Orłowskim
rozmawia Z. W. Fronczek, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 2017, nr 3, s. 27-28.
7 Por. J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, wstęp i przypisy E. Walewander,
Lublin 2002, passim.
8 H. Ciecierski, Pamiętniki, red. T. Ciecierska-Chłapowa i J. Chłap-Nowakowa,
Kraków 2013, s. 694-695. Por. też L. Sowiński, Wspomnienia szkolne, s. 241.
9 T. Konwicki, Kalendarz, s. 318. Jest to nawiązanie do historii Niemiec. Dnia 18
maja 1848 r. we Frankfurcie nad Menem w znanym kościele p.w. św. Pawła nastąpiło
otwarcie tzw. Parlamentu Frankfurckiego, czyli Niemieckiego Zgromadzenia Narodowego. Za główne jego zadanie uznano utworzenie centralnych władz przyszłych zjednoczonych Niemiec, czyli odnowionej (lub raczej nowej) Rzeszy. Parlament liczył formalnie 831 deputowanych. Jednak ostatecznie mandaty przyjęło 585 członków, w tym
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Na znaczną dewaluację autorytetu naukowego profesora uniwersytetu po II wojnie światowej w Polsce złożyło się niewątpliwie
kilka przyczyn; przede wszystkim były to ogromne straty, jakie poniósł polski świat naukowy w czasie niemieckiej i sowieckiej okupacji
w latach II wojny światowej oraz po jej zakończeniu, w nowej rzeczywistości komunistycznej Polski.
W początkach odbudowy powojennych placówek naukowych zbyt
mało było takich postaci, które mogłyby przynajmniej usiłować przekazać nowemu pokoleniu nasze piękne tradycje uniwersyteckie
i akademickie. Tworzono przy tym zbyt wiele nowych wyższych
uczelni o najrozmaitszym charakterze i zadaniach. Ściągano do nich
wielkie rzesze młodzieży. Opracowywano dla niej ścisły program
studiów, przez co upodabniano szkoły wyższe do szkół średnich. Nierówne jej zdolności i kwalifikacje musiały obniżać wymagania, a tym
samym poziom naukowy uniwersytetów.
Koniecznością było tworzenie nowej kadry profesorskiej, podporządkowanej kryteriom politycznym i ideologicznym. Przygotowanie
pełnowartościowego profesora to proces długi, wymagający zaangażowania „mistrza”. Po wojnie mistrzów było niewielu. W dodatku
szereg z nich otrzymało od władz komunistycznych czerwone kartki
z racji nieprzystosowania się do wymogów komunistycznych. Braki
w kadrze profesorskiej łatano tzw. docentami „ustępu” – chodziło
o odpowiedni ustęp ustawy o szkolnictwie wyższym. To właśnie ich
postaci zaważyły na spadku autorytetu kadry naukowej wyższych
uczelni.
Przed powojennym pokoleniem profesorów stanęło trudne zadanie: mimo niewielkich możliwości sprostać wszystkim zadaniom tej
profesji i reprezentować na wyższych uczelniach jej obowiązującą
kulturę i godność10. Szczęściem dla ówczesnych wyższych uczelni
było to, że reżim zmuszony był tolerować starą kadrę, zresztą nieliczną, która do czasu jej eliminacji zdołała wszakże dać początek
narybkowi uczonych z prawdziwego zdarzenia. Pośród nich nie brakowało tzw. „volksdocentów”, gdyż niektórzy z nich zrozumieli, że
mądrość nie bierze się z nominacji.
aż 550 z wykształceniem akademickim. Wśród nich było ponad 200 prawników. Wielu
akademików było profesorami uniwersyteckimi, jakoby mniej zorientowanymi w życiu
codziennym. Stąd owa powtarzana do dziś ironia.
10 Por. ciekawe wspomnienia na ten temat, m.in. Janusza Pajewskiego, profesora
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tenże, Przeszłość z bliska.
Wspomnienia, Warszawa 1983, s. 202−209. Podobnie wspominał po latach cytowany
już Jan Ernst, profesor UMCS. Tenże, Dwie linie życia, s. 134 i 140-141.
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Profesor Teresa Kukołowicz
W takim niełatwym kontekście historyczno-społecznym przyszło
żyć i działać prof. Teresie Kukołowicz, która zmarła 28 lutego 2014 r.
w Warszawie w wieku 89 lat.
Urodziła się 2 stycznia 1925 r. w Łodzi. Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim była związana od 1 października 1959 r. Została
wtedy zatrudniona jako asystent w Katedrze Pedagogiki na Wydziale
Filozofii Chrześcijańskiej. Odtąd cała jej kariera naukowa i działalność na wielu płaszczyznach, także społecznych, przebiegała na tej
uczelni i na tym Wydziale. Doktoryzowała się na nim w 1963 r.
w zakresie filozofii praktycznej. W tym czasie pedagogika na KUL-u
została przez władze ministerialne zamknięta, bowiem zgodnie
z zasadami, jakimi się one kierowały, nikt i nic spoza ideologii marksistowsko-leninowskiej i światopoglądu komunistycznego nie mogło
mieć wpływu na wychowanie młodego pokolenia Polek i Polaków.
Było ono przeznaczone do jak najszybszej sowietyzacji.
W czerwcu 1972 r. odbyła się habilitacja dr Teresy Kukołowicz
w zakresie socjologii wychowania. W ślad za tym we wrześniu 1980 r.
została nominowana na docenta. Opóźnienie o całe osiem lat wynikało stąd, że jej habilitację minister nauki, szkolnictwa wyższego
i techniki zatwierdził dopiero w 1977 r., a więc w pięć lat po obronie (!).
W roku akademickim 1980/81 doc. Kukułowicz mogła wreszcie
powrócić do swej specjalności i reaktywować na KUL-u sekcję pedagogiki w ramach Wydziału Filozofii. Tytuł profesora nadzwyczajnego
uzyskała w 1987 r. Jego uzwyczajnienie nastąpiło w 1992 r.
Każdy, kto choćby tylko powierzchownie zna historię PRL-u i sytuację Kościoła katolickiego w czasach reżimu komunistycznego,
potrafi prawidłowo odczytać życiorys śp. Pani Profesor i chronologię
jej kariery naukowej jako pasmo nieustających ani na moment zmagań o przetrwanie. Specjalizacja, jaką obrała, dla władz państwowych była obszarem strategicznym. Rozgrywała się ostra walka
o zachowanie swej tożsamości narodowej, o własną postawę ideową
i polityczną nie tylko ludzi młodych, ale również całego społeczeństwa; także o ocalenie wiary katolickiej oraz tego wszystkiego, co
zasługiwało na miano Polski bez żadnych przymiotników. Do tej
trudnej, niemal beznadziejnej walki, przy tym bardzo niebezpiecznej,
włączały się tylko te osoby, którym obca była myśl o lukratywnej
karierze. Przyświecały im hasła i zasady, jakie wyniosła Ona z domu
rodzinnego, ze szkoły nie zarażonej bakcylem krańcowo obcej ideolo380
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gii, z harcerstwa, ze sławnych Szarych Szeregów, przede wszystkim
zaś z głęboko zakorzenionej wiary i wierności wobec Kościoła katolickiego.
W Polsce Ludowej ktoś tak uformowany nie mógł liczyć na żaden awans, a nawet na jako takie spokojne życie w najskromniejszych warunkach bytowych. Był bowiem z góry proskrybowany, pozbawiony możliwości pracy wychowawczej, uznany za jednostkę destrukcyjną, działającą wbrew celom i zamierzeniom pedagogii bolszewickiej, którą przeszczepiano w szybkim tempie na grunt polskiego szkolnictwa i organizacji młodzieżowych11.
W przeciwieństwie do wielu ówczesnych pedagogów, którzy swój
katolicki oręż złożyli do lamusa (najczęściej jednak z konieczności,
rzadko z przekonania), idąc na służbę systemu wypaczającego polską
i katolicką tożsamość, Teresa Kukułowicz nie złożyła broni. Jej droga
wiodła pod prąd. Postanowienie kroczenia w zgodzie z własnymi
przekonaniami, wbrew narzuconej i z natury rzeczy obcej ideologii,
było udziałem jedynie silnych, odważnych jednostek, o w pełni
ukształtowanej i wypróbowanej osobowości. Konieczne było do tego
mocne rusztowanie wiary i nadziei, przekonanie o ostatecznej roli
Opatrzności w dziejach świata i człowieka, niezachwiane trwanie
przy najwyższych wartościach.
Pani Profesor miała takie wyposażenie w stopniu nienaruszalnym. Była odporna na wszelkie pokusy, jakich nie szczędzili ówcześni władcy Polski. Potrafiła uczyć także w trybie uniwersyteckim,
niekiedy zbyt sformalizowanym, żeby mógł przyciągać, pobudzać
pasję, rodzić natychmiastowy czyn, ale także praktyką własnego
życia.
Grono uczniów poddawało się Jej inspiracjom. Można wręcz powiedzieć, że ją „okupowało”, a liczba prac dyplomowych pisanych pod
kierunkiem Pani Profesor przewyższała wielokrotnie liczbę dysertacji rzeszy absolwentów innych katedr. Bo też schodziła ona często
z piedestału wiedzy teoretycznej i po prostu uczyła, jak żyć; jak powinna funkcjonować zdrowa rodzina, jak powinno się wychowywać
dzieci.
Urodziła i wychowała troje dzieci: dwie córki i syna. Słusznie
miała prawo mówić, że to, co im dała, przyniosło dobry owoc. A stało
się tak dlatego, że nauka głoszona przez nią z katedry przemieniała
11 Metodę zastosowaną tu przez władze komunistycznie plastycznie przedstawiła
w swej rozprawie Sabina Bober. Taż, Walka o dusze dzieci i młodzieży w pierwszym
dwudziestoleciu Polski Ludowej, Lublin 2011, por. zwłaszcza rozdziały II-V.
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się w praktykę życia, a tę rozpoczynała od własnego ogniska domowego.
Nie ma potrzeby mówić tu o religijności śp. Teresy Kukołowicz.
Nie w słowach dawała Ona znać o sobie. Wyrażała się w czynie. Dobrym czynie. Dobro rodzi dobro, ale nie powstanie samo, bez udziału
człowieka. Profesor T. Kukułowicz wyznawała swą wiarę w każdym
miejscu, gdzie tylko się pojawiła: publicznie, słowem, swoją postawą,
w jednoznacznym, śmiałym zajęciu stanowiska, nie bacząc na konsekwencje. Taką ją zapamiętałem i tak ją pamiętają dawni koledzy
i współpracownicy.
Po przejściu na emeryturę wyjechała do Warszawy. Długi czas
nie była obecna w środowisku KUL-u. Dlatego obecnie wiele osób
w Lublinie nie zna jej dorobku naukowego ani osobowości, którą się
wyróżniała wśród ówczesnych polskich pedagogów.
Z pewnością należy przypomnieć tak zasłużoną postać dla
KUL-u, a nawet dla Kościoła w Polsce. Warto przypominać jej autentyczny patriotyzm, wolę służenia bliźnim, troskę o formowanie młodzieży zgodnie z hasłem KUL-u: „Deo et Patriae” [Bogu i Ojczyźnie],
co pokrywa się z nauczaniem świętego papieża Jana Pawła II, byłego
wykładowcy tej uczelni, a od 2005 r. jej patrona.
Badania naukowe prof. Teresy Kukołowicz koncentrowały się na
styku pedagogiki społecznej, pedagogiki ogólnej i teorii wychowania
(Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin 1997). Była kontynuatorką personalistycznych teorii wychowania wypracowanych
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Zakładały one, że wychowanie
rodzi się w ramach międzyludzkich więzów, a bezpośrednie relacje
ludzkie, przepełnione życzliwością i współodpowiedzialnością, wychowują lepiej niż profesjonalne strategie wychowawcze instytucji
edukacyjnych.
Główne tematy badań Pani Profesor to systemy wychowawcze
pedagogów katolickich XX stulecia (Z badań nad rodziną, Lublin
1984), proces wychowania i samowychowania (Pomagamy w samowychowaniu, Warszawa 1978), znaczenie rodziny w wychowaniu
(Rodzina wychowuje: wybrane zagadnienia, Stalowa Wola 1996),
czynniki kształtujące postawy rodzicielskie, Kościół katolicki wobec
problemów patologii w Polsce (Rodzina w procesie uspołecznienia
dziecka, Lublin 1973).
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Profesor przyszłości
Profesor przyszłości to uczony, który nie jest zależny od ideologii
sprzecznej ze zdrową antropologią. Chyba najlepiej myśl tę rozwinął
Kazimierz Twardowski. Ten znany filozof, profesor Uniwersytetu
Lwowskiego, podkreślał to w 1933 r., kiedy u naszych zachodnich
sąsiadów umacniał się narodowy socjalizm. Według tego filozofa profesor nie przyjmuje rozkazów od żadnych czynników zewnętrznych
i „nie chce służyć żadnym względom ubocznym, lecz za panów swoich
uznaje jedynie doświadczenie i rozumowanie i jedno tylko ma zadanie: dochodzenie należycie uzasadnionych sądów prawdziwych, albo
przynajmniej jak najbardziej prawdopodobnych. [...] Tworzy [...] najwyższe wartości intelektualne, które przypaść mogą człowiekowi
w udziale”12.
Gwoli prawdy należy zaznaczyć, że Kazimierz Twardowski manifestował swe ateistyczne przekonania, ku zmartwieniu swego brata, arcybiskupa lwowskiego, toteż pisząc to, co tu przytoczono, miał
zapewne na myśli zwłaszcza wpływy katolicko-kościelne.
Wykładowca uniwersytetu powinien mieć czas dla swoich studentów. Johen Hörisch, niemiecki badacz problemów szkolnictwa
wyższego, w studium o bardzo wymownym tytule Die ungeliebte
Universität podkreśla, że „profesorowie, którzy nie znają swoich studentów, a studenci, którzy nie mają szans na rozmowę ze swoimi profesorami, prowadzą uniwersytet ad absurdum”13. By czytelnik nie
przeoczył aktualnych wywodów na temat zagrożeń szkolnictwa uniwersyteckiego Hörisch nadał swojej pracy wprost dziennikarski podtytuł: „Ratujcie alma mater!”14. Profesor Zygmunt Zieliński jest jeszcze bardziej konkretny. Stwierdza: „A co do trybu studiów uniwersyteckich, trzeba na to spojrzeć «sine ira et studio», bo z całą pewnością
problem ten wymaga wszechstronnej analizy i to w oparciu o już nabyte doświadczenia” 15.
Profesor uniwersytetu potrzebuje i dzisiaj wystarczająco dużo
czasu na spokojną pracę. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej po-

12 K. Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu, Poznań 1933, punkt 3 (bez
numeracji stron).
13 J. Hörisch, Die ungeliebte Universität, München 2006, s. 127.
14 Podobnie sądzą inni autorzy. Por. np. S. Sawicki, O uniwersytecie katolickim −
zarys modelu, „Summarium” 2014, s. 61−68; J. Kreiml, Das Profil einer Katholischen
Universität, „Klerusblatt” [München] 2015, nr 4, s. 84-87.
15 Z. Zieliński, Kłopoty z tożsamością. Historia na wysypisku, Toruń 2014, s. 51.
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trzebny jest mu po prostu czas, a nie rozbuchana, niepotrzebna biurokracja, która nie daje szans na spokojną twórczość.
W jakim stopniu uniwersytet realizuje swoje zadania? − pyta
profesor Maria Oleś. „Czy − podążając ku nowoczesności w duchu
kulturowych przemian − nie staje się powoli korporacją, która ma za
zadanie dobrze i sprawnie funkcjonować, nie przynosząc strat? [...].
Można oczywiście uczyć myślenia nie mając wielu niezbędnych pomocy dydaktycznych, ale czy uczelnia, w której przybywa kolejnych pokoi
biurowych z szeregiem urzędników, masą ankiet, regulacji, regulaminów, formularzy, fikcyjnych przetargów − jest jeszcze uniwersytetem?”16.
Po latach pośpiesznych, nie przemyślanych, nie przygotowanych
reform trzeba się zastanowić, co oznacza słowo „reforma”. Nawołuje
ono mianowicie do przywracania dziś wszystkiego, co zagrożone jest
utratą tego, co istotne w misji uniwersyteckiej. Wiele reform studiów
wyższych i w ogóle całej edukacji doprowadziło wprost do zniekształcenia szkolnictwa, do jego katastrofy. Dlatego teraz niezbędny jest
czas na przygotowanie mądrze przemyślanej reformy, by misja profesora uniwersytetu mogła przeżyć swój renesans.
Ma rację profesor Zieliński, który po wielu latach swojej kariery
profesorskiej na uczelniach wyższych w Polsce i zagranicą, w swych
błyskotliwych stwierdzeniach, słusznie zatytułowanych Kłopoty
z tożsamością, krytycznie ocenia tzw. system boloński. Postuluje
konieczne spokojne reformy. Podziela słuszny pogląd, że „system ten
nie działa, bo działać nie może, jako że ani w prawie, ani w medycynie, ani w studiach politechnicznych nie można produkować dyletantów, gdyż odbiłoby się to na naszym zdrowiu, bezpieczeństwie i stabilności dachu nad głową”17.
16 M. Oleś, Święty Jan Paweł II − czyli o wartościach, słowach i świadectwie,
w: Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II, red. P. Oleś, M. Ledzińska,
Warszawa 2015, s. 148.
17 Tamże, s. 49. Takie same stanowisko panuje także na Zachodzie Europy, np.
w Niemczech. Por. m.in. M. Reder, Wissenschaft in Verruf, „Die Tagespost” z 16.10.2012,
nr 124, s. 1; F. Dirsch, Über „Bologna” hinaus. Der europäische HochschulreformProzess gilt nach fast zwei Jahrzehnten bei den meisten Experten als gescheitert, „Die
Tagespost” z 3.01.2017, nr 1, s. 10. Por. także: R. Strzelecki, Ku „personalistycznej”
koncepcji uczonego, w: Po Zgorzelskim. Pytania o przyszłość humanistyki, red.
M. Łukaszuk, W. Kaczmarek, Lublin 2017, s. 37-48.
Por. też: J. Gralewski, O zadaniach i godności stanu nauczycielskiego,
w: O szkołę polską, oprac. W. Kopczewski, Lwów-Warszawa 1920, s. 27;
S. Łukasiewicz, Nauczyciele, Warszawa 1936, passim; E. Estkowski, Rolnik i
nauczyciel, w: Wybór pism pedagogicznych, oprac. M. Szulkin, Warszawa 1955, s. 199-
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Narzekanie na poziom szkół wyższych jest powszechne i nie ma
końca. Zatem dlaczego nie podejmuje się konsekwentnych decyzji
w celu polepszenia ich sytuacji?
Przypuszczalnie dlatego, że nie lubi się uniwersytetów:
Politycy, ponieważ uczelnie wyższe żądają pieniędzy na swe
utrzymanie;
Profesorowie, ponieważ uniwersytety nie odpowiadają ideałom
wolnych badań i nauki;
Studenci, ponieważ szkoły wyższe zabierają im rzekomo najlepsze lata życia.
Alma mater musi stać się znowu miejscem, gdzie profesorowie
i studenci czują się na swoim miejscu, gdyż zajmują się tym, co warte
jest ich największego poświęcenia, radości tworzenia i twórczego
eksperymentowania w badaniach i w zdobywaniu wiedzy.
W zakończeniu wypada dopowiedzieć jeszcze i to:
Dyletantów nie należy produkować także w szeroko pojętej humanistyce, gdyż to ona ustawia człowieka, dając mu jakąś czytelną
perspektywę rzeczywistości i wytyczając szlak, jakim powinno przemierzać życie ludzkie.
Czy można liczyć na takie miejsce dla humanistyki w dzisiejszym systemie uniwersyteckim?
Odrzucanie sprawdzonych metod „dojrzewania” humanistów na
uczelniach budzi wiele obaw, gdyż te nowe metody, usankcjonowane
ustawowo, gubią gdzieś człowieka, a pierwszeństwo dają agendzie
biurokratycznej. Obecnie bywa tak, że profesor oceniający adepta do
samodzielności naukowej bardzo często nawet nie wie, jak ten kandydat wygląda (!).
Jest więc nad czym się zastanawiać, zwłaszcza jeśli sięgamy do
przykładu życia i działalności tych profesorów, którzy już odeszli.
Niestety nawet ci najlepsi, najbardziej zasłużeni z reguły idą w zapomnienie.

201; E. Jackiewiczowa, Wczorajsza młodość, Warszawa 1960, s. 377-378; J. Pajewski,
Przeszłość z bliska. Wspomnienia, Warszawa 1983, s. 202-207; S. Stuligrosz, Piórkiem
słowika, Poznań 2010, s. 182.
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Ks. Jarosław Przytuła
LIST REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
NA NIEDZIELĘ DOBREGO PASTERZA 2018 ROKU
Bracia i siostry!
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najbardziej doniosłym
i najważniejszym wydarzeniem w dziejach świata. Dzięki męce, śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa, zostaliśmy obmyci z grzechów, staliśmy się
dziećmi Bożymi i otrzymaliśmy obietnicę oglądania Boga. Apostoł Piotr,
świadek zmartwychwstałego Chrystusa, z całą mocą przypomina dzisiaj, że nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod
niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni
(Dz 4,12).
Ewangelia odpowiedzią na „współczesne mity”
Czwarta Niedziela Wielkanocna skupia naszą uwagę na Jezusie –
Pasterzu zatroskanym o swoje owce, również o te, które jeszcze nie rozpoznały Jego głosu i nie są z tej owczarni. Wpatrywanie się w Jezusa
Pasterza wzmacnia nadzieję, ożywia naszą wiarę, ale także prowadzi do
oczyszczenia jej z niektórych błędów, na jakie jesteśmy narażeni. Błędy
te, chociaż często nieuświadomione, mogą niszczyć naszą więź z Bogiem,
odbierać prawdziwą radość, a nawet wzbudzać lęk przed Tym, który jest
samą miłością. Niekiedy tworzą w naszych umysłach obraz Boga, bliższy pogańskiej mitologii, niż chrześcijańskiemu orędziu. Niektóre z nich
odkrywa dzisiejsza Ewangelia.
Pierwszy z błędów możemy nazwać „mitem samozbawienia”. Polega na złudnym przekonaniu, że potrafimy własnymi siłami zapewnić
sobie trwałe szczęście. Współczesny człowiek wkłada ogromny wysiłek
w budowanie swojego bezpieczeństwa, dostatku, pozycji społecznej czy
zawodowej. Zapominając o własnych ograniczeniach, nawet niekiedy
zagłuszając głos sumienia, z mozołem buduje gmach własnej wielkości,
zaradności, czy życiowego komfortu. Zanurzony w sprawy doczesne
zdaje się nie potrzebować Zbawcy, a nawet sam dla siebie staje się pasterzem, żyjąc według własnych reguł i chodząc własnymi ścieżkami.
Pokusa zbawiania samego siebie, poprzez zaspokajanie własnych ambicji i zachcianek jest jedną z najcięższych chorób zachodniej cywilizacji.
Słowo Boże z całą mocą przypomina dzisiaj, że jest tylko jeden Zbawiciel, Jezus Chrystus, Pasterz, który oddał swoje życie za owce, i nie ma
w żadnym innym zbawienia (Dz 4,12).
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Drugim błędem, jaki demaskuje dzisiejsze Słowo, jest „mit Boga
nieobecnego”. Grzech sprawia, że człowiek często nie dostrzega ani nie
doświadcza Bożej miłości. Wydaje się ona czymś abstrakcyjnym, a Bóg
jawi się jako odległy, zimny obserwator naszych poczynań. Ten zafałszowany obraz Boga jest często projekcją naszych lęków, zranień, własnych wyobrażeń, ale nie ma nic wspólnego z kochającym Ojcem objawionym w Jezusie. Jako Dobry Pasterz nie przypomina On kibica czekającego na mecie wyścigu, ale towarzyszy nam nieustannie w drodze.
To prawda, nie usuwa z tej drogi przeszkód, nie zapewnia komfortu
podróżowania, ale rozświetla drogę i daje siłę do pokonania trudności.
Pozostaje Przyjacielem, na którego zawsze możemy liczyć. Idzie obok
nas, nawet wtedy, gdy o tym zapominamy albo wątpimy w Jego obecność. Jest rzeczywiście dobrym Pasterzem, doskonale znającym swoje
owce.
Trzeci błąd, z jakim możemy się uporać rozważając Ewangelię, to
„syndrom zamkniętej owczarni”. Życie w społeczeństwie zróżnicowanym
światopoglądowo i religijnie stawia nas niejednokrotnie w opozycji do
utrwalonych w świecie postaw i stylów bycia. Na tym tle – nawet wśród
gorliwych chrześcijan – może pojawić się pokusa zamknięcia na świat,
łatwego osądzania bliźnich, a nawet pewnego poczucia wyższości wobec
ludzi moralnie pogubionych i tych, którzy wydają się być „z innej owczarni”, z innego kręgu wartości. Ewangelia ukazuje Dobrego Pasterza,
który nie odrzuca nikogo, ale szuka zagubionych owiec i usiłuje przyprowadzić je do swojej owczarni. Kościół, jako owczarnia Jezusa, nie jest
ze swej natury ekskluzywny ani zamknięty, ani też wrogi wobec kogokolwiek. Kościół jest otwarty dla wszystkich, a jego misyjny charakter
określa naszą postawę wobec świata – wzywa do otwartości i dialogu,
aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz (por. J 10,16).
Tajemnica powołania i tajemnica wolności
Utrwalony w sercu i umyśle jasny, niezniekształcony, wolny od
błędów obraz Boga jest fundamentem naszego życia duchowego. Jest
także warunkiem właściwego odczytywania woli Bożej i własnego powołania. Tylko ten, kto nosi w sobie głęboko zakorzenioną świadomość
dziecięctwa Bożego, będzie w stanie zaufać Dobremu Pasterzowi i oddać
mu całe swoje życie. Tylko ten, kto rozpoznał w Jezusie jedynego Pana
i Zbawiciela, będzie zdolny zrezygnować z budowania swojej „prywatnej
owczarni”, tzn. łatwego, wygodnego, bezpiecznego życia w gronie wybranych, starannie wyselekcjonowanych osób.
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Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Modlitw o Powołania skłania
nas do refleksji nad tajemnicą powołania do służby w owczarni Jezusa.
Jest to jednocześnie refleksja nad tajemnicą ludzkiej wolności, gdyż
odpowiedź na Boże zaproszenie może dokonać się tylko w duchu wolności. Ta odpowiedź winna być zawsze wolna, wielkoduszna i pozbawiona
lęku.
W dzisiejszym świecie wolność jest wartością wysoko cenioną
i chronioną wieloma przepisami prawa. Ile kosztuje wolność narodu,
doskonale wiedzieli nasi przodkowie, którzy w jej obronie walczyli,
a nawet oddawali własne życie. Setna rocznica odzyskania niepodległości, jaką w tym roku obchodzimy, jest przede wszystkim hołdem składanym ich pamięci. Każdy człowiek potrzebuje wolności jak powietrza.
Wolnymi stworzył nas Bóg i takimi chce nas widzieć. Jednak niewłaściwe rozumienie wolności może być źródłem wielu nieporozumień, może
także prowadzić do uciekania przed odpowiedzialnością. Przyjmowanie
na siebie zobowiązań, stawianie sobie wymagań bywa rozumiane przez
wielu ludzi jako utrata przywileju wolności, a poddanie się moralnym
zasadom jako ograniczanie swobód.
W optyce liberalizmu podążanie za Mistrzem, za Pasterzem, powierzanie Mu swojego życia wydaje się niezrozumiałe, zbyt radykalne, bo
pociąga za sobą odpowiedzialność, trud i wiele ograniczeń. Kłóci się to
z powszechnym wyobrażeniem o ludzkiej wolności, rozumianej jako
funkcjonowanie bez wymagań czy trwałych zobowiązań. Młody człowiek, który rozeznaje swoje powołanie – zarówno do kapłaństwa, życia
zakonnego czy do małżeństwa – niejednokrotnie wzbrania się przed
podejmowaniem decyzji, które nie dopuszczają możliwości odwrotu.
Tym decyzjom towarzyszy obawa przed nieznanym, lęk przed ograniczeniem wolności, utrwalany przez własne środowisko, a w wielu przypadkach przez najbliższych członków rodziny. Z tego powodu zaproszenie skierowane przez Jezusa do młodego człowieka coraz częściej pozostaje bez odpowiedzi.
Gdzie jest Duch Pański – tam wolność (2 Kor 3,17)
Aby zrozumieć logikę powołania, trzeba wracać ciągle do obrazu
Dobrego Pasterza. To za Nim podążają owce, czyli uczniowie, którzy
Jezusowi uwierzyli i Jemu zaufali.
Jezus Chrystus nie odbiera wolności. Przeciwnie, owocem Jego
zbawczej śmierci i Zmartwychwstania jest posłanie Ducha Świętego –
Ducha wolności. Doświadczenie wyzwolenia z grzechu i wewnętrznego
pokoju staje się udziałem tych chrześcijan, którzy odważnie i zdecydo388
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wanie poszli za Pasterzem. Wśród nich są ci, którzy odpowiadając na
głos powołania, zdecydowali się na radykalne naśladowanie Mistrza
w służbie kapłańskiej.
Bóg nigdy nie zabiera nam swobody decydowania o sobie. Zawsze
konsekwentnie pozostawia nam wolność, szanuje ją i chroni. Owszem,
możemy odrzucić drogę podążania za Pasterzem, możemy ulec pokusie
„samozbawienia” i wybrać własną, prywatną drogę poza wyznaczonym
szlakiem. Trzeba jednak pamiętać, że taki wybór otwiera drzwi do różnorakich uwikłań, zniewoleń, a nawet życiowych dramatów.
Napełnianie się Duchem Świętem, to znaczy wierność w modlitwie
i otwarcie na łaskę Bożą, zapewnia nam właściwy dystans do świata
i wszystkiego co nas spotyka. Nie jest to obojętność ani ucieczka od problemów, ale przywilej spojrzenia na rzeczywistość w prawdziwej wolności dziecka Bożego. Jest to wolność od złudzeń, którymi karmi się współczesny świat. Jest to wolność od dyktatury własnych niepokojów
i lęków. Jest to wreszcie wolność od presji wywieranej przez ludzi, którzy z różnych powodów nie doświadczyli jeszcze przyjaźni z Dobrym
Pasterzem.
Boże powołanie można rozeznać i odpowiedzieć na nie tylko w klimacie wolności, jaka rodzi się przez obcowanie z Duchem Świętym – na
modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego, w trudzie ciągłego nawracania
się. Tylko Duch Święty czyni nas ludźmi prawdziwie wolnymi, bo – jak
pisał św. Paweł – gdzie jest Duch Pański – tam wolność (2 Kor 3,17).
Tylko Duch Święty może wzbudzić w nas pasję naśladowania Jezusa. Jedynie Duch Święty potrafi uformować ludzkie serce, zwłaszcza
serce młodego człowieka, które tak bardzo miłuje wolność. Trzeba, aby
młodzi poznawali jej prawdziwy smak, a nie jej tanie imitacje, wyprodukowane przez współczesną kulturę. Tylko ten, kto jest prawdziwie
wolny, może bez lęku odpowiedzieć Bogu „TAK”, zaufać Mu bezgranicznie i realizować swoją życiową misję, swoje powołanie, także kapłańskie.
Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego wyraża wdzięczność za wszelkie wsparcie materialne i modlitewne oraz zapewnia
o nieustannej modlitwie za naszych dobroczyńców. Szczególną pamięcią
obejmujemy naszych braci i siostry, którzy podjęli systematyczną modlitwę w ramach Dzieła Duchowej Pomocy Powołanym. Modlitwa o powołania, podobnie jak modlitwa za kapłanów i seminarzystów, dowodzi
szczerej troski wiernych o misję ewangelizacji świata. Jest budowaniem
cywilizacji prawdziwej wolności, do której wszyscy zostaliśmy powołani.
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Przemysław Cegłowski

SANKTUARIA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

Druga wojna światowa doprowadziła do głębokich przemian
politycznych, co znalazło odzwierciedlenie w nowym nakreśleniu
granic państwowych. Postawiło to przed Polską konieczność asymilacji
nowych ziem na zachodzie i dostosowania się do strat na wschodzie.
Ten problem dotyczył także Kościoła. Jednakże na pełne uregulowanie
tej kwestii trzeba było poczekać do czasu upadku bloku
komunistycznego. 25 marca 1992 r., papież Jan Paweł II na mocy bulli
„Totus Tuus Poloniae populus” ustanowił nową organizację Kościoła
katolickiego w Polsce. Zwiększyła się liczba metropolii z 5 do 8
i biskupstw z 21 do 39. Jedną z nowych diecezji była diec. Zamojskolubaczowska (w ramach metropolii przemyskiej)1. Jej patronką została
Święta Boża Rodzicielka Maryja, Matka Odkupiciela. W skład diecezji
weszło 10 dekanatów (124 par.) z diecezji lubelskiej i 4 dekanaty
(40 par.) z administratury apostolskiej w Lubaczowie. W 2017 r.
diecezja obchodziła ćwierćwiecze swojego istnienia. Na terenie diecezji
jest 12 sanktuariów i miejsc pielgrzymkowych: 9 maryjnych
i 3 poświęcone świętym Pańskim2.
I. Sanktuaria maryjne

1. Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Krasnobrodzie
Krasnobród otrzymał prawa miejskie w 2. Poł. XVI w., dzięki
jego właścicielom Leszczyńskim. Wtedy też została tam erygowana
parafia rzymskokatolicka. Wkrótce potem Leszczyńscy przyjęli
1 J. Śrutwa, Dar od Świętego Jana Pawła Wielkiego, „Zamojski Informator
Diecezjalny”, 2017, s. 200; T. Moskal, Bulla „Totus Tuus Poloniae Populus” – geneza
i konsekwencje, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura”, 12(2013), s. 159-165;
M. Leszczyński, Zamojsko-Lubaczowska Diecezja, w: „Encyklopedia Katolicka” (dalej:
EK), t. 20, Lublin 2014, kol. 1225-1227.
2 M. Leszczyński, Zamojsko-Lubaczowska Diecezja, kol. 1226; Zob. tenże,
Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992, Lublin
2011, s. 152-180.
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kalwinizm. W 1595 r. kościół został przekształcony w zbór, a w 1647 r.
odbył się tam synod kalwiński. W tymże roku kościół odzyskali
katolicy3. 5 sierpnia 1640 r. Najświętsza Maryja Panna objawiła się
w tutejszym lesie Jakubowi Ruszczykowi ze wsi Szarowola. Poleciła
mu postawić w tym miejscu figurę. Do figury zaczęli przybywać
pielgrzymi4. W 1648 r. Kozacy sprofanowali figurę, wycięli drzewa
i zniszczyli liczne wota5. Na wiosnę 1649 r. odnaleziono w błocie mały
obrazek o wymiarach 9x14 cm, przedstawiający Maryję adorującą
leżące na ziemi Dzieciątko. Został on otoczony kultem i uznany za
cudowny. Wizerunek mimo wielu zawirowań historii, ocalał6.
W latach 1648-1664 zbudowano nowy kościół. 23 listopada 1664 r.
Jan Zamoyski wystawił dokument lokujący w Krasnobrodzie klasztor
dla sprowadzonych z Janowa Lubelskiego dominikanów. 29 czerwca
1679 r. biskup chełmski Stanisław Święcicki przywrócił świątyni
prawa parafialne, a duszpasterstwo oficjalnie przekazał zakonnikom,
którzy zajęli się także kościołem w lesie. W 1673 r. Tatarzy spalili
drewniany kościół stojący w miejscu objawień. W 1680 r. została
uzdrowiona Maria Kazimiera Sobieska, która z wdzięczności,
w latach 1690-1699, ufundowała nowy, murowany kościół w stylu
barokowym, według projektu Jana Michała Linka. Świątynia została
konsekrowana 12 sierpnia 1699 r. przez biskupa ormiańskiego ze
Lwowa, Stanisława Kotlińskiego. W latach 1767-1769 przebudowano
fronton budynku. Przy prezbiterium znajdują się dwie zakrystie
i skarbiec, a nad nawą wieżyczka. Wewnątrz jest 5 drewnianych
ołtarzy, a wśród nich ołtarz główny, wykonany przez Jana Mauchera,
w latach 1774-1776) z cudownym obrazem Matki Bożej, otoczony
wotami. Po prawej stronie świątyni znajdują się ołtarze: św. Józefa
i św. Anny, po lewej Matki Bożej Różańcowej i św. Walentego. Do
kościoła przylega piętrowy budynek klasztoru, mający kształt
kwadratu7. W latach 1780-1790, w wyniku kasaty klasztoru
w Zamościu, do miejscowości przybyły dominikanki. W latach
rozbiorów i wojen napoleońskich Krasnobród, podobnie jak cały kraj,
przeżywał głęboki kryzys, co uwidoczniło się w zahamowaniu ruchu
3 https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuarium-nawiedzenianmpw-krasnobrodzie
4 „Zamojski Informator Diecezjalny”, 2(1993), s. 171-172.
5 http://www.kultmaryjny.pl/objawienie-w-krasnobrodzie-polska-1640/
6 http://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/historia-cudownego-obrazka/
7 https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuarium-nawiedzenianmpw-krasnobrodzie;
http://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/historia-krasnobrodu-i-parafii/
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pielgrzymkowego. W 1864 r., w ramach represji po powstaniu
styczniowym, rząd carski odebrał Krasnobrodowi prawa miejskie
i zarządził kasatę klasztoru dominikanów. Parafię przejęli księża
diecezjalni. Podczas II wojny światowej tutejsi mieszkańcy zostali
wysiedleni, natomiast obraz Matki Bożej był ukrywany. W kościele
Niemcy urządzili magazyn zbożowy, co przyczyniło się do jego
dewastacji. W 1946 r. kościół został odremontowany. W 1948 r. do
parafii przybyły siostry ze zgromadzenia Imienia Jezus8. 4 lipca 1965 r.
miała miejsce koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej9.
Krasnobród jest głównym sanktuarium diecezji zamojskolubaczowskiej.

2. Sanktuarium

Zwiastowania
Najświętszej
Pannie w Tomaszowie Lubelskim

Maryi

Parafia została erygowana w 1621 r., a obecny kościół został
wzniesiony sześć lat później z fundacji Jana Zamoyskiego10. Czczony
w nim obraz Matki Bożej Szkaplerznej został namalowany farbą
olejną na płótnie (75x106 cm) i umieszczony w 1652 r. w drewnianej
kaplicy św. Wojciecha poza wałami miasta. Szybko został otoczony
czcią. 12 marca 1656 r. Szwedzi zniszczyli kaplicę, a obraz zabrali
w celu profanacji. Jeden z żołnierzy włożył obraz pod siodło, lecz
kiedy padł mu koń, podarł wizerunek i wyrzucił. Znalazły go dwie
szlachcianki, które oczyściły obraz i przekazały do katedry we
Lwowie. Wkrótce potem został on zwrócony mieszkańcom
Tomaszowa Lubelskiego i uroczyście wprowadzony do nowej
kaplicy11. W 1678 r. Kościół oficjalnie uznał prawdziwość cudów
i łask otrzymywanych za pośrednictwem Matki Bożej Szkaplerznej.
W latach 1721-1725 wzniesiono murowany kościół12, a w 1727 r.
przeprowadzono gruntowny jego remont.
Rok 1994 został ogłoszony w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Rokiem Matki Bożej Tomaszowskiej, a 17 lipca tr. miała miejsce

8 E. Walewander, Krasnobród, w: EK, t. 9, Lublin 2002, kol. 1213-1214; https://
diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuarium-nawiedzenia-nmpwkrasnobrodzie
9 http://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/historia-cudownego-obrazka/
10.https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuariumzwiastowania-nmpw-tomaszowielubelskim
11 http://www.tomaszow-sanktuarium.pl/obraz-matki-bozej-szkaplerznej/
12 „Zamojski Informator Diecezjalny”, 3 (1994), s. 246-249.
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koronacja cudownego wizerunku Maryi13. Świątynia Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie jest zbudowana z drewna, na ceglanej
podmurówce, założona na rzucie prostokąta, z wysuniętą wschodnią
częścią prezbiterium. Fasadę wieńczą dwie kwadratowe wieże
zwieńczone hełmami. Wnętrze świątyni zdobią polichromie
pochodzące z XVIII w. Ołtarz główny z cudownym obrazem Matki
Bożej Szkaplerznej pochodzi z XVII w. W jego części dolnej
umieszczono relikwie św. Feliksa14.
W Tomaszowie istniał także klasztor i kościół trynitarzy (17251783). Za czasów II Rzeczpospolitej osiedliły się tu służebniczki
starowiejskie i felicjanki. Po wojnie wybudowano kościoły
w miejscowościach: Jeziernia, Łaszczówka, Majdan Górny, Pasieki,
Przeorsk, Rogóźno, Szarowola i Ruda Wołoska. W Tomaszowie
wybudowano także kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, który
został konsekrowany 19 maja 1955 r. Stał się on kościołem
parafialnym, zaś kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny –
kościołem rektoralnym. 25 października 1987 r. nastąpił podział
parafii, z której wyodrębniono trzy nowe: Najświętszego Serca Pana
Jezusa, Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i św. Józefa15.

3. Sanktuarium Matki Bożej Opieki (Odwachowskiej)
w katedrze w Zamościu
Budowę zamojskiej kolegiaty pw. Zmartwychwstania Pańskiego
i św. Tomasza Apostoła rozpoczęto w 1587 r., a w 1637 r. nastąpiła
jej konsekracja. W 1803 r. znalazł się tam cudowny obraz Matki Bożej Opieki (Łaskawej), zwany także obrazem Matki Bożej Odwachowskiej16.
W 2. poł. XVIII w. pewien mężczyzna został niesłusznie posądzony o popełnienie przestępstwa, a następnie uwięziony w wartowni
zamojskiego garnizonu (odwachu). Dowodząc swojej niewinności nakreślił kawałkiem węgla na drzwiach celi wizerunek Matki Bożej
Opiekunki strapionych, który niebawem otoczyła światłość17. Obraz
wycięto z drzwi i zawieszono na zewnątrz budynku, by wierni mogli
http://www.tomaszow-sanktuarium.pl/obraz-matki-bozej-szkaplerznej/
M. Leszczyński, Tomaszów Lubelski, w: EK, t. 19, Lublin 2013, kol. 876;
https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuarium-zwiastowanianmpw-tomaszowie-lubelskim
15 http://www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl/m,106
16 http://www.katedra.zamojkolubaczowska.pl/pl/historia/kosciol-katedralny
17 Katedra w Zamościu, Zamość 1999, s. 10.
13
14
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się przed nim modlić. 19 lutego 1803 r. obraz został uroczyście przeniesiony do katedry i umieszczony w ołtarzu kaplicy18. Wizerunek
został ozdobiony pozłacaną srebrną suknią oraz miedzianymi i złoconymi koronami19. W pobliżu ołtarza widniał napis: „Maryja Matka
Miłosierdzia i opiekunka wszystkich sług swoich”. W 1859 r. ołtarz
został odnowiony. W 1997 r. dokonano gruntownej konserwacji obrazu Matki Bożej Łaskawej i ołtarza. Odsłonięto wówczas pierwotny
wizerunek Maryi i Jezusa, który był przemalowywany20. Liczne wota
świadczą o kulcie i wielu łaskach otrzymanych za pośrednictwem
Matki Bożej Opieki. Już w 1803 r. istniało w katedrze święto Opieki
Najświętszej Panny (od 1804 r. – 8 września, w święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny). Kolegiata była miejscem licznych pielgrzymek wiernych z okolicy, obrządku rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. 12 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II, podczas wizyty
w Zamościu, powiedział: „Na szlaku naszego pielgrzymowania po
polskiej ziemi spotykamy się znów z Maryją. Jest to szczególny dar
Bożej łaski, że właśnie w Zamościu, gdzie w katedralnym sanktuarium od pokoleń Maryja doznaje czci jako Matka Bożej Opieki, przychodzi nam obchodzić niejako drugą stację uroczystości jej Niepokalanego Serca” (Homilia, L'Osservatore Romano, wyd. pol., 1999, nr 8,
s. 70). Papież poświęcił korony dla obrazu. 9 września 2000 r. na
Rynku Wielkim prymas kard. Józef Glemp obraz ukoronował21.

4. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Sokalskiej
w Hrubieszowie
Lokacji miasta w 1400 r. towarzyszyło erygowanie parafii, dla
której wzniesiono drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. W 1416 r. biskup chełmski Jan Biskupiec sprowadził
18 Archiwum Państwowe w Lublinie, Protokół zapisania doznanych łask Opieki
Najświętszej Panny Maryi w Obrazie z odwachu przeniesionym do Kościoła Kolegiaty
Zamoyskiej, tudzież ofiarowania wotów srebrnych i składanie pieniężnej ofiary do
puszki w roku 1803, sygn. 435, s. 1-2.
19 Archiwum Katedry w Zamościu, Inwentarz Funduszów Infułacyi Zamoyskiej
z 1846, s. 2.
20 https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuarium-matki-bozejodwachowskiejw-zamosciu
21 M. Leszczyński, Łaskami słynący obraz Matki Bożej Opieki (Łaskawej, zwanej
Odwachowską, w Katedrze Zamojskiej), „Zamojski Informator Diecezjalny”, 9 (2000),
s. 200-206; M. Leszczyński, Zamość, w: EK, t. 20, Lublin 2014, kol. 1232;
http://www.katedra.zamojkolubaczowska.pl/pl/historia/kosciol-katedralny
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do Hrubieszowa dominikanów, którym oddał w użytkowanie
drewniany klasztor. W latach 1736-1766 wzniesiono klasztor
i kościół murowany pw. św. Mikołaja. Wewnątrz znajdował się obraz
Matki Bożej Łaskawej zwanej «Moskiewską», który zaginął po
1915 r. Dominikanie, mimo formalnej kasaty w 1781 r., przetrwali
w Hrubieszowie do 1821 r., kiedy to przenieśli się do Krasnobrodu,
a ich świątynia stała się kościołem parafialnym22.
W Hrubieszowie wzniesiono, w latach 1795-1828, także
cerkiew greckokatolicką pw. św. Mikołaja (potem prawosławna).
W 1918 r. tę świątynię (pw. św. Stanisława Kostki) przejęli katolicy.
Wewnątrz znajdują się trzy drewniane nastawy ołtarzowe: w głównej
umieszczono w 2002 r. obraz Matki Bożej Sokalskiej; w ołtarzu
prawym jest obraz św. Stanisława Kostki, a w lewym obraz św.
Franciszka i figura św. Antoniego. W 2001 r. została tu erygowana
parafia wraz z klasztorem bernardynów, którzy przejęli opiekę nad
tym miejscem. W 2009 r. biskup Wacław Depo ustanowił kościół
sanktuarium maryjnym23.

5. Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Nabrożu
Parafia w Nabrożu została erygowana 15 listopada 1411 r.
Konsekrowany został także drewniany kościół. W 1684 r. wzniesiono
kościół murowany, który konsekrował, 2 lipca 1690 r., biskup
chełmski Stanisław Święcicki. Świątynia została przebudowana
w latach 1901-1905. W 1944 r. została częściowo spalona przez UPA,
a w 1951 r. została odbudowana. Wewnątrz są trzy nastawy
ołtarzowe. W nastawie głównej znajduje się obraz Matki Bożej
Szkaplerznej (na zasłonie obraz Matki Bożej Wniebowziętej);
w ołtarzu bocznym po stronie lewej – obraz Matki Bożej
Częstochowskiej, a po prawej – obraz Jezusa Miłosiernego24. W nocy
29/30 września 1827 r. wybuchł w kościele pożar, który strawił jego
wnętrze; mocno został zniszczony obraz Maryi25. Wizerunek
M. Wrzeszcz, Hrubieszów, w: EK, t. 6, Lublin 1993, kol. 1264.
https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuarium-matki-bozejpocieszenia-sokalskiejw-hrubieszowie
24
R. Dziura, Nabróż, w: EK, t. 20, Lublin 2014, kol. 615;
https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuarium-matki-bozejszkaplerznejw-nabrozu
25 P. Kondraciuk, Ekspertyza ikonograficzno-technologiczna i zarys dziejów
obrazu kultowego Matki Bożej Szkaplerznej z kościół pw. Wniebowzięcia NMP
w Nabrożu, „Zamojski Informator Diecezjalny”, 11 (2002), s. 266-273.
22
23
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przedstawia Madonnę w półpostaci; w prawej dłoni trzyma
stylizowany kwiat, a lewą ręką obejmuje Dzieciątko, trzymając
jednocześnie szkaplerz. Dzieciątko prawą dłoń unosi w geście
wskazującym na Matkę Bożą, a w lewej trzyma księgę. Obraz
przykrywa XIX-wieczna drewniana i złocona sukienka. Na głowach
Madonny i Dzieciątka są pozłacane korony. O kulcie obrazu świadczą
pielgrzymki i wota. 13 lipca 2002 r. obraz ozdobiono koronami, a 4
czerwca 2017 r. kościół w Narożu został ustanowiony sanktuarium26.

6. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie
Początki parafii w Lubaczowie sięgają panowania króla
Kazimierza Wielkiego. W 1388 r. istniał tam kościół pw. Świętej
Trójcy, Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława BM. W 1619 r.
konsekrowano drewniany kościół, który spłonął w 1655 r. W 1898 r.
wzniesiono w Lubaczowie kościół murowany, a rok później go
konsekrowano. Budowla w stylu neoromańskim jest trzynawowa,
z wieżą i wydłużonym prezbiterium27. W środku znalazły się obrazy
z dawnego kościoła m.in.: św. Anny, Matki Boskiej Lubaczowskiej
i Jezusa Milatyńskiego. W 1946 r., po zmianie granic państwowych,
Lubaczów stał się stolicą administratury apostolskiej, a kościół
parafialny – prokatedrą.
Obraz Matki Boskiej Łaskawej w Lubaczowie jest wierną kopią
wizerunku, który do 1946 r. odbierał cześć w katedrze we Lwowie.
W 1974 r. znalazł się w prokatedrze lubaczowskiej; w 1983 r. został
rekoronowany przez papieża Jana Pawła II (obecnie obraz
oryginalny znajduje się w skarbcu na Wawelu). W 1989 r. kopia
obrazu została intronizowana przez bp. Mariana Jaworskiego28.

7. Sanktuarium Matki Bożej Tartakowskiej w Łukawcu
Parafię w Łukawcu erygowano 1 lipca 1754 r., a 6 stycznia 1757 r.
konsekrowano kościół drewniany. W latach 1981-1990 wzniesiono tu
kościół murowany pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
W 2013 r. powstała w nim kaplica pw. św. Jana Pawła II. Kościół jest
26 https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuarium-matki-bozejszkaplerznejw-nabrozu
27 M. Leszczyński, M. Wrzeszcz, Lubaczów, w: EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 8.
28 https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuarium-matki-bozejlaskawejw-lubaczowie
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murowany, jednonawowy. Czczony w nim obraz Matki Bożej
Łaskawej został namalowany na początku XVII w. Wcześniej
odbierał cześć w Tartakowie (Ukraina). W 1965 r. obraz został
przywieziony do Łukawca, a w 1990 r. znalazł się w nowym kościele.
3 czerwca 1991 r. w Lubaczowie papież Jan Paweł II dokonał
koronacji tego obrazu29.

8. Sanktuarium Matki Bożej Zameczkowej z Bełza
w Tarnoszynie
Parafię pw. św. Stanisława BM w Tarnoszynie erygowano
w 1892 r. Istniał tam drewniany kościół, który został spalony przez
UPA w 1944 r. W latach 1947-1961 funkcję kościoła parafialnego
pełniła cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny. W latach 1959-61 wybudowano w Tarnoszynie kościół
murowany, który w 1962 r. konsekrował abp Eugeniusz Baziak. We
wnętrzu kościoła został umieszczony w 1974 r. słynący łaskami obraz
Matki Bożej, zwanej „Zameczkową” (kopia obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej) z Bełza, gdzie był czczony do 1951 r. Wizerunek
malowany na płótnie pochodzi z poł. XIX w.30.

9. Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
w Nowinach Horynieckich
12 czerwca 1636 r., u podnóża góry, skąd wypływa kilka źródeł,
Matka Boża objawiła się trojgu małym dzieciom – dwom
dziewczynkom i chłopcu. Maryja obiecała, że jeśli ludzie będą
przychodzić na to miejsce i ufnie się modlić, to nadchodząca wojna
ominie tę okolicę. Objawienia powtórzyły się 2 sierpnia i 8 września
tr. W ich miejscu wytrysnęło źródło. W miejscu objawień postawiono
krzyż, a następnie drewnianą figurę Matki Bożej (2 poł. XVIII w.).
W 1868 r. wzniesiono tam niewielką kapliczkę z kamienia, a w 1896 r.
drewnianą kaplicę. W 1938 r. na zboczu wzgórza obok kaplicy
umieszczono kamienną figurę Matki Bożej. Miejsce to cieszy się
niezwykła czcią wiernych31.
29 https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuarium-matki-bozejlukawieckiej
30 M. Leszczyński, Tarnoszyn, w: EK, t. 19, Lublin 2013, kol. 518.
31 http://www.franciszkanie.horyniec.net/kaplica-w-nowinach-hor.html;
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II. Sanktuaria Świętych Pańskich

1. Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy
8 maja 1664 r. na wzgórzu zwanym Łysą Górą św. Antoni
Padewski objawił się Szymonowi Tkaczowi. Wyraził życzenie, aby
wznieść tam kościół. Wiernym obiecał liczne łaski. Objawienia
powtórzyły się przy źródłach wodnych, które św. Antoni
pobłogosławił32. Miejsce szybko zasłynęło cudami i łaskami. Biskup
Mikołaj Świrski uznał prawdziwość tych wydarzeń i wzniósł
drewnianą kaplicę orz klasztor, do którego w 1667 r. sprowadził
bernardynów. Z pomocą Gryzeldy Wiśniowieckiej postawiono
w Radecznicy kościół i nowy klasztor. Zaczęto urządzać odpusty.
U podnóża góry, nad źródłami, wzniesiono drewnianą kaplicę; inne
powstały w pobliskim lesie. W 1686 r. rozpoczęto budowę
murowanego kościołami i klasztoru. Kościół konsekrowano w 1695 r.
W ołtarzu znalazł się cudowny obraz św. Antoniego. 19 czerwca 1742 r.
pożar zniszczył częściowo kościół i klasztor. W 1748 r. powstały nowe
ołtarze. W 1772 r. Radecznica znalazła się tuż za granicą zaboru
austriackiego, co odcięło klasztor od wielu pielgrzymów
i dobroczyńców. W latach 1815-1869 sanktuarium przeżywało złoty
okres swego istnienia. Nazywane było „Częstochową Lubelską”.
Klasztor przetrwał kasatę carską w 1864 r., ale w 1869 r. zakonnicy
musieli opuścić Radecznicę. Kościół był użytkowany przez unitów,
a następnie prawosławnych. W 1916 r. powrócił do katolików, a w 1919 r.
do bernardynów. W czasie II wojny światowej klasztor był celem
represji okupanta, ale także miejscem działalności konspiracyjnej.
W 1950 r. władze komunistyczne aresztowały zakonników za
współpracę z «podziemiem», a zabudowania klasztorne przeznaczyły
na szpital psychiatryczny. W 1981 r. erygowano tu parafię. W 1995 r.
pożar zniszczył część nastawy ołtarza głównego i obraz św.
Antoniego33. W jego miejscu znalazła się niebawem kopia. 17 czerwca
2015 r. papież Franciszek podniósł kościół-sanktuarium do rangi
bazyliki mniejszej34.
http://www.radecznica.bernardyni.pl/historia.html
Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy, Święty Antoni z Padwy, Kalwaria
Zebrzydowska 2000, s. 72-95; Błażej Budnik, Polskie miejsce objawień św. Antoniego
z Padwy, „Zamojski Informator Diecezjalny” 4 (1995), s. 227-235; I. Rusecki,
Radecznica, w: EK, t. 16, Lublin 2011, kol. 1081-1082.
34 http://www.radecznica.bernardyni.pl/historia.html
32
33
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2. Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju
Według podań (XVII w.) w Puszczy Solskiej objawiła się św.
Maria Magdalena. Na dowód tego w 1603 r. ubodzy pasterze mieli
widzieć na skraju puszczy dwa wiszące w powietrzu, bijące dzwony35.
Niebawem w miejscu objawień wybudowano kapliczkę. W 1644 r.
została erygowana tu parafia, którą powierzono franciszkanom
konwentualnym sprowadzonym z Zamościa (1692). W 1778 r.
wybudowano klasztor murowany. W 1864 r. klasztor został przez
władze zaborcze skasowany. W latach 1921-1928 wzniesiono
murowaną świątynię, którą konsekrowano w 1928 r. Kościół posiada
trzy ołtarze, z obrazami (XVII i XVIII w.): w ołtarzu głównym: św.
Maria Magdalena i Matka Boża Różańcowa; w bocznych: św. Antoni
Padewski, Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, Matka
Boża Kodeńska, św. Mikołaj, św. Franciszek, św. Florian; nadto
rzeźba Chrystusa Frasobliwego (1836).
W 1794 r. wzniesiono, w miejscu spalonego kościoła,
murowaną kaplicę pw. św. Marii Magdaleny. W jej wnętrzu znajduje
się kamienna studnia z «cudownym» źródłem. W ołtarzu widnieje
obraz św. Marii Magdaleny (1792), a na ścianach – obrazy wotywne
ilustrujące cuda, dokonane za sprawa tej świętej (1603-1654).
W 2016 r. bp Marian Rojek ustanowił kościół parafialny
sanktuarium św. Marii Magdaleny36.

3. Sanktuarium św. Stanisława Biskupa Męczennika
w Górecku Kościelnym
Według dawnych podań, w 1648 r. w Górecku Kościelnym
miał się objawić św. Stanisław BM. W 1668 r. wzniesiono tu
drewnianą kaplicę i sprowadzono z Zamościa franciszkanów
konwentualnych. W latach 1767-1768 zbudowano kościół drewniany.
W ołtarzu głównym widnieją obrazy: św. Stanisława BM, Matki
Bożej Anielskiej i Serca Pana Jezusa. W 1866 r. władze zaborcze
35.http://bilgoraj.com.pl/o-historii-objawien-sw-marii-magdaleny-w-bilgoraju,
2,1,1,1,15547,nkultura.html
36
J. Kania, Biłgoraj, w: EK, t. 2, Lublin 1976, kol. 563;
https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/sanktuaria/sanktuarium-sw-marii-magdaleny
w-bilgoraju;.http://www.maria-magdalena.zamojskolubaczowska.pl/informacje/historia
parafii
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skasowały klasztor, w odwecie za udział zakonników w powstaniu
styczniowym. 7 maja 1969 r. bp Piotr Kałwa intronizował relikwie
św. Stanisława BM. W miejscowości znajdują się także kaplice:
św. Stanisława (obok kościoła) i na rzece Szum37.

37
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M. Wrzeszcz, Górecko Kościelne, w: EK, t. 5, Lublin 1989, kol. 1378.
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Ks. Adam Kokoszka1
„NIE LĘKAJCIE SIĘ BYĆ ŚWIĘTYMI”
WE WSPÓŁCZESNYM KONTEKŚCIE KULTUROWYM2

Wprowadzenie
„Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się
być świętymi!” Echo tych słów wypowiedzianych przez św. Jana
Pawła II podczas kanonizacji św. Kingi w Starym Sączu w 1999 r3.
dociera dziś do nas, podczas dorocznej pielgrzymki kapłańskiej, tu
w Nowym Korczynie, gdzie Kinga pomieszkiwała przez 36 lat.
W homilii kanonizacyjnej, Jan Paweł II, drogę do świętości
księżnej Kingi, mocno osadził w kontekście ówczesnych zjawisk
cywilizacyjnych. Powiedział: „gdy dziś pytamy, jak uczyć się
świętości i jak ją realizować, święta Kinga zdaje się odpowiadać:
trzeba troszczyć się o sprawy Pana na tym świecie”4. Na tym i na
takim świecie, jakim on jest!
Zainspirowani tymi słowami Jana Pawła II rozważmy
uwarunkowania kulturowe, w których nam wypada pełnić
kapłańską posługę, która jest przecież naszą, codzienną drogą do
świętości. Dlatego pozwoliłem sobie sprofilować temat obecnej
konferencji następująco: „Nie lękajcie się być świętymi” we
współczesnym kontekście kulturowym. A współczesny kontekst
kulturowy stanie się nam bardziej zrozumiały, gdy sięgniemy do
spuścizny epoki nowożytnej.
1. Spuścizna kulturowa epoki nowożytnej
Niedawno jeden z polskich historyków filozofii kultury
zestawił i zinterpretował cztery wymowne daty epoki nowożytnej

Prezbietr diecezji tarnowskiej, dr, infułat.
Konferencja wygłoszona do kapłanów diecezji kieleckiej podczas Diecezjalnej
Pielgrzymki Kapłanów do Nowego Korczyna (14 X 2017 r.). Przedruk z Kielecki
Przegląd Diecezjalny XCIII(2017), nr 4, s. 487-497.
3 Jan Paweł II, Homilia podczas kanonizacji św. Kingi, Stary Sącz 16.VI.1999.
Currenda numer specjalny czerwiec 1999, s. 25-30.
4 Tamże, s. 29.
1
2
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z ostatnich 500 lat. Wyszczególnił lata: 1517, 1717, 1917 i 2017 –
dwa odstępy czasowe po dwieście lat i ostatni odstęp – 100 lat5.
Rok 1517 był rokiem wybuchu reformacji – drugiego wielkiego
rozłamu chrześcijaństwa i narodzin protestantyzmu. Protestantyzm
odrzucił Boga Tradycji i Kościoła w imię Boga Biblii. Uznał Pismo
Święte za jedyne źródło wiary.
Dwieście lat później, w roku 1717, powstała pierwsza loża
masońska w Londynie i zapowiedź narodzin filozofii oświecenia,
w której odrzucono Boga objawiającego się w Biblii na rzecz Boga
rozumu, Wielkiego Architekta. Wiek ten stworzył podłoże dla
rewolucji francuskiej i rozpoczął ostrą walkę z religią objawioną
i Kościołem.
Trzecim etapem w tej układance był rok 1917, czyli rok
objawień Matki Bożej Fatimskiej, ale także rok wybuchu rewolucji
bolszewickiej w Rosji, kiedy to odrzucono Boga jako takiego w imię
rzekomo wyzwolonego człowieka. Fala bezbożnego bolszewizmu
miała ogarnąć całą Europę. Została częściowo zahamowana w roku
1920 pod Warszawą, ale idee rewolucyjne i hasła antyreligijne
rozszerzyły się na cały kontynent europejski. W roku 1917
w Portugalii zaczęły się prześladowania duchowieństwa, napady na
kościoły i szykanowanie wiernych. We Włoszech masoneria od
lutego 1917 r. organizowała antykościelne i antypapieskie
manifestacje. Kilka lat później zaczęły się krwawe prześladowania
Kościoła w ogarniętej wojną domową Hiszpanii, a także w dalekim
od Europy Meksyku.
Znakomite filmy: „Cristiada” (2012) i „Zakazany Bóg” (2013)
są wymownym ostrzeżeniem przed demokracją wyzbytą z szacunku
dla religii i ewangelicznych wartości. Z kolei film „Fatima. Ostatnia
tajemnica” (2017), pokazuje, jak wielki wpływ miały objawienia
fatimskie na bieg historii ostatnich stu lat.
2. Współczesne zjawiska kulturowe
Historia w naszych czasach nabrała przyspieszenia i może się
okazać, że na kolejny etap nie trzeba będzie czekać dwieście lat. Oto
dzisiaj – patrząc na to, co dzieje się wokół nas – możemy zauważyć,
że po odrzuceniu Boga Tradycji w imię Boga Biblii w XVI wieku,
5 Por. H. Zieliński, Viva Cristo Rey, „Idziemy”, 23 listopada 2013; I. Dec bp,
Homilia wygłoszona do uczestników XVI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja ze
Stanów Zjednoczonych i Kanady do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej
w Doylestown. zwanego Amerykańską Częstochową, 6 lipca 2014 r.
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Boga Biblii w imię Boga rozumu w XVIII wieku i wreszcie po
odrzuceniu Boga jako takiego w imię człowieka w XX wieku, rok
2017 przynosi nam próbę odrzucenia człowieka – samej jego natury
– obiektywnych wartości (prawdy, dobra, piękna) w imię fałszywie
pojętej wolności, tolerancji, demokracji. Na naszych oczach dokonuje
się to, przed czym ostrzegał św. Jan Paweł II: „Świat bez Boga
obraca się przeciw człowiekowi”. „Świat bez Boga nie ma
przyszłości” – powtarzał Benedykt XVI!6 A powołując się na św.
Augustyna,
przypomniał
w
Berlinie,
niemieckim
parlamentarzystom, że wszelka władza, która nie respektuje prawa
Bożego, staje się „bandą złoczyńców” (22 września 2011).
Można i trzeba powiedzieć coś więcej! Otóż, „wyprowadzenie
Boga z domu ludzkości”, ze świata, zarówno natury jak i kultury, ma
swoje konsekwencje. Wprowadza bowiem w to „puste miejsce” po
Bogu, nie jak wydawać by się mogło, człowieka, ale odwiecznego
wroga Boga i człowieka – szatana. Może pamiętamy mocne słowa
papieża Franciszka z jego pierwszej homilii po wyborze: „kto nie
modli się do Boga, ten modli się do diabła”!
Obserwacja bieżących wydarzeń wskazuje, że szatan w XXI
wieku nie wyjechał na urlop. Wcielił się w nowych ludzi, którzy pod
pozorem wzniosłych haseł kontynuują budowanie nowego świata,
nowego porządku bez Boga, którzy obrali sobie za cel
zdechrystianizować Europę. Dlatego obecne czasy św. Jan Paweł II
nie zawahał się nazwać czasami niespotykanej dotąd konfrontacji
między
Kościołem
a
antykościołem,
między
Ewangelią
a antyewangelią7.
Dzisiaj widać wyraźnie, że w świecie ma miejsce zaplanowana
i dobrze zorganizowana akcja zmierzająca do zniszczenia naszej
cywilizacji chrześcijańskiej – zwłaszcza łacińskiej, a poniekąd i całej
kultury euroatlantyckiej. Służy temu tzw. polityka mieszania kultur
– „multi culti”, realizowana m. in. przez celowo niekontrolowany
ruch migracyjny. Istnieją organizacje, które niby ratują biednych
uchodźców, a tak naprawdę uczestniczą w procederze przerzucania
z Afryki młodych rosłych mężczyzn, najczęściej muzułmanów.
Pozostaje pytanie, kto finansuje organizacje, które stać na wynajem
statków i pływanie po Morzu Śródziemnym, by przeładowywać

Por. P. Seewald, Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy, Rafael 2016.
Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 96; I. Skubiś,
Kościół i anty-Kościół, „Niedziela" 36 (2010), s. 19.
6
7
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emigrantów? Normalni obywatele, czy może raczej zideologizowani
miliarderzy?8
3. Wyzwania duszpasterskie
Spuścizna kulturowa poprzednich wieków, a także współczesne
zjawiska kulturowe, generują określone wyzwania duszpasterskie.
Ponieważ Kościół jako wspólnota bosko-ludzka jest zanurzony
w historii ziemskiej i dzieli jej los, dlatego potrzeba nieustannej
refleksji nad aktualnym losem świata, by nie będąc ze świata,
przenikać świat mocą Chrystusa. By tak, jak św. Kinga, zdobywać
umiejętność troski o sprawy Pana na tym świecie i w ten sposób
realizować swoje powołanie do świętości! Żeby to jednak czynić
skutecznie, papież Franciszek powiedział biskupom polskim,
przybyłym z wizytą „ad limina” w 2014 roku: „potrzeba rozeznania,
poszukiwania przyczyn i sposobów zmierzenia się z nowymi
wyzwaniami”9.
Warto zatem, przynajmniej w zarysie, przyglądnąć się tym
najbardziej typowym współczesnym wyzwaniom.
3.1. Agresywny sekularyzm
Ten wrogi religii prąd, przeniknął w Europie do wielu instytucji
Unii Europejskiej, które w kolejnych uchwałach Parlamentu
Europejskiego,
czy
zaleceniach
Komisji
Europejskiej,
niejednokrotnie brzmią jak dyktaty, narzucające antyboskie idee
i ich praktyczne aplikacje.
Ale i my, jako duszpasterze, winniśmy uderzyć się w piersi, bo
wydaje się, że nie dość zdecydowanie, odważnie i wytrwale
strzeżemy owczarni Pana, przed atakami sekularyzmu o wilczym
apetycie10.
3.2. Wojna przeciw życiu
Skoro Bóg nie istnieje, to życie nie ma charakteru sakralnego,
nienaruszalnego i nie jest darem, lecz produktem, wręcz towarem,
Por. D. Kowalczyk SJ, Fundacje szemrane, GN 32 (2017), s. 38.
Franciszek, Boże miłosierdzie nikogo nie wyklucza, Audiencja dla polskich
biskupów przybyłych do Watykanu z wizytą „ad limina Apostolorum” (7 lutego 2014),
„L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 2 (2014), s. 27.
10 Por. M. Duda, Wykład: Proboszcz wobec współczesnych wyzwań, Rzeszów. 23
maja 2016.
8
9
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a ostatecznie to sam człowiek decyduje, kiedy życie sztucznie
stworzyć i kiedy je zakończyć. Życie w stanie prenatalnym
wprawdzie jest życiem, ale można bezkarnie je unicestwić, choćby ze
względu na prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Życie
człowieka starego, a nawet cierpiącego dziecka, też można skrócić.
Nie liczą się w tym względzie ani najnowocześniejsze osiągnięcia
genetyki, embriologii czy medycyny prenatalnej. Co decyduje?
Ideologia o podłożu materialistycznym, która nie wiadomo dlaczego
zdobyła sobie wyłącznie prawo głosu. Zarówno ona jak też wielki
biznes stoją za tzw. przemysłem „in vitro”, który ludziom sprzedaje
się jako dobrodziejstwo, a rodzicom wmawia się tzw. „prawo do
posiadania dziecka”11.
3.3. Atak na rodzinę
Nie tylko podważa się jej trwałość, nierozerwalność, krytykuje
jej naturalny model, ale chce się z nią zrównać każdy inny związek,
zwłaszcza związek osób tej samej płci. Nie udało się zniszczyć
rodziny przez aborcję i antykoncepcję, podejmuje się więc próbę
zniszczenia rodziny przez legalizację związków partnerskich. To, co
dotąd było uważane za dewiację i patologię, uznaje się za
obowiązującą normę (ostatnio w Niemczech).
Inną formą ataku na rodzinę jest hołdowanie ideologii gender.
Płeć jest pojmowana jako rzeczywistość kulturowa, a nie biologiczna.
I nie jest człowiekowi dana, lecz stanowi przedmiot wyboru.
Ideologię gender przedstawia się jako dyscyplinę naukową i wykłada
się ją na najbardziej prestiżowych uniwersytetach. Papież
Franciszek powiedział do polskich biskupów na Wawelu: „Gender –
to kolonizacja ideologiczna, popierana również przez bardzo
wpływowe kraje. I to jest straszne. Kiedy rozmawiałem z Papieżem
Benedyktem, który ma się dobrze i ma jasną myśl, powiedział mi:
`Wasza Świątobliwość, to epoka grzechu wobec Boga Stwórcy`. Bóg
stworzył mężczyznę i kobietę; Bóg stworzył świat w taki oto
konkretny sposób, a my czynimy coś przeciwnego”.
Spełniają się na naszych oczach słowa siostry Łucji, która
w jednym z listów napisała, że dzisiaj walka szatana z Bogiem toczy
się głównie na tym najważniejszym polu, od którego zależy
przyszłość ludzkości, a jest nim małżeństwo i rodzina!12 Papież
Por. M. Duda, art. cyt.
Por. Wypowiedź kard. Carlo Caffarra, w: A. Macura, Szatan walczy o rodzinę,
GN 1 (2017), s. 7.
11
12
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Franciszek, będąc w Gruzji (2016), nie zawahał się stwierdzić, że
obecnie w świecie toczy się wojna światowa z małżeństwem
i rodziną! Zdrowa rodzina, jak wiemy, zawsze była ostoją narodów –
gdy upadała rodzina, upadały cywilizacje. Przypomniał nam tę
prawidłowość w Warszawie (6 lipca 2017) prezydent USA Donald
Trump: „Na nic zdadzą się największe gospodarki świata i broń
największego rażenia, jeśli zabraknie silnej rodziny i solidnego
systemu wartości”.
3.4. Odrzucenie prawdy
Jest rzeczą niezwykle znamienną, że słowem roku 2016
ogłoszono na uniwersytecie w Oksfordzie termin „post-prawda”.
Przy tym z całą mocą należy stwierdzić, że post-prawda nie może
być utożsamiana z kłamstwem. Kłamstwo jest bowiem świadomym
zafałszowaniem jakiejś prawdy, natomiast post-prawda wskazuje na
to, że w przestrzeni społecznej nie ma już miejsca na jakąkolwiek
obiektywną prawdę. Mówiące o niej fakty są lekceważone
i zastępowane przez tak zwane narracje, budowane na emocjach
i uprzedzeniach, umiejętnie potęgowanych przez media13.
Lansuje się tezę, że prawdę ustala się np. przez głosowanie,
tymczasem prawda jest dana przez Boga. Człowiek nie jest
kreatorem prawdy, ale jej lektorem.
3.5. Banalizacja zła w przekazach medialnych
W
retoryce
współczesnych
mediów
zanika
zdolność
prawidłowego wartościowania etycznego. Ujawniają się negatywne
tendencje promujące banalność, wulgarność, prymitywizm,
absolutną swobodę, nawet bluźnierstwo. Wielu ludzi nie posługuje
się już w języku codziennym pojęciem zła, ale używa pojęć
zastępczych:
niestosowność,
brak
kultury,
nielojalność,
niesubordynacja, naruszanie porządku itp. W wielu współczesnych
opracowaniach etycznych, dotyczących funkcjonowania telewizji i
Internetu, wyraźnie mówi się o coraz powszechniejszym zjawisku
banalizacji zła. Media, eksponując czasem w nadmiarze zjawiska
negatywne, czynią z nich główną siłę własnej atrakcyjności. Ten
13 Por. M. Jędraszewski abp, Wykład pt. Jezus w drodze do Emaus towarzyszenie
w Europie dzisiaj, Sympozjum Rady Konferencji Episkopatów Europy
o towarzyszeniu młodym, Barcelona, 28 marca 2017; W. Kawecki CSsR, Wykład:
Współczesne wyzwania duszpasterskie (na kanwie przesiania papieża Franciszka
podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie), Rzeszów, 17 października 2016 r.
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negatywny moralnie obraz świata kreowany przez media podważa
lub deprecjonuje akceptowany przez odbiorców prawdziwy świat
wartości, zwłaszcza gdy negatywne wartości ukazywane są
w oprawie normalności i atrakcyjności. Konsekwencją takiego
działania staje się zacieranie granicy pomiędzy dobrem a złem14.
3.6. Osiągnięcia nauki będące zagrożeniem dla ludzkości
Przytoczę najnowsze zdarzenie. W czerwcu 2016 r. brukselscy
eurokraci przedstawili projekt nowych przepisów Unii Europejskiej,
dotyczący automatyzacji procesów przemysłowych. W projekcie tym,
zgłoszonym w Parlamencie Europejskim, uznano robota nie za jakąś
maszynę, lecz za „osobę elektroniczną”, której przysługują
odpowiednie prawa i obowiązki. To, co jeszcze kilka miesięcy temu
wydawało się fikcją, 31 stycznia 2017 r. stało się rzeczywistością.
Tego dnia bowiem dziecko-robot zostało zarejestrowane w urzędzie
stanu cywilnego i otrzymało obywatelstwo. Nada Vananroye,
burmistrz miejscowości Haaselt w Belgii, podpisała akt jego
urodzenia i nadała mu imię żeńskie Fran oraz nazwisko Pepper.
Fran ma nawet swoich urzędowo zarejestrowanych rodziców,
którymi zostali naukowcy uniwersyteccy15.
3.7. Walka z ludźmi Kościoła
Wyzwaniem, które najczęściej uwidacznia się w mediach, jest
walka z tymi wszystkimi, którzy myślą i mówią inaczej niż główny
nurt kulturowy. Ta walka, której skutków doświadczamy jako
katolickie społeczeństwo, przejawia się na różne sposoby.
Wymieńmy tylko niektóre:
pouczanie Kościoła, jak się ma reformować; manipulowanie
wypowiedziami Ojca Świętego i biskupów;
wykorzystywanie moralnych upadków ludzi Kościoła,
skandali obyczajowych z nimi związanych, aby podważyć jego
wiarygodność. Skandale, które nigdy nie powinny się zdarzyć, są
jednak wyolbrzymiane, nieustannie się do nich powraca,
równocześnie traktując osoby nieduchowne z pobłażliwością
(przykładem Roman Polański)16.

14 Por. M. Drożdż, Wykład: Media w świetle Tomaszowej troski o racjonalność,
Tarnów 7 marca 2017.
15 Por. M. Jędraszewski, art. cyt.; T. Jaklewicz, GN 19 (2017), s. 30-31.
16 Por. M. Duda, art. cyt.
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Tymczasem, o czym warto wiedzieć, według wydawanego przez
jezuitów hiszpańskiego dwumiesięcznika „Sal Terrae” (numer
lipcowo-sierpniowy 2017), jedno na 1000 nadużyć seksualnych,
których ofiarami są niepełnoletni, popełniane jest w środowisku
kościelnym. 3/4 przypadków notowanych jest w rodzinach, do
pozostałych dochodzi w innych środowiskach, m.in. w szkołach
i klubach sportowych17.
3.8. Groźba schizmy w Kościele
Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów kard. Robert Sarah, w wywiadzie z dnia 20 kwietnia
2017 r., przestrzega przed niebezpieczeństwem podziałów
w Mistycznym Ciele Chrystusa, poprzez kładzenie nacisku na
narodową tożsamość Kościołów, na ich zdolność decydowania o sobie,
zwłaszcza w tak istotnych kwestiach jak doktryna i moralność.
Podkreśla, że bez wspólnej wiary Kościołowi grozi zamęt,
a w konsekwencji stopniowe popadanie w rozproszenie i schizmę.
Cytując Benedykta XVI przypomniał, że Kościół potrzebuje jedności
w wierze, doktrynie i nauczaniu moralnym. Potrzebuje prymatu
Papieża18.
4. Drogi duchowego wzrastania
Papież Franciszek w Adhortacji „Evangelii Gaudium” stwierdza,
że „Wyzwania są po to, aby im podołać!”19. „Choroby współczesnego
świata oraz Kościoła nie powinny stanowić wymówki, by zmniejszać
nasze zaangażowanie i nasz zapał. Traktujmy je jako wyzwania, by
wzrastać”20. Wyzwania do wzrastania!
4.1. Znaczenie kapłańskiej wspólnoty
Warto przypominać słowa Benedykta XVI: „Pan powiedział:
«Odwagi, Jam zwyciężył świat». Jesteśmy w «drużynie» Pana,
a zatem w drużynie zwycięskiej. Według św. Augustyna cała historia
jest walką dwóch miłości: miłości własnej, aż do pogardzania
17 Abd (KAI/cath.ch/Sal Terrac) / Madryt, KAI, ISSN 1426-1413; Data wydania:
18 sierpnia 2017; 0,1 proc. nadużyć w Kościele, GN 34 (2017), s. 10.
18 R. Sarah, Wywiad: Kościołowi grozi schizma, Katolicka Agencja Informacyjna,
ISSN 1426-1413, Watykan 20 kwietnia 2017.
19 Franciszek, Adhortacja Evangelii Gaudium, Watykan 2013, 109.
20 Tamże, 84.
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Bogiem, i miłości Boga, aż do pogardzania sobą w męczeństwie. My
uczestniczymy w tej walce, a w walce jest bardzo ważne, by mieć
przyjaciół”21.
Powinniśmy więc zacieśniać nasze relacje kapłańskie
i wzajemnie dodawać sobie otuchy. Gdyby Apostołowie przestraszyli
się wyzwań płynących z całkowicie obcego i wrogiego im świata,
nigdy by nie opuścili Wieczernika. Tymczasem, nie patrząc jak
wielkie wyzwania ich czekają, oparli się na słowach Pana: „Idźcie
i nauczajcie”. Uwierzyli w Moc Ducha Świętego i zdobyli świat dla
Ewangelii!
4.2. Wychodzenie ku człowiekowi
Wielu gorliwych duszpasterzy pyta dzisiaj, wobec naporu
sekularyzmu i odpływu wiernych, co jeszcze mogłem zrobić a nie
zrobiłem, co zaniedbałem, czego zaniechałem? Antidotum na
ekspansję neopogaństwa będzie wychodzenie do i ku człowiekowi
w środowisku jego życia, dzięki czemu nasze wspólnoty będą się
rozwijać, a nie zwijać. Nie można tylko wyczekiwać aż ludzie przyjdą
i narzekać, że nie przychodzą. Pastoralne działanie musi
przypominać wahadło zegara – czekamy na ludzi i wychodzimy do
ludzi. Przychodzą bowiem ci, po których i do których ktoś wcześniej
wyszedł. Trzeba więc zadać sobie pytanie, ile czasu, w proporcji do
innych zajęć, zajmuje mi w duszpasterstwie ta misja i czy nie
ograniczam jej do pośpiesznie odprawionej kolędy22.
Papież Franciszek często powtarza: „Powinniśmy być blisko
ludu Bożego. Bez bliskości mamy tylko słowo bez ciała”. Kościół
w Polsce swój autorytet i siłę duchową zawdzięcza między innymi
temu, że stał zawsze blisko ludzi. Zarówno w czasie zaborów,
w czasie okupacji hitlerowskiej, jak i w okresie komunizmu. Dlatego
szczególnie aktualne jest przesłanie obecnego papieża, skierowane
do polskich biskupów w Krakowie: „Jeśli nie będziecie szukać ludzi,
jeśli się do nich nie zbliżycie – nie przyjdą. Wychodzić i szukać, tak
jak to uczynił Bóg, który posłał swego Syna, aby nas szukał”23.

21 Benedykt, Mam wokół siebie przyjaciół – Przemówienie na zakończenie obiadu
z kardynałami – 21.05. 2012, „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 7-8 (2012), s. 29.
22 Por. M. Duda, art. cyt.
23 Franciszek, Spotkanie z biskupami polskimi na Wawelu, 27 lipca 2016 r.
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4.3. Pokój, nie za wszelką cenę!
Ta postawa ostrzega przed pokusą, która może być dziś
szczególnie groźna u księży. Polega ona na budowaniu pokoju za
wszelką cenę. Oczywiście, w hierarchii wartości pokój stoi bardzo
wysoko, ale przecież nie najwyżej.
Jak w tym względzie jest dzisiaj kuszony ksiądz (a z nim każdy
chrześcijanin)? Kusiciel mówi tak: nie dźwigaj ciężaru Boga. Niech
cię zostawi w spokoju, wystarczająco dużo już Mu dałeś. Bądź czymś
w rodzaju dalekopisu przekazującego Jego słowa, lecz nie wiąż
z Jego sprawą swego losu. Nie wkładaj palca między drzwi, którymi
trzaskają Bóg i świat. Zawsze przytakuj, nie upominaj złych,
z deprawatorami buduj pokój; czy to złe budować pokój na ziemi?
Czyż pacyfizm nie jest piękną cnotą? Pamiętaj, że zmieniają się
czasy, mamy już wiek XXI, nie zauważyłeś? Nigdy nie należy mówić
„nie” swoim czasom (czy będziesz żył w innych?). Przecież o życiu
ludzi epoki najnowszych technologii nie może decydować ta sama
Ewangelia, w której nieokrzesani rybacy znad jeziora Genezaret
znajdowali odpowiedzi na swoje pytania i na swoje
nieucywilizowane życie. Chcesz wchodzić w konflikt z własnymi
owcami, do których cię posłał? Zgoda jest lepsza od wojny. Potraktuj
to, co robisz, jako sposób na ciekawe życie, coś jak rozwijające hobby.
Spróbuj stępić bądź obejść oścień celibatu (w drobnej monecie
nabądź ponownie to, co przedtem wypłaciłeś w grubej walucie). Dbaj
o wizerunek, troszcz się bardziej o piar, niż o zbawienie duszy,
przecież On jest miłosierny. Nie wyostrzaj konturów wiary (kto by
tu mówił o zamazywaniu!). Generalnie: nie dawaj nikomu powodów
do tego, by cię chcieli ukrzyżować albo domagali się twojej głowy na
misie. To nieapetyczne. Misa jest na owoce. Twoją wierność mojej
sprawie, dodaje szatan, poznam po twoim smutku. I po smutku
twoich owiec. Bądź sługą ich smutku – kończy Kusiciel.
Pokój społeczny jest ważny, ale nie najważniejszy. Trzeba
o niego zabiegać, ale nie za wszelką cenę. Piłatowi też chodziło tylko
o uniknięcie awantury! Św. Paweł natomiast, prawie wszędzie, gdzie
się pojawił, wywoływał zamieszanie. Myślę, że warto pod tym kątem
prześledzić Dzieje Apostolskie24. Znajdziemy w nich nadal aktualne
słowa św. Piotra i Apostołów, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż
ludzi” (Dz 5,29)! A św. Grzegorz Wielki w „Regule pasterskiej” pisze:
„Pasterz niech będzie roztropny w milczeniu, a pożyteczny
24 Por. J. Szymik, Prawie jak Liga Mistrzów, GN 16 (2017), s. 74; M. Gancarczyk,
Będzie awantura, GN 16 (2017), s. 3.
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w mówieniu; nie powinien rozgłaszać tego, o czym należałoby
milczeć, ani zamilczać tego, co się powinno powiedzieć”25.
Dlatego jakiś rodzaj konfrontacji jest potrzebny (np. temat
aborcji, który wiosną przyszłego roku wróci do sejmu). Nie można się
chować za poprawność polityczną. Uczniów Chrystusa obowiązuje
tylko jedna poprawność – ewangeliczna!
4.4. Demaskowanie szatana
Wydaje się, że wiedza na temat aktualnych wcieleń diabła jest
w naszym Kościele zdecydowanie zbyt mała i niechciana – twierdzi
ks. prof. Jerzy Szymik. Przyczyn spadku liczby „dominicantes”
szukamy zazwyczaj w niedomogach duszpasterstwa, błędach
duchowieństwa, dobrobycie wiernych. Żadnej z nich nie wolno
lekceważyć. Tymczasem tuż obok apokaliptyczna Wielka
Nierządnica walczy skutecznie o rząd dusz i deprawuje zwłaszcza
młodych. Musimy próbować pojąć na nowo to, co tłumaczył św.
Paweł mieszkańcom wielkomiejskiego Efezu: „Nie toczymy bowiem
walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw
Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw
pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (6,12). Diabeł
nie lubi, gdy się go demaskuje, kiedy się go pokazuje bez przebrań,
nagiego, w całej jego obrzydliwości26.
4.5. Życie w lasce uświęcającej
Jacek Malczewski namalował cykl obrazów zatytułowany
„Zatruta studnia”. Był on malarzem symbolistą i w tym właśnie
stylu ukazał Polskę po stracie wolności, ojczyznę czekającą na
odzyskanie niepodległości. Przy studni są osoby, które przyszły po
wodę i nie mogą jej zaczerpnąć. Oparte o cembrowinę, czekają...
Woda jest, ale zatruta. Nie można jej pić, a pragnienie się
wzmaga. Zatruta studnia może też symbolizować człowieka,
z którego nie można zaczerpnąć, bo jest zatruty.
Zatruta studnia może symbolizować również kapłana, z którego
nie można zaczerpnąć ducha, bo jest zatruty.
Jak oczyścić tę wodę?
Zostaliśmy wyświęceni na księży. Zasadził nas Bóg nad płynącą
wodą, nad potokiem, który wypływa ze świątyni. Mamy więc swoje
25
26

Liturgia Godzin IV, s.265.
Por. J. Szymik, Tylko dla dorosłych, GN 12 (2017), s. 74.
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miejsce blisko źródła, które wypływa z Jezusowego serca. Każde
uklęknięcie przy konfesjonale to czas, w którym prawica Pana moc
okazuje. A wtedy nawet bardzo zmącona woda staje się oczyszczona
i mogą z niej bez obaw czerpać wszyscy spragnieni.
Zakończenie
Czasy wzrastania w świętości św. Kingi nie były łatwe. Od
wczesnego dzieciństwa była świadkiem zmagań dobra ze złem. Był
to bowiem okres największego osłabienia Polski Piastowskiej.
Rozbicie dzielnicowe, wewnętrzne konflikty a nawet bratobójcze
walki między Piastowiczami, najazdy Tatarów, sporo jeszcze
pogańskich praktyk, niski poziom życia moralnego świeckich,
nierzadko brak ducha religijnego wśród duchowieństwa.
Ale był to równocześnie czas rozkwitu chrześcijańskiej kultury
średniowiecznej, dzięki działalności świętych i błogosławionych,
mężczyzn i niewiast, takich jak: bł. Wincenty Kadłubek († 1223), św.
Jacek († 1257), bł. Czesław († 1242), bł. Bronisława († 1259), św.
Jadwiga Śląska († 1243), bł. Salomea († 1268), bł. Jolanta († 1298).
A na ich tle, niby złota nić, przewijało się życie św. Kingi († 1292).
Wszyscy Oni wyznaczali drogi wiodące ku jedności i sile
Kościoła oraz państwa polskiego, a także stanowili zaczyn świętości
dla następnych pokoleń27. Św. Augustyn powiedziałby nam na
zakończenie: „Mówi się, że mamy złe, trudne czasy. Ale usiłujmy żyć
dobrze, a czasy będą dobre. Czasy to my (nos sumus tempora!). Tacy,
jacy my jesteśmy, takie są i czasy. Bądźmy dobrzy, a czasy będą
dobre” (Kazanie 80,8).
A zatem, Drodzy Bracia, nie lękajmy się świętości i nie lękajmy
się czasów, w których żyjemy. Czyńmy nasze czasy, czyli obecne
tysiąclecie, jak tego pragnął Jan Paweł II – erą ludzi świętych.
Amen.

27 Por. L. Kowalski, S. Fischer, Żywot bł. Kingi i dzieje jej kultu, Tarnów 1992,
s. 21-26.
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Ks. Zygmunt Jagiełło

ŚP. KS. MGR KRYSTIAN KOTULSKI (1986-2018)
Ks. Krystian Kotulski urodził się 29 kwietnia 1986 r. w Zamościu, jako syn Tadeusza i Marii Anny z d. Bernacka. 29 czerwca 1986
r. został ochrzczony w kościele parafialnym pw. Zmartwychwstania
Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu. W latach 1993-1999
uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8 w Zamościu, zaś w latach
1999-2002 do Gimnazjum nr 5 w Zamościu. Dalszą naukę kontynuował w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Po zdaniu matury w 2005 r., poprosił o przyjęcie do Wyższego
Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie, by w przyszłości zostać kapłanem, służyć Bogu i ludziom.
W podaniu do Seminarium pisał: „Całe moje życie opieram na
Bogu, na Jego przykazaniach. Dla mnie Bóg jest najważniejszy, nie
wyobrażam sobie, aby coś było dla mnie ważniejsze, nigdy nie zawiodłem się na Bogu. Chcę, aby Chrystus stał się moim życiem. Pragnę,
aby kapłaństwo było moim dziękczynieniem dla Chrystusa za Mękę
na Krzyżu”.
Jego starania o przyjęcie do seminarium poparł ks. Jarosław
Feresz, proboszcz parafii pw. Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu,
który w świadectwie moralności napisał: „Krystian należał od dziecka do grupy ministrantów. Z czasem w miarę dorastania widziałem
go jako częstego pomocnika księdza opiekuna ministrantów, ks.
Marka Dobosza. Służył pomocą w pracach związanych z wykonywaniem okresowych dekoracji kościoła, oraz w każdej innej sytuacji
duszpasterskiej […]. Znam go z samej dobrej strony jako młodzieńca
bardzo grzecznego, sumiennego, chętnego do pomocy. Jest posłuszny
i pokorny. Chętnie i dobrze spełnia obowiązki ministranckie, interesuje się życiem Kościoła. Nie słyszałem żadnej złej opinii o nim od
nauczycieli czy sąsiadów” (29.06.2005).
Podobnie pozytywną ocenę wystawił mu ks. Andrzej Traczykiewicz, katechizujący młodzież w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, który zauważył, że Krystian Kotulski „bardzo chętnie brał
udział w tematach podejmowanych podczas lekcji religii […]. Bardzo
mocno wierzy w Boga, kocha liturgię, żyje sprawami Kościoła, stając
w jego obronie” (30.06.2005).
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Każde wakacje podczas studiów Krystian spędzał w domu
rodzinnym. Gorliwie angażował się w parafii, codziennie uczestniczył
w nabożeństwach i przyjmował Komunię św., uważnie słuchał poleceń i nauk kapłanów. Brał czynny udział w pielgrzymce na Jasną
Górę. Tak o nim w opiniach wakacyjnych przez sześć lat pisał
ks. Jarosław Feresz, który widząc go, dostrzegał w nim kapłana,
który poradzi sobie w każdej parafii, gdyż posiada wiele zapału.
W ostatniej powakacyjnej opinii proboszcz parafii pw. Świętej
Bożej Opatrzności w Zamościu dla Rektora Seminarium w Lublinie
postawił pytanie wobec diakona Krystiana Kotulskiego: „Jakim
będzie księdzem? I czy formacja seminaryjna okaże się wystarczającą
w zderzeniu ze światem, który się zmienia i to tak gwałtownie?
Odpowiedź przyniesie dopiero przyszłość. Wszystko wskazuje, że
raczej będzie to odpowiedź pozytywna” (30.09.2010).
Alumn Krystian Kotulski święcenia diakonatu przyjął 9 kwietnia 2010 r. w katedrze zamojskiej z rąk Biskupa Pomocniczego
Mariusza Leszczyńskiego, zaś święcenia prezbiteratu z rąk Biskupa
Diecezjalnego Wacława Depo, 4 czerwca 2011 r.
Jako wikariusz pełnił posługę w parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Lipsku (28.06.2011 – 19.08.2015) i św. Andrzeja Boboli w Kosobudach od 19 sierpnia 2015 r. Biskup Diecezjalny Marian Rojek powierzył ks. Krystianowi także troskę o parafię pw. św. Jana Chrzciciela
w Lipsku jako tymczasowemu jej administratorowi (19.02.2014 –
10.03.2014).
Biskup Diecezjalny, uwzględniając potrzebę „ewangelizacji
w drodze”, jaką jest Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę,
mianował ks. Krystiana przewodnikiem grupy zamojskiej
(01.12.2013).
Ks. Krystian dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, jako ten,
który zafascynował się ideą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej i szerzył
ją z wielką pasją. Miał plany na nowe trasy w następnym roku, promocję, pomysły. Pracował z młodzieżą we wspólnocie Galilea. Od
2017 r. ks. Krystiana Kotulskiego można było usłyszeć na antenie
Katolickiego Radia Zamość, z którym rozpoczął stałą współpracę jako
jeden z prowadzących audycje „Nocna zmiana” i „Misja specjalna”.
Katechizował w szkołach w Wólce Wieprzeckiej i Szewni Górnej,
a także sprawował opiekę duszpasterską nad ministrantami, lektorami, Grupą Teatralną oraz Harcerzami ZHP.
Ks. Krystian Kotulski zmarł w Wielki Piątek, 30 marca 2018 r.
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W swym kapłańskim testamencie zapisał słowa: „Zdaję sobie
sprawę z tego, że jest to moja ostatnia wola. Jeszcze raz dziękuję
Bogu za wszystkie otrzymane od Niego dobrodziejstwa, równocześnie
przepraszam wszystkich, których w moim życiu obraziłem lub
skrzywdziłem. W imię miłosierdzia chrześcijańskiego proszę o przebaczenie. Ze swej strony przebaczam wszystkim, którzy by się poczuwali do jakiejś winy wobec mnie. O ile to możliwe, proszę aby
mnie pochowano w grobie razem z moim ojcem na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu” (21.05.2011).
Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego
Mariana Rojka została odprawiona we Wtorek w Oktawie Wielkanocny, 3 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw.
św. Andrzeja Boboli w Kosobudach. W koncelebrze uczestniczyło 70
kapłanów. Homilię wygłosił ks. Witold Bednarz. Po Mszy św. odbyło
się całonocne czuwanie przy trumnie zmarłego kapłana. Wokół
trumny ks. Krystiana zgromadzili się wierni, którym był bliski.
Czuwanie prowadziła Wspólnota Neokatechumenalna z Zamościa,
duszpasterze i parafianie z Lipska oraz wspólnota Pieszej Pielgrzymki z Zamościa na Jasną Górę.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w Środę w Oktawie
Wielkanocy, 4 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w parafii pw. Świętej
Bożej Opatrzności w Zamościu. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył
Biskup Diecezjalny Marian Rojek, który we wstępie do Eucharystii
powiedział: „Mam przed oczyma dwie teczki: jedną cieniutką – ta
zostanie w archiwum naszej kurii diecezjalnej zamojskolubaczowskiej. Niewiele jest w niej zapisane. 31 lat życia, 7 lat kapłaństwa, 2 wikariuszowskie posługi. Ale druga teczka nie daje się
spiąć. Jest tak bogata. Wczoraj wieczorem w Kosobudach mogliśmy
posłuchać tego, co w tej księdze życia ks. Krystiana zostało zapisane
z jego miłości do Boga, do Kościoła, do ludzi, do każdego człowieka,
z jego zaangażowania w kapłańskie życie. To jest to wszystko, czego
my jesteśmy świadomi przywołać, przytoczyć, potwierdzić, a ile tych
rzeczy wie tylko Pan Bóg”.
Mszę św. pogrzebową z Biskupem Diecezjalnym Marianem Rojkiem koncelebrował Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński oraz
160 kapłanów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, archidiecezji lubelskiej oraz zgromadzeń zakonnych. Homilię wygłosił ks. Krzysztof
Portka – ojciec duchowny kapłanów diecezji. W homilii powiedział:
„Często miałem okazję patrzeć na ks. Krystiana, kiedy posługiwał we
wspólnocie, w parafii jednej, drugiej. Często i długo nieraz rozmawia417
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liśmy. Wielokrotnie dawał do zrozumienia, że mu się strasznie spieszy. Teraz rozumiem, dlaczego mu się tak spieszyło. Zapłonął. Jego
serce zapłonęło. Pałające miłością serce ks. Krystiana w Wielki Piątek w sposób dla nas niezrozumiały, choć bardzo wymowny, zjednoczyło się z Sercem Jezusa przebitym włócznią na krzyżu. I tak dopełniły się słowa zapisane na obrazku prymicyjnym: «Uwiodłeś mnie
Panie, a ja pozwoliłem się uwieść, ujarzmiłeś mnie i przemogłeś»”.
Na koniec Mszy św. głos zabrali ci, którzy chcieli pożegnać
zmarłego kapłana: przedstawiciele parafii w których pracował, proboszczowie z którymi współpracował, koledzy z roku, przedstawiciele
rodzinnej parafii oraz brat Tomasz i mama ks. Krystiana. Wszyscy
przemawiający zauważyli, że ks. Krystian był kapłanem o wielkim
sercu, otwartym na drugiego człowieka, dobrze wykonującym powierzoną mu misję na różnych odcinkach pracy duszpasterskiej.
Świątynia zamojska nie zdołała pomieścić uczestników Eucharystii, którzy przybyli z różnych stron diecezji i spoza jej granic.
Po Mszy św. pogrzebowej ciało śp. ks. Krystiana Kotulskiego zostało przewiezione w kondukcie na Cmentarz Komunalny w Zamościu i złożone w grobowcu rodzinnym, obok zmarłego ojca Tadeusza.
Requiescat in pace!
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Ks. Zygmunt Jagiełło

ŚP. KS. KAN. MGR KAZIMIERZ KIEŁBANIA (1947-2018)

Ks. Kazimierz Kiełbania urodził się 9 czerwca 1947 r. w Kolonii
Kryłów, jako syn Adama i Stanisławy z d. Kurek. Po ukończeniu
szkoły podstawowej w Kryłowie dalszą edukację kontynuował
w Niższym Seminarium Duchownym w Lublinie, a gdy zostało
rozwiązane dalszą naukę pobierał w Liceum Ogólnokształcącym
w Grabowcu. W 1966 r. zdał egzamin dojrzałości i został przyjęty do
Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia
kapłańskie otrzymał z rąk bpa Piotra Kałwy w Katedrze Lubelskiej
w dniu 12 czerwca 1973 r.
Po święceniach jako wikariusz pracował w następujących
parafiach: Tarnogród (28 VI 1973 – 27 IX 1974), Kijany (27 IX 1974 –
13 IX 1976), Kryłów (13 IX 1976 – 12 VI 1980), Dzwola (12 VI 1980 –
27 II 1986), Fajsławice (27 II 1986 – 12 IX 1988).
Z dniem 12 września 1988 r. ks. Kazimierz został mianowany
tymczasowym administratorem parafii Strzyżów, a od 17 lutego
1989 r. został proboszczem tejże parafii.
10 czerwca 1998 r. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa
mianował ks. Kazimierza Kiełbanię kanonikiem Prześwietnej
Kapituły Konkatedralnej w Lubaczowie.
Stosownie do potrzeb pastoralnych diecezji i przedstawionej
prośby z dnia 13 czerwca 2005 r., ks. Kazimierz został odwołany ze
stanowiska proboszcza parafii Strzyżów i mianowany proboszczem
parafii Siedliska. Po 9 latach posługi duszpasterskiej, Biskup
Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, odwołał ks. Kazimierza
z urzędu proboszcza w parafii Siedliska i skierował na zamieszkanie
w charakterze rezydenta w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej
w Łaszczówce.
Po osiągnięciu wieku emerytalnego, z dniem 16 sierpnia 2017 r.
ks. Kazimierz Kiełbania został przeniesiony w stan emerytalny
z dalszym zamieszkaniem przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej
w Łaszczówce. Biskup Marian Rojek wyraził ks. Kazimierzowi
wdzięczność i uznanie za gorliwą posługę kapłańską oraz błogosławił
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mu na dalsze lata życia i służby Kościołowi pod opieką Matki
Odkupiciela – Patronki Diecezji.
Jako rezydent, a potem emeryt poświęcił się w skromnej lecz
owocnej posłudze duszpasterskiej poprzez sprawowanie Mszy św.
i nabożeństw – dopóki pozwalały mu na to siły fizyczne, a szczególnie
przez wytrwałe słuchanie spowiedzi wiernych w konfesjonale. Cieszył się wielką życzliwością i szacunkiem parafian.
Ks. kan. Kazimierz Kiełbania zmarł 26 maja 2018 r. w Hospicjum
Santa Galla w Łabuńkach, po długiej chorobie.
Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego
Mariusza Leszczyńskiego została odprawiona w poniedziałek,
28 maja 2018 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Trójcy
Przenajświętszej w Łaszczówce. Natomiast Msza św. pogrzebowa pod
przewodnictwem Biskupa Seniora Jana Śrutwy w poniedziałek,
28 maja 2018 r. o godz. 15.00 w kościele pw. Narodzenia NMP
w Kryłowie.
Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego ks. Kazimierza zostało
złożone na cmentarzu parafialnym w Kryłowie.
Requiescat in pace!
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