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PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA  

NA IV ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY O OCHRONĘ ŚWIATA 

STWORZONEGO  
(1 września 2018 r.) 

 
Drodzy bracia i siostry! 

W tym Dniu Modlitwy pragnę przede wszystkim podziękować 
Panu za dar wspólnego domu i za wszystkich ludzi dobrej woli, 
którzy angażują się w jego ochronę. Jestem również wdzięczny za 
liczne projekty mające na celu promowanie badań i ochrony 
ekosystemów, za wysiłki zmierzające do rozwoju bardziej 
zrównoważonego rolnictwa i bardziej odpowiedzialnego odżywiania, 
za różne inicjatywy edukacyjne, duchowe i liturgiczne które angażują 
w troskę o stworzenie wielu chrześcijan na całym świecie. 

Musimy uznać, że nie potrafiliśmy odpowiedzialnie chronić 
stworzenia. Nie można uznać za zadowalającą sytuacji ekologicznej, 
zarówno na poziomie globalnym, jak i w wielu konkretnych 
miejscach. Słusznie pojawiła się potrzeba odnowionej i zdrowej 
relacji między ludzkością a stworzeniem, przekonanie, że tylko 
autentyczna i integralna wizja człowieka pozwoli nam lepiej 
troszczyć się o naszą planetę, z korzyścią dla obecnych i przyszłych 
pokoleń, ponieważ „nie ma ekologii bez właściwej antropologii” (Enc. 
Laudato si', 118). 

W ten Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata 
Stworzonego, który Kościół katolicki od kilku lat obchodzi w jedności 
z braćmi i siostrami prawosławnymi, oraz przy wsparciu innych 
Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, pragnę zwrócić uwagę na 
kwestię wody, elementu bardzo prostego i cennego, do którego 
niestety wielu ma dostęp trudny, o ile wręcz niemożliwy. Jednak 
„dostęp do wody pitnej i bezpiecznej jest istotnym, fundamentalnym  
i powszechnym prawem człowieka, ponieważ determinuje przeżycie 
osób i z tego względu jest warunkiem korzystania z innych praw 
człowieka. Ten świat ma poważny dług społeczny wobec ubogich, 
którzy nie mają dostępu do wody pitnej, gdyż jest to odmawianie im 
prawa do życia zakorzenionego w ich niezbywalnej godności” (tamże, 
30). 

Woda zachęca nas do refleksji nad naszym pochodzeniem. Ciało 
ludzkie składa się w przeważającej części z wody; a wiele cywilizacji, 
w ciągu dziejów powstało w pobliżu wielkich ciągów wodnych, które 
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naznaczyły ich tożsamość. Sugestywny jest obraz użyty na początku 
Księgi Rodzaju, gdzie mówi się, że na początku duch Stwórcy „unosił 
się nad wodami” (1,2). 

Myśląc o jej fundamentalnej roli w stworzeniu i rozwoju 
człowieka, odczuwam potrzebę dziękczynienia Bogu za „siostrę 
wodę”, prostą i użyteczną, jak nic innego dla życia na planecie. 
Właśnie dlatego pilną koniecznością jest zatroszczenie się o źródła  
i zbiorniki wodne. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy 
spojrzenia, które wychodzi poza to, co doraźne (por. Laudato si', 36), 
poza „utylitarne kryterium wydajności i produktywności dla zysku 
indywidualnego” (tamże, 159). Pilnie potrzebne są wspólne projekty  
i konkretne gesty, biorąc pod uwagę, że nie można się zgodzić na 
jakąkolwiek prywatyzację naturalnego dobra wody, kosztem 
ludzkiego prawa dostępu do niej. 

Dla nas, chrześcijan, woda jest istotnym elementem 
oczyszczenia i życia. Myśl biegnie natychmiast do chrztu, 
sakramentu naszego odrodzenia. Woda uświęcona przez Ducha jest 
materią, za pośrednictwem której Bóg nas ożywił i odnowił, jest 
błogosławionym źródłem tego życia, które już więcej nie umiera. 
Chrzest jest również dla chrześcijan różnych wyznań prawdziwym  
i nieodzownym punktem wyjścia do życia bardziej autentycznym 
braterstwem na drodze ku pełnej jedności. Jezus podczas swojej misji 
obiecał wodę, która na zawsze może ugasić pragnienie człowieka 
(por. J 4,14) i prorokował: „Jeśli ktoś jest spragniony ... niech 
przyjdzie do Mnie i pije” (J 7,37). Pójście do Jezusa, napojenie się 
Nim oznacza osobiste spotkanie z Nim jako Panem, czerpiąc z Jego 
Słowa sens życia. Rozbrzmiewają w nas słowa, które wypowiedział 
na krzyżu: „Pragnę” (J 19,28). Pan wciąż prosi, by Go napoić, pragnie 
miłości. Prosi nas, abyśmy dali się Jemu napić w wielu dzisiejszych 
spragnionych, aby nam później powiedzieć: „Byłem spragniony,  
a daliście Mi pić” (Mt 25,35). Danie się napić w globalnej wiosce nie 
oznacza tylko osobistych gestów miłości, ale konkretne decyzje  
i nieustanne zaangażowanie, by zapewnić wszystkim podstawowe 
dobro wody. 

Chciałbym również poruszyć kwestię mórz i oceanów. 
Powinniśmy dziękować Stwórcy za wielki i wspaniały dar wielkich 
wód i tego, co zawierają (por. Rdz 1,20-21; Ps 146,6), i uwielbiać Go 
za to, że przyodział ziemię oceanami (por. Ps 104,6). Ukierunkowanie 
naszych myśli na ogromne przestrzenie morskie, w ciągłym ruchu, 
jest w pewnym sensie również okazją do myślenia o Bogu, który stale 
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towarzyszy swojemu stworzeniu, sprawiając, by się rozwijało, 
podtrzymując je w istnieniu (por. Św. Jan Paweł II , Katecheza,  
7 maja, 1986). 

Codzienne strzeżenie tego bezcennego dobra jest dzisiaj 
nieuniknioną odpowiedzialnością, prawdziwym wyzwaniem: 
konieczna jest rzeczywista współpraca między ludźmi dobrej woli, 
aby współpracować w nieustannym dziele Stwórcy. Niestety, wiele 
wysiłków zaniknęło z powodu braku uregulowań i skutecznych 
kontroli, szczególnie w odniesieniu do ochrony obszarów morskich 
poza granicami państwowymi (por. Laudato si', 174). Nie możemy 
pozwolić, aby morza i oceany były wypełnione bezwładnymi 
przestrzeniami pływającego plastiku. Również w tym wypadku 
jesteśmy wezwani do zaangażowania się, z mentalnością aktywną, 
modląc się tak, jakby wszystko zależało od Bożej Opatrzności  
i działając tak, jakby wszystko zależało od nas. 

Módlmy się, aby wody nie były znakiem oddzielenia między 
narodami, ale spotkania na rzecz ludzkiej wspólnoty. Módlmy się  
o ocalenie tych, którzy ryzykują swe życie na falach w poszukiwaniu 
lepszej przyszłości. Prośmy Pana i osoby wypełniające wzniosłą 
służbę polityki, aby najbardziej delikatne problemy naszych czasów, 
takie jak kwestie związane z migracją, zmianami klimatu, prawem 
do korzystania z dóbr podstawowych dla wszystkich były 
rozwiązywane w sposób odpowiedzialny, dalekowzrocznie, patrząc na 
dzień jutrzejszy, z hojnością i w duchu współpracy, szczególnie 
między krajami, które mają większe możliwości. Módlmy się za tych, 
którzy poświęcają się apostolstwu ludzi morza, za tych, którzy 
pomagają w refleksji na temat problemów, z jakimi borykają się 
ekosystemy morskie, za tych, którzy przyczyniają się do rozwoju  
i stosowania międzynarodowych norm dotyczących mórz, aby 
chroniły ludzi, kraje, dobra, zasoby naturalne – myślę na przykład  
o faunie i florze rybnej, a także rafach koralowych (tamże, 41), lub 
obszarach dna morskiego – oraz zapewnienia wszechstronnego 
rozwoju w perspektywie wspólnego dobra całej rodziny ludzkiej, a nie 
interesów partykularnych. Pamiętajmy także o tych, którzy 
dokładają starań o ochronę obszarów morskich, na rzecz ochrony 
oceanów i ich różnorodności biologicznej, aby wypełniali to zadanie 
odpowiedzialnie i uczciwie. 

Wreszcie, dbajmy o młode pokolenia, i módlmy się za nie, aby 
coraz bardziej poznawały i szanowały wspólny dom, pragnąc 
zatroszczyć się o podstawowe dobro wody z korzyścią dla wszystkich. 
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Oby wspólnoty chrześcijańskie coraz bardziej i coraz konkretniej 
przyczyniały się, aby wszyscy mogli korzystać z tego niezbędnego 
zasobu, troskliwie strzegąc darów otrzymanych od Stwórcy, 
zwłaszcza rzeki, morza i oceany. 

 
Watykan, 1 września 2018 r. 
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APEL ZESPOŁU KEP DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI I OSÓB 

UZALEŻNIONYCH 
NA SIERPIEŃ – MIESIĄC ABSTYNENCJI 2018 

 
 

W naszym codziennym życiu, ale także w  ojczystej tradycji i kul-
turze, chleb zajmuje szczególne miejsce. Każdego dnia prosimy Boga 
Ojca: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wyznajemy sło-
wami ludowej mądrości, że „chleb to w domu włodarz, w pracy przyja-
ciel, w drodze towarzysz”. Taki jest nasz codzienny, ziemski chleb.  
W taki sposób go postrzegamy, szanujemy i kochamy.  

Dzisiejsza Ewangelia opisuje cudowne rozmnożenie chleba. Na-
wiązując do tego wydarzenia, Katechizm Kościoła Katolickiego poucza 
nas, że „cudowne rozmnożenie chleba, w czasie którego Pan odmawia 
błogosławieństwo, łamie i podaje uczniom, aby nakarmić nim tłumy, 
jest zapowiedzią obfitości jedynego Chleba - eucharystycznego”. 

Zarówno chleb nasz codzienny, dzięki któremu karmimy nasze 
ciała, nabieramy sił fizycznych, jak i Eucharystia, która jest pokar-
mem na życie wieczne, dzięki której wzrastamy duchowo, to wspaniałe 
dary dane przez Boga na czas naszej ziemskiej pielgrzymki. Wielu  
z nas potrafi docenić je i owocnie z nich korzystać. Wielu jednak mar-
nuje je w różny sposób i rezygnuje z nich.  Zdarza się, że we właści-
wym wykorzystaniu chleba codziennego i Eucharystii przeszkadza 
pijaństwo, uzależnienie od alkoholu, czy też inne zniewolenia. 
W domach, w których rodzice piją nadmiernie alkohol, często nie wy-
starcza pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym na 
zakup chleba. Grzeszne nałogi oddalają ludzi także od źródła życia – 
od zjednoczenia z Jezusem w Eucharystii. Trzeba podkreślić z mocą, że 
pijaństwo i uzależnienia są przyczyną dotkliwego, niszczącego głodu 
fizycznego i duchowego. 

 

Troska o trzeźwość Polaków fundamentem walki o niepodległość 
Przeżywamy rok jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. 

Nasi przodkowie mieli aspiracje, aby wydźwignąć Polskę z niewoli ku 
niepodległości. Odrodzenie niepodległej Polski wymagało ofiarnej wal-
ki i wytrwałej pracy na różnych polach. Wielu bohaterów tamtych 
czasów zdawało sobie sprawę, że troska o trzeźwość Polaków jest fun-
damentem walki o niepodległość. Stanowi także podstawę jej utrzy-
mania. I chociaż sto lat temu spożywaliśmy zaledwie 1 litr czystego 
alkoholu rocznie na osobę, to troska o trzeźwość Narodu była prioryte-
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tem w działaniach wielu polskich patriotów, chociażby generała Józefa 
Hallera, abstynenta, aktywnego działacza na rzecz trzeźwości. 

A jak jest dziś, po stu latach? Dzisiaj ze smutkiem, ale i z przera-
żeniem trzeba powiedzieć, że spożywamy 10 razy więcej alkoholu, niż 
wtedy. Przypomnijmy, że alkohol nie jest substancją konieczną do 
życia, która ma być dostępna zawsze i wszędzie. Jest substancją psy-
choaktywną, narkotykiem, który jest tak groźny, bo sprzedawany  
legalnie i prawie wszędzie.  

Ojciec prof. Jacek Salij podkreślił, że „można zatem się zastana-
wiać, czy my na serio wierzymy w życie wieczne, jeśli tak niewiele czy-
nimy dla stworzenia atmosfery społecznej, która skutecznie blokowała-
by rozwój alkoholizmu. Przecież tu chodzi już nie tylko o to, że alkoho-
lizm wprowadza wielki chaos w życie społeczne i jest źródłem nieszczę-
ścia wielu rodzin; tutaj już chodzi wręcz o życie wieczne wielu spośród 
nas!”. 

Pijaństwo zagraża także osiągnięciu wielu ambitnych celów naro-
dowych. Chcemy, by rodziło się jak najwięcej dzieci w silnych i stabil-
nych rodzinach. Tymczasem alkohol to jedno z największych zagrożeń 
dla rodziny, to źródło rozwodów, przemocy i dramatów. Chcemy rozwi-
jać się gospodarczo, a jednocześnie co roku marnotrawimy miliardy 
złotych na pokrycie kosztów nadmiernego spożycia alkoholu. Mamy 
ambicję być społeczeństwem zdrowym, a alkohol powoduje liczne cho-
roby, w tym nowotwory. Alkohol odbiera rocznie życie tysiącom Pola-
ków. Chcemy być społeczeństwem praworządnym, a tymczasem nadu-
żywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników popełniania prze-
stępstw, zwłaszcza tych najcięższych.  

Ta diagnoza musi nas skłonić do refleksji i odważnego działania. 
Abstynencja to pójście drogą proroków dobra. To wielkie błogosławień-
stwo dla każdego z nas, dla naszych bliskich, a także dla naszej ojczy-
zny. To podstawa szczęścia w małżeństwie i rodzinie. To warunek 
panowania nad sobą. Człowiek nietrzeźwy schodzi z drogi błogosła-
wieństwa i życia. Zaczyna dręczyć samego siebie i swoich bliskich. 
Zwykle wikła się też w coraz większe zło moralne. Bez trzeźwości nie 
potrafimy naśladować Jezusa i iść drogą świętości. Jeżeli chcemy być 
dojrzałymi chrześcijanami, musimy zachować trzeźwość w myśleniu  
i postępowaniu. 
 

Narodowy Program Trzeźwości szansą dla naszej Ojczyzny 
W jubileuszowym roku odzyskania niepodległości ogłosiliśmy  

Narodowy Program Trzeźwości, który jest owocem Narodowego Kon-
gresu Trzeźwości, który odbył się w  2017 roku. 
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Narodowy Program Trzeźwości to zadanie rozpisane na całe poko-
lenie. To program, który ma promować abstynencję i umiar wśród 
Polaków i doprowadzić do zmniejszenia przynajmniej o połowę ilości 
spożywanego obecnie alkoholu. Chodzi  również o zmianę mentalności 
w tej dziedzinie. Narodowy Program Trzeźwości wskazuje na  zadania 
Kościoła, rodziny, państwa i samorządu w trosce o abstynencję wielu  
i o trzeźwość wszystkich. Narodowy Program Trzeźwości jest potrzeb-
ny, abyśmy dalej istnieli jako Naród. Program ten nie jest jednak  
lekiem, ale receptą. Sam program nie wystarczy. Trzeba go brać  
w dłonie, trzeba go czytać i konsekwentnie realizować. Dopiero wów-
czas przyniesie oczekiwane rezultaty.  

Musimy pamiętać, że nawet najlepsze prawo czy najbardziej 
profesjonalne programy profilaktyczne i terapeutyczne nie zadziałają 
„własną mocą”, czyli w sposób automatyczny. Potrzebni są ludzie, 
którzy – ofiarnie, mądrze i wytrwale kochając – podejmą służbę w tym 
zakresie. W Kościele, w rodzinach, we władzach państwowych  
i samorządowych mamy wiele osób kompetentnych, zatroskanych  
o trzeźwość Narodu. Współpraca i integracja ich wysiłków ma szansę 
przyczynić się do powstania ruchu społecznego „Ku trzeźwości 
Narodu”, powstania wielkiej narodowej koalicji ludzi dobrej woli – 
małżonków i rodziców, księży, psychologów i pedagogów, polityków  
i samorządowców, ludzi kultury i mediów, kościołów i związków 
wyznaniowych – na rzecz troski o trzeźwość naszego społeczeństwa. 

Każdy z nas musi się przekonać, że wobec nadużywania alkoholu 
nie jesteśmy bezradni i że w normalnym społeczeństwie nie może być 
przymusu picia alkoholu i pielęgnowania zwyczajów pijackich. Troska 
o pomyślność naszej Ojczyzny wymaga od nas wszystkich zaangażo-
wania w naprawę dramatycznej sytuacji spowodowanej pijaństwem  
i alkoholizmem. Około milion osób jest uzależnionych, a 3 miliony pije 
ryzykownie i szkodliwie. Statystyki wskazują, że 18 procent Polaków, 
których można nazwać głównymi „dostawcami problemów”, wypija aż 
70 procent spożywanego w kraju alkoholu, czyli ponad 33 l. czystego 
alkoholu  w ciągu roku.  Niestety, narzucają oni pozostałym swój nisz-
czący styl życia. Z tym musimy skończyć. Chcemy jednak podkreślić, 
że  nie proponujemy prohibicji, lecz radosne życie w prawdziwej wol-
ności, której nie ma bez trzeźwości.  

Musimy bezwzględnie przestrzegać wymogu pełnej abstynencji od 
alkoholu wśród dzieci i młodzieży do pełnoletności oraz formować ta-
kich ludzi dorosłych, którzy żyją w trzeźwości, czyli są bądź abstynen-
tami, bądź sięgają po alkohol bardzo rzadko, jedynie w symbolicznych 
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ilościach i wyłącznie wtedy, gdy z jakichś względów nie są zobowiązani 
do abstynencji. 

Troska o trzeźwość to jeden z filarów duszpasterstwa w Polsce. 
Miłość Chrystusa przynagla zwłaszcza kapłanów, do ratowania nasze-
go Narodu przed plagą nietrzeźwości. Kościół zawsze będzie się trosz-
czył o trzeźwość Narodu, gdyż jest ona warunkiem trwania 
w przyjaźni z Bogiem, a także warunkiem respektowania Dekalogu  
i uczciwego wypełniania podjętych zobowiązań w małżeństwie 
i rodzinie, w pracy zawodowej, parafii, środowisku i państwie. Ważne 
jest tworzenie i wspieranie grup modlitewnych w intencji trzeźwości, 
a także tworzenie nowych i aktywizacja już istniejących bractw i sto-
warzyszeń abstynenckich. Cenną rzeczą jest wspieranie grup Anoni-
mowych Alkoholików oraz grup Al-Anon, a także promowanie na 
wskroś przecież chrześcijańskiego Programu Dwunastu Kroków, który 
ludzi uzależnionych czy współuzależnionych prowadzi od kryzysu do 
świętości. Cenne jest włączanie coraz większej liczby dzieci i młodzieży 
w Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej, ruch Światło-Życie, czy inne ruchy 
istniejące w Kościele, a coraz więcej dorosłych w Krucjatę Wyzwolenia 
Człowieka. Ważne jest organizowanie spotkań modlitewnych, piel-
grzymek, a także rekolekcji trzeźwościowych. 

Ogromna odpowiedzialność stoi także przed władzami państwo-
wymi i samorządowymi. Z nadzieją przyjmujemy ostatnie zmiany  
regulacji prawnych, które są początkiem do odważniejszej ochrony 
trzeźwości. To jednak wciąż zbyt mało. Regulacje prawne w różnych 
krajach całego świata mówią nam wprost: nadużywanie alkoholu 
można ograniczyć poprzez: całkowity zakaz reklamy i innych form 
promocji alkoholu, ograniczenie punktów i czasu jego sprzedaży,  
a także ograniczenie ekonomicznej dostępności alkoholu. Pozytywnym 
dla nas przykładem może być Litwa, gdzie z sukcesem podjęto odważ-
ne działania, między innymi likwidując alkohol ze stacji paliw i podno-
sząc wiek do 20 lat, w którym można kupić alkohol. Konieczna jest  
w Polsce także konkretna, profesjonalna pomoc dla miliona dzieci ży-
jących w rodzinach z problemem alkoholowym. Z przerażeniem pa-
trzymy na dane z badań mówiące o tym, że po alkohol sięgają coraz 
młodsze dzieci. Trzeba ten trend zatrzymać. Nie wolno też tolerować 
łamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Bł. ks. Bronisław Mar-
kiewicz ostrzegał dramatycznie: „Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto 
dzieci i młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem 
wina w ręku”. 
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Jako obywatele musimy odważnie mobilizować kandydatów  
w wyborach parlamentarnych i samorządowych, aby w swoich pro-
gramach i deklaracjach wpisywali ochronę trzeźwości. Nie akceptujmy 
liderów społecznych, którzy nadużywają alkoholu. To jeden z warun-
ków budowania spokojnych, bezpiecznych i rozwijających się lokalnych 
wspólnot, a także dostatniej Ojczyzny. 
 
Sto dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości 

Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Jednak w tym 
jubileuszowym roku chcemy zaprosić Polaków do ambitniejszego dzia-
łania, do ambitniejszej drogi. Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli  
11 listopada 2018 roku to 100 dni. W tym roku odważnie prosimy: 
niech będzie to 100 dni abstynencji. Sto dni abstynencji na stulecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę.  Wolność kosztowała życie tak 
wielu Polaków. My dzisiaj nie musimy za Polskę umierać. Ale  
by chronić wolność i wspierać rozwój Polski i Polaków, musimy sobie 
wyznaczać ambitne cele. Jednym z nich jest właśnie ochrona trzeźwo-
ści. Św. Jan Paweł II mówił nam, że „prawdziwy egzamin z wolności 
jest dopiero przed nami”. To prawda. Nie możemy zawieść w tej tak 
ważnej sprawie. Dlatego podejmijmy to wezwanie: 100 dni abstynencji 
na stulecie niepodległości. To jest naprawdę egzamin z wolności i miło-
ści do Ojczyzny! 

Musimy zrozumieć, że dla nas wybiła godzina zmagań o wolność. 
Że znajdujemy się w szczególnym czasie, że od krzewienia trzeźwości 
zależeć będzie przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny. Przez bezintere-
sowny dar abstynencji wielu do trzeźwości wszystkich!  

Prośmy Maryję, Królową Polski, aby wspierała nas w naszych 
szlachetnych postanowieniach dobrowolnej abstynencji, podejmowanej 
z miłości do bliźnich i do naszej Ojczyzny. Niech Polska będzie naro-
dem ludzi trzeźwych, prawdziwie wolnych, dla których hasło: „Bóg. 
Honor. Ojczyzna” będzie wielkim wyzwaniem w codziennej pracy dla 
dobra polskich rodzin, Kościoła i całej umiłowanej Ojczyzny.   

 
+ Tadeusz Bronakowski 

Przewodniczący Zespołu KEP 
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 

 
Łomża, 24 maja 2018 r.  
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LIST PASTERSKI Z OKAZJI VIII TYGODNIA WYCHOWANIA  

9-15 WRZEŚNIA 2018 R. 
 

Wychowawca chrześcijański w procesie rozeznawania powołania 
 

 
W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej Ojczyźnie VIII 

Tydzień Wychowania. Jego tematyka będzie nawiązywać do hasła, 
mającego się rozpocząć już za miesiąc w Rzymie, 15. Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania.  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje naszą uwagę ku 
ludzkiemu wnętrzu. Przytacza skargę Boga zawartą w Księdze 
Proroka Izajasza: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym 
daleko jest ode Mnie” (Mk 7,6). Przypomina też, że dla naszego 
zbawienia decydujące są nie zewnętrzne okoliczności, ale to, co 
pochodzi z ludzkiego wnętrza. 

 
1. Życiowe decyzje 
W dokumencie przygotowawczym najbliższego Synodu 

Biskupów zwraca się uwagę na trzy przekonania dotyczące 
rozeznania duchowego. „Pierwszym jest to, że Duch Boży działa  
w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety poprzez uczucia  
i pragnienia, które wiążą się z ideami, obrazami i planami. (…) 
Drugim przekonaniem jest, że ludzkie serce, z powodu swej słabości  
i grzechu, jest zazwyczaj rozdarte, ponieważ pociągają je bodźce 
różne, a nawet sobie przeciwstawne. Trzecie przekonanie, to fakt, że 
życie narzuca konieczność podjęcia decyzji, bo nie można się wahać  
w nieskończoność”. 

Często w naszym życiu stajemy na rozstaju dróg. Jest jasne, że 
nie da się iść kilkoma naraz, dlatego trzeba podjąć decyzję, którą  
z nich wybrać. Takim punktem, z którego wychodzi kilka możliwych 
ścieżek, jest decyzja dotycząca wyboru życia małżeńskiego, 
kapłańskiego, konsekrowanego czy życia w stanie wolnym. Kolejne 
skrzyżowania dróg życiowych mogą być związane z wyborem pracy, 
decyzją dotyczącą dalszego kształcenia miejsca zamieszkania. 
Rozeznawanie powołania bywa kojarzone z młodością, jednak 
umiejętność ta potrzebna jest przez całe życie. 

Mottem tegorocznego Tygodnia Wychowania jest hasło: Wybór 
drogi. Zapraszamy Rodziców, Nauczycieli i wszystkich 
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Wychowawców do zastanowienia się, jak pomóc dzieciom  
i wychowankom w procesie rozeznawania ich życiowych decyzji. 
Refleksja ta może być pomocna także w naszej osobistej formacji.  

 
2. Wewnętrzny kompas 
Rozeznawanie powołania nie opiera się na prostych 

podpowiedziach przychodzących z zewnątrz. Chodzi w nim raczej  
o ustawienie wewnętrznej busoli, która umożliwi w każdej życiowej 
sytuacji odkrycie najlepszej z dróg.  

W najnowszej adhortacji o powołaniu do świętości papież 
Franciszek pyta: „Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha 
Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła?”. 
Ojciec święty udziela następującej odpowiedzi: „Jedynym sposobem 
jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności 
rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który 
należy prosić” (Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete  
et exsultate 166). 

Tym, kto ma plan na nasze życie i wie, czego naprawdę 
potrzebujemy, jest Bóg. Ten, który nas stworzył i zna nas lepiej niż 
my sami siebie, jest więc najwłaściwszym Adresatem pytania o to, 
jaką drogę wybrać w konkretnej sytuacji. Bóg jest obecny w swoim 
Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie  
z Biblią. Papież Benedykt XVI napisał: „W młodości pojawiają się 
nieodparte i szczere pytania na temat sensu własnego życia i tego, 
jaki kierunek nadać swojej egzystencji. Na te pytania tylko Bóg 
potrafi dać prawdziwą odpowiedź. (…) Powinniśmy pomóc młodym 
ludziom w poznawaniu Pisma Świętego i bliskim obcowaniu z nim, 
aby było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść” 
(Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini 104).  

Posiadanie wewnętrznego „kompasu”, umożliwiającego spokojne 
rozeznawanie i dojrzałe podejmowanie decyzji, konieczne jest 
szczególnie dziś, gdy człowiek jest narażony na oddziaływanie tak 
wielu zewnętrznych czynników, związanych chociażby z mediami 
elektronicznymi. „Wszyscy, ale szczególnie młodzi ludzie – pisze 
papież Franciszek – są narażeni na nieustanny zapping [skakanie po 
kanałach telewizyjnych]. Można poruszać się w dwóch lub trzech 
przestrzeniach jednocześnie i uczestniczyć w tym samym czasie  
w różnych wirtualnych wydarzeniach. Bez mądrości rozeznania 
łatwo możemy stać się marionetkami, będącymi zakładnikami 
chwilowych tendencji”(Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete  
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et exsultate 167). Ktoś z czytających te słowa przyznał: „rzeczywiście, 
ostatnio przyłapałem się na tym, że oglądam mecz w telewizji, na 
laptopie mam włączony kolejny odcinek serialu i jednocześnie 
»esemesuję« z kimś na komórce”. 

 
3. Czynniki, które warto uwzględnić w procesie 

rozeznawania  
Powołanie jest zawsze związane z jakąś misją, która spełnia się 

w miłości. Takie wartości, jak odniesienie sukcesu i zapewnienie 
utrzymania sobie i rodzinie – choć same w sobie bardzo ważne – nie 
powinny stanowić jedynego i głównego kryterium w podejmowaniu 
decyzji dotyczących przyszłości. Viktor Frankl, austriacki psycholog  
i psychiatra, więzień obozów koncentracyjnych II wojny światowej 
przestrzegał swych studentów: „Nie gońcie za sukcesem – im bardziej 
ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel, tym częściej on 
was omija. Do sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie można 
dążyć; musi on z czegoś wynikać i występuje jedynie jako 
niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe  
i ważniejsze od nas samych…” (Viktor Frankl, Człowiek  
w poszukiwaniu sensu). 

Święty Paweł poucza, że „Bóg jest w nas sprawcą i chcenia,  
i działania zgodnie z Jego wolą” (Flp 2, 13). W procesie rozeznawania 
powołania warto więc postawić następujące pytania: Jakie są moje 
najgłębsze pragnienia? Jakie mam zdolności i gdzie je najlepiej 
wykorzystam? W jaki sposób najpełniej będę służył Bogu i drugiemu 
człowiekowi?  

Rodzice, księża, katecheci, nauczyciele i wychowawcy – to osoby 
towarzyszące młodym w procesie rozeznawania ich powołania. Mogą 
to czynić przez rozmowę, dobre rady, dzielenie się doświadczeniem, 
stawianie pytań, a przede wszystkim przez samą obecność. Ilu 
młodych ludzi zafascynowało się życiem małżonków, którzy założyli 
piękną kochającą się rodzinę? Podobnie większość księży spotkała  
w młodości kapłana, który zachwycił ich przeżywaniem swego 
powołania. Pewnie wielu słuchających teraz tych słów ma przed 
oczyma taką osobę, która wpłynęła na ich życie. Warto za nią 
podziękować Bogu.  

Rozeznawaniu powołania służy szczery i pełen ufności dialog 
człowieka z Bogiem, a zwłaszcza prośba o światło Ducha Świętego. 
Przedmiotem rozmowy młodego człowieka z Bogiem powinna być też 
prośba o dar męstwa. Można przecież dobrze rozpoznać powołanie, 
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ale nie mieć odwagi, by je podjąć. Taka sytuacja zdarza się dziś dość 
często, chociażby w przypadku mężczyzn i kobiet przekonanych 
wewnętrznie, że pragną podjąć wspólne życie, a którym brakuje 
jednak odwagi, by wyznać sobie miłość w sakramencie małżeństwa. 
Może się też zdarzyć, że ktoś usłyszy głos powołania do kapłaństwa 
czy życia konsekrowanego, a braknie mu odwagi, by wielkodusznie 
na nie odpowiedzieć i wejść na drogę jego realizacji. Jakże ważne jest 
towarzyszenie młodym w rozeznawaniu ich powołania poprzez naszą 
modlitwę. 

Zapraszamy wszystkich do wspólnego przeżycia VIII Tygodnia 
Wychowania, poprzedzającego w tym roku Synod Biskupów, który 
będzie poświęcony młodzieży w kontekście rozeznawania  
i podejmowania życiowych decyzji. Prośmy Chrystusa – najlepszego 
Wychowawcę, by dobre wykorzystanie tego czasu stało się naszym 
przyczynkiem do owocnego przeżycia synodu. Prośmy też o to, by 
młodzi ludzie właściwie rozeznali swoją dalszą drogę, zaufali Panu 
Bogu i owocnie zrealizowali swoje życiowe powołanie. 

Na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny 2018/19 oraz 
związane z nim nowe zadania duszpasterskie udzielamy wszystkim 
pasterskiego błogosławieństwa. 

 
 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi  
obecni na 379. Zebraniu Plenarnym  

Konferencji Episkopatu Polski, 
Janów Podlaski-Siedlce, 7-9 czerwca 2018 r. 
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KOMUNIKAT Z 380. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI 
 
W dniach 25-26 września 2018 r. w Płocku miało miejsce Zebra-

nie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp 
Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
Na początku obrad słowo do księży biskupów skierował abp Salvato-
re Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W trakcie zebrania 
plenarnego biskupi modlili się w intencji Papieża Franciszka, nawie-
dzającego z apostolską posługą kraje bałtyckie. 

Biskupi wyrażają wdzięczność bp. Piotrowi Liberze i Diecezji 
Płockiej za zaproszenie i bardzo gościnne przyjęcie w Płocku, w Roku 
św. Stanisława Kostki, pochodzącego z tej diecezji, patrona Polski 
oraz dzieci i młodzieży. 

1. W trosce o odpowiedzialną i dojrzałą służbę młodym w Koście-
le, biskupi podjęli refleksję nad świadectwem życia i świętości św. 
Stanisława Kostki oraz nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed 
duszpasterstwem młodzieży. W związku z tym zapoznano się z opi-
sem warunków życia młodych Polaków i ich oczekiwaniami wobec 
inicjatyw Kościoła. Została też przedstawiona analiza różnych form 
duszpasterskiej troski o młodzież w Polsce, dzięki którym liczne gro-
no młodych – poprzez zaangażowanie duchownych i świeckich –  
odkrywa oraz rozwija swoje uczestnictwo we wspólnocie Kościoła  
i w społeczeństwie. Zaprezentowano biskupom również tematykę 
wystąpień, które zostaną przedstawione przez Episkopat Polski na 
Synodzie Biskupów w Rzymie. Wystąpienia będą poruszały kwestie 
dotyczące wpływu ideologii ponowoczesności na młodych, konieczno-
ści ewangelizacji młodzieży oraz odpowiedzialności za dotarcie  
do nich poprzez szkolne lekcje religii i formy zaangażowania sporto-
wego. 

2. Biskupi zajęli się duszpasterstwem rodzin, które w zmieniają-
cym się świecie jest podstawową troską Kościoła. Przypomniano peł-
ne nadziei i radości przesłanie Ojca Świętego Franciszka ze Świato-
wego Spotkania Rodzin w Irlandii. Biskupi podkreślili, że małżeń-
stwo oparte na prawie naturalnym, jako związek kobiety i mężczy-
zny, otwarte na życie i silne Bogiem jest drogą do rozwoju człowieka, 
umocnienia Kościoła i odnowy Ojczyzny. Natomiast z niepokojem 
odnotowano próby indoktrynacji dzieci i młodzieży w ramach różno-
rodnych projektów ideologii gender. Biskupi kierują prośbę do rodzi-
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ców, aby czuwali nad wychowaniem dzieci w szkołach i innych pla-
cówkach wychowawczych. Zaproponowali również, aby Niedziela 
Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin. 
Zachęcili, by w tym dniu w parafiach umożliwić wiernym odnowienie 
przyrzeczeń małżeńskich. 

3. Dzieci i młodzież są stałą troską Kościoła, która wymaga m.in. 
działań mających na celu ochronę małoletnich przed nadużyciami. 
Stanowisko w tej sprawie jest ciągle aktualne i niezmienne: zero 
tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społe-
czeństwie. Podczas ostatniej sesji Rady Biskupów Diecezjalnych  
w sierpniu br., jak i podczas obecnego zebrania plenarnego, pasterze 
Kościoła w Polsce jeszcze raz potwierdzili swoją zdecydowaną wolę 
walki z tym grzechem i przestępstwem, podkreślając konieczność 
troski o ofiary i potrzebę budowania kultury zdolnej do zapobiegania 
takim czynom. Obecna sytuacja – zgodnie ze wskazaniem papieża 
Franciszka wyrażonym w Liście do Ludu Bożego z 18 sierpnia  
2018 r. – wymaga kontynuacji działań. W związku z tym w diece-
zjach prowadzone są prace nad programem prewencji nadużyć 
względem nieletnich. Obejmie on poszczególne sektory i osoby nimi 
kierujące: duszpasterstwo rodzin, wydziały katechetyczne, szkoły  
i przedszkola katolickie, wydziały duszpasterskie, Caritas, seminaria 
duchowne i formację permanentną kapłanów. Kontynuowane są 
szkolenia związane z tą tematyką. Ponadto biskupi podjęli decyzję  
o zebraniu danych statystycznych na temat tych nadużyć. 

Episkopat Polski od wielu lat podejmuje prace, których celem 
jest zdecydowane postawienie tamy nadużyciom wobec dzieci i mło-
dzieży. Opracowane zostały zasady reagowania na zło. Wiarygodne 
zgłoszenia obejmowane są dochodzeniem wstępnym, a ich wyniki 
przekazywane do Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Postępo-
wanie w tej kwestii jest również zgodne z obowiązującym prawem 
państwowym. W kontekście zaś Listu do Ludu Bożego Papieża Fran-
ciszka, Konferencja Episkopatu Polski przygotowuje na koniec listo-
pada dokument ukazujący działania dotyczące ochrony dzieci i mło-
dzieży w Polsce. 

4. Dnia 16 października br. będziemy obchodzić 40. rocznicę  
wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Szczególnie w tym dniu 
zachęcamy do dziękowania Panu Bogu za pontyfikat św. Jana  
Pawła II oraz do modlitwy w intencjach Papieża Franciszka i całego 
Kościoła katolickiego. 
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W roku 100-lecia odzyskania niepodległości, biskupi błogosławią 
Polakom w kraju i za granicą, powierzając Maryi Stolicy Mądrości, 
studentów i wykładowców, którzy rozpoczynają nowy rok akademic-
ki. Jednocześnie zachęcają do modlitwy różańcowej, szczególnie pod-
czas zbliżających się nabożeństw październikowych. 

 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

obecni na 380. Zebraniu Plenarnym  
Konferencji Episkopatu Polski 
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PODZIĘKOWANIE SIOSTROM ZE ZGROMADZENIA MAŁYCH SIÓSTR 

NIEPOKALANEGO SERCA MARYI ZA POSŁUGĘ  
W PARAFII PW. ŚW. JANA PAWŁA II W BIŁGORAJU  

 
Zamość, 4 lipca 2018 r. 

L.dz. 330/Gł/18 
 

 
 

Czcigodna  
Siostra M. Judyta Kowalska  
Przełożona Generalna  
Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi 

 
 

Czcigodna Siostro,  
Z bólem serca przyjmuję decyzję Waszej Rady Generalnej z dnia 

21 kwietnia 2018 r. o zamknięciu domu Zgromadzenia Małych Sióstr 
Niepokalanego Serca Maryi działającego w parafii pw. św. Jana Paw-
ła II w Biłgoraju. Szanuję tę decyzję i rozumiem Waszą trudną sytu-
ację personalną, dlatego też wyrażam zgodę, aby z dniem 30 sierpnia 
2018 r. został zniesiony dom Zgromadzenia w Biłgoraju, przy  
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 42, który był erygowany 11 maja 
2015 r.  

Za okres czterech lat ofiarnej pracy pośród wiernych parafii pw. 
św. Jana Pawła II w Biłgoraju, a szczególnie za trud wychowawczy 
wobec dzieci, za postawę pełną poświęcenia i wzorową współpracę  
z lokalnym środowiskiem, wyrażam Siostrom serdeczną wdzięczność.  

Podejmowanym przez Wasze Zgromadzenie dziełom z serca bło-
gosławię i zawierzam Was Matce Odkupiciela – Patronce Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. 

 
 

 
† Marian Rojek 

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 
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PODZIĘKOWANIE BISKUPA DIECEZJALNEGO  

PANU SYLWESTROWI SURMACZOWI,  
ORGANIŚCIE W PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W ŁUKOWEJ  

 

Zamość, 29 lipca 2018 r. 

 
 

Szanowny Pan 
Sylwester Surmacz 
Organista w parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Łukowej 

 
Każdy talent jest darem otrzymanym od Pana Boga. Człowiek 

wierzący potrafi tak używać zdolności jakie otrzymał od swego 
Stwórcy, że one przynoszą chwałę naszemu Panu, a ludziom dają 
radość i pomagają w codzienności życia, zaś samemu obdarowanemu 
dają satysfakcję i uszanowanie ze strony innych oraz stają się obsza-
rem zyskiwania zasług na szczęśliwą wieczność.  

Wśród wielu talentów, jakimi Bóg obdarzył Pana jest niewątpli-
wie skarb umiejętności muzycznych. Od 30 lat dzieli się Pan tą umie-
jętnością ze wszystkimi wiernymi w parafii Łukowa, posługując dla 
tej wspólnoty jako organista. Swą grą i śpiewem, prowadzeniem chó-
rów oraz zespołów, a także nauczaniem śpiewu liturgicznego dzieci, 
młodzieży i dorosłych, przyczynia się Pan do pięknej służby Bogu 
tamtejszych parafian i jest ważnym oraz cenionym współpracowni-
kiem duszpasterzy i Księdza Proboszcza.  

Również z uznaniem należy podkreślić udział Pana w rozmai-
tych uroczystościach i wydarzeniach, nie związanych bezpośrednio  
z parafią i Kościołem, ale mających swoje odniesienie do wspólnoty 
pośród której Pan się udziela ze swoimi umiejętnościami, co świadczy 
o postawie otwartości na sprawy społeczne i związane z kulturą oraz 
tradycją. 

Gratuluję Panu owocnej i prowadzonej z zaangażowaniem serca, 
pracy w parafii Łukowa przez te trzy dekady – to jest piękny Jubile-
usz. Dziękuję za wszelki trud, profesjonalizm, sumienność i ludzką 
chrześcijańską postawę otwartą na innych oraz na sprawy parafii. 
Niech Dobry Bóg obdarza Pana wszelką hojnością swoich darów, na 
dalsze używanie swego talentu dla Bożej chwały, na pożytek roz-
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śpiewanych i muzycznie rozmodlonych wiernych oraz ku własnej 
satysfakcji.  

Panu Sylwestrowi Surmacz i Pańskiej Rodzinie z serca błogo-
sławię.  

Z darem modlitwy.   
 
 
 

 
† Marian Rojek 

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI  

 



BISKUP DIECEZJALNY 

 
 

 

452 

Zamość, 1 sierpnia 2018 r. 

L.dz. 359/Gł/18 
 
 

INICJATYWA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ 
 
 

Na prośbę ks. Juliana Brzezickiego – Diecezjalnego Moderatora 
Żywego Różańca oraz osób świeckich odpowiedzialnych za Dzieło 
Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, dotyczącą inicjatywy modlitwy 
różańcowej za Ojczyznę w okresie od 15 sierpnia 2018 r. do 7 paź-
dziernika 2018 r. (54 dni – jak w Nowennie Pompejańskiej), zachę-
cam wiernych i kapłanów we wszystkich parafiach i wspólnotach 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do podjęcia następujących form 
włączenia się we wspomnianą inicjatywę modlitewną: 

1. Codzienna modlitwa różańcowa za Ojczyznę – cząstka Różań-
ca świętego lub jeden dziesiątek (w świątyni lub w rodzinach); 

2. W dniu 7 października odprawienie Mszy świętej za Ojczyznę, 
modlitwa różańcowa, a także, w miarę możliwości, procesja euchary-
styczna lub różańcowa w tej samej intencji. 

Niech będzie to świadectwo wiary i zatroskania o Ojczyznę  
w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w środowiskach, w któ-
rych żyjemy, pracujemy i uświęcamy się. 

Na radosne i ofiarne dzieło gorliwej modlitwy za Ojczyznę 
wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym 
świeckim z serca błogosławię 

 
 
 

 
† Marian Rojek 
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SŁOWO BISKUPA DIECEZJALNEGO MARIANA ROJKA ZAPRASZAJĄCE 

NA DIECEZJALNE DOŻYNKI DO KRASNOBRODU  
 

Umiłowani Diecezjanie i Drodzy Rolnicy, 
Dożynki to nie tylko ludowa tradycja, ale jeszcze mocniej po-

trzeba serca każdego, kto jest bezpośrednio na różny sposób związa-
ny z rolą, pracuje na niej, przetwarza jej plony, aby w taki uroczysty 
sposób, zarówno w wymiarze religijno-liturgicznym, jak też i poprzez 
radość wspólnego ludzkiego świętowania, za wszystko podziękować. 
Najpierw samemu Bogu, Stwórcy i Dawcy wszelkiego dobra, a potem 
uszanować i okazać wdzięczność każdemu rolnikowi, sadownikowi  
i ogrodnikowi. 

Mimo technicznych osiągnięć i rozmaitych ułatwiających roz-
wiązań, praca rolnika zawsze jest związana z ludzkim trudem oraz  
z głębokim zawierzeniem, nieustannie kieruje się ku Bożej Opatrz-
ność, gdy chodzi o warunki pogodowe i obfitość plonów. W naszej 
rolniczej diecezji zamojsko-lubaczowskiej pragniemy należycie doce-
niać wiejską społeczność, najściślej związaną z domowym gospodar-
stwem i z ziemią. 

Duszpasterstwo Rolników na czele z ks. Józefem Bednarskim 
oraz sami rolnicy ze swymi dożynkowymi wieńcami z poszczególnych 
parafii diecezji, w niedzielę 9 września 2018 r. w Sanktuarium Ma-
ryjnym w Krasnobrodzie, bezpośrednio po święcie Matki Bożej Siew-
nej, gdy święci się ziarno już pod nowy zasiew, oczekują nie tylko na 
wiernych związanych z uprawą roli, ale również na każdego, kto 
korzysta z ich pracy i karmi się wypracowanym przez nich chlebem, 
aby wspólnie uwielbiać Boga i podziękować Mu za tegoroczne plony. 

Obok rolniczych zwyczajów, znanych ze środowisk wiejskich, 
gdzie dożynkowi starosta i starościna wręczają gospodarzowi świą-
tecznego wydarzenia wieniec i bochen chleba, na Diecezjalnych  
Dożynkach w Krasnobrodzie, wieńce uwite przez żniwiarki naszej 
diecezji, z kłosów wszystkich zbóż: pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia, 
prosa, z wplecionymi często owocami jarzębiny, grochu, jabłkami, 
warzywami i kwiatami, symbolizują zebrane plony oraz urodzaj.  
Od lat owe wieńce zachwycają wszystkich swoim urokiem, a przede 
wszystkim wkładanym w te dzieła prawdziwej sztuki sercem  
naszych kobiet i mężczyzn, rolników tej ziemi, o których z takim  
sentymentem wspominał 19 lat temu w Zamościu Papież, św. Jan 
Paweł II. 
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Szczególnym charakterystycznym znakiem dożynek zawsze jest 
chleb, jako symbol Bożego błogosławieństwa, życia, dostatku i po-
myślności. O tym trzeba nam ciągle przypominać, bo zbyt łatwo  
w naszej sytości zapominamy o szacunku dla okruszyny chleba. Ofia-
rowany chleb - owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich, jak się modlimy 
w każdej Eucharystii – jest symbolem nadziei, radości, dostatku  
i szczęścia. Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec lub matka 
dzielą chleb między domowników. Wspólnie spożywany, jest znakiem 
gościnności, przyjaźni, wspólnoty. 

Uroczystości dożynkowe to nie tylko samo święto dziękczynie-
nia, lecz również okoliczność uświadamiająca nam przemijalność 
ludzkiego życia. Biegnie ono ku końcowi, podobnie jak przechodzą 
poszczególne pory roku, zasiewy, wzrost, żniwa i zasłużony odpoczy-
nek.  

Zapraszam więc wszystkich na wspólne przeżywanie diecezjal-
nych uroczystości dożynkowych w Krasnobrodzie. Niech w to ważne 
dziękczynienie rolników wpisze się także postawa wdzięczności każ-
dego z nas wobec Boga, nie tylko za chleb i to, co on symbolizuje, ale 
też za Boże błogosławieństwo i za wszelką ludzką życzliwość oraz 
umiejętność współpracy międzyludzkiej. 

Wam, Drodzy Rolnicy, okazujemy wdzięczność za pracę i trud, 
za codzienną postawę wiary i wierności Bogu oraz za zawierzenie, 
jakie okazujecie Bożej Matce tu w Krasnobrodzie, a także za to,  
że uczycie nas wytrwałej pracy, związanej z cierpliwością i ufnością 
w Bożą Opatrzność. Módlmy się i tak jak potrafimy zabiegajmy o to, 
aby nikomu na świecie nie zabrakło codziennego chleba. 

Z serca błogosławię wszystkim Rolnikom, Kapłanom i Duszpa-
sterzom Rolników, a także każdemu wiernemu naszej diecezji.  

Z darem modlitwy 
 
 
 

 

† Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
 
 
Zamość, 18 sierpnia 2018 r.  
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SŁOWO NA JUBILEUSZ 25-LECIA KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA 

MŁODZIEŻY DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 
 

Srebrny Jubileusz KSM Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  
zaprasza nie tylko tych, którzy w swym życiu oraz religijnym zaan-
gażowaniu smakowali ducha tej Wspólnoty ludzi młodych, ale także 
włącza cały Kościół do tego, by dziękować Bogu za tę formę drogi do 
świętości i czynnej realizacji miłości bliźniego. Poprzez cnotę, naukę  
i pracę członkowie tego Stowarzyszenia służą Bogu i Ojczyźnie, ale 
również są gotowi do tego, by przez swoje osobiste życie stawać się 
dla współczesnego świata swoistym znakiem zdumienia a także  
i sprzeciwu, gdy chodzi o sprawy fundamentalne dla wiary w Boga  
i wierność Kociołowi. 

KSM-owicz starając się o własne uświęcenie, troszczy się o to,  
by żyć bez grzechu, aby unikać sytuacji, jakie prowadzą do zagubie-
nia w sobie Bożej łaski. Pracuje on nad codzienną miłością i miło-
sierdziem oraz zaufaniem do Chrystusa. Nie tylko walczy ze złem  
w sensie negatywnym, ale pozytywnie praktykuje dobro i rozwija 
cnoty. 

Dziękuję Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży naszej Diece-
zji za służbę Bogu i Ojczyźnie, za to, iż przez 25 lat działalności  
w Zamojsko-Lubaczowskim Kościele macie swój aktywny udział  
w świadectwie wiary, nie tylko wobec młodych ludzi, ale wpływacie  
i mobilizujecie nas wszystkich do sięgania po szczyty świętości. 

Pięknie wpisuje się w ten Jubileusz 25-lecia KSM Diecezji  
Zamojsko-Lubaczowskiej postać i motto życia młodego 18-letniego 
człowieka, Polaka, rozkochanego w Bogu i w Kościele – św. Stanisła-
wa Kostki: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winie-
nem żyć”. 

Niech to pragnienie przyświeca i prowadzi młode osoby z KSM-u 
i wszystkich, którzy w to dzieło są zaangażowani. Z serca dziękuję 
poszczególnym Moderatorom młodzieżowym KSM-u przez te ostatnie 
25 lat oraz Asystentom Kościelnym, Duszpasterzom, Kapłanom  
i Osobom Życia Konsekrowanego, zaangażowanym w prowadzenie 
wspólnot w wielu parafiach diecezji. Niech Bóg będzie dla wszystkich 
radością, nagrodą, oraz da Wam zawsze młodzieńczego ducha entu-
zjazmu a Wy bądźcie gotowi dla Boga na wszystko. Bądźcie gotowi – 
to jest Wasze hasło, o którym nigdy nie zapominajcie. 
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Ogarniam Was modlitwą i przekazuję dar błogosławieństwa na 
jubileuszowe świętowanie 

 
 
 
 
 

† Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
Zamość, 21 sierpnia 2018 r. 
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Zamość, 24 sierpnia 2018 r.  

L. dz. 395/Gł/18 
 

 
DEKRET  

POWOŁANIA ZARZĄDU  
CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

 
 

Biorąc pod uwagę naukę Kościoła dotyczącą krzewienia i reali-
zacji miłosierdzia chrześcijańskiego względem potrzebujących  
niniejszym mianuję Zarząd Caritas Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej.  

 
W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: 

1. Ks. mgr Marcin Jakubiak – Dyrektor Caritas Zamojsko-
Lubaczowskiej  

2. Ks. mgr Miłosław Żur – Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej  

3. Ks. mgr lic. Zygmunt Jagiełło – Sekretarz Caritas Diecezji  
Zamojsko-Lubaczowskiej  

 
Na sumienne wypełnianie powierzonych obowiązków z serca 

błogosławię i polecam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji.  
 
 
 
 

† Marian Rojek 
BISKUP 

Ks. Michał Maciołek  
KANCLERZ  
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Zamość, 24 sierpnia 2018 r.  
L. dz. 397/Gł/18 

 
 

DEKRET  
POWOŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 
 

 
Biorąc pod uwagę naukę Kościoła dotyczącą krzewienia i reali-

zacji miłosierdzia chrześcijańskiego względem potrzebujących  
niniejszym mianuję Komisję Rewizyjną dla Caritas Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej.  

 
W skład Komisji wchodzą następujące osoby: 

1. Ks. kan. dr Ryszard Mazurkiewicz – Oficjał Sądu Biskupiego  
w Zamościu  

2. Ks. dr Robert Strus – Proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu  

3. Ks. mgr lic. Piotr Brodziak – Dyrektor Wydziału Nauki  
i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu  

 
Na sumienne wypełnianie powierzonych obowiązków z serca 

błogosławię i polecam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji  
 
 
 

† Marian Rojek 
BISKUP 

Ks. Michał Maciołek  
KANCLERZ  
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Zamość, 27 września 2018 r. 
L.dz. 461/Gł/18 

 
 

DEKRET ERYGUJĄCY  
ZAKŁAD GOSPODARCZY DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  

„SKLEP RELIGIJNY” 
 

Mając na uwadze troskę o dobro materialne Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej niniejszym powołuję do istnienia Zakład Gospodarczy 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, działający w ramach kościelnej osoby 
prawnej, którą jest Diecezja Zamojsko-Lubaczowska. 

Zakład Gospodarczy ma swoją siedzibę przy ul. Hetmana Jana 
Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość. 

Zakład Gospodarczy będzie prowadził samodzielną księgowość, 
wykazując roczny bilans zysków i strat oraz będzie odrębnym 
podmiotem podatkowym, zgodnie z art. 55 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (teks jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 380). 

W skład Zakładu wchodzić będą nieruchomości i ruchomości 
wydzielone z własności ww. Diecezji: Pomieszczenia w dolnej części 
budynku Kurii Diecezjalnej w Zamościu, sprzęt potrzebny do obsługi 
klientów. 

Dyrektor Zakładu powołany jest zgodnie z zapisem § 10 Statutu. 
Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej należy 

każdego roku, po przedstawieniu – zgodnie z § 10 Statutu – 
sprawozdania finansowego, przekazać na cele statutowe, tj. prowadzoną 
przez Diecezję działalność: 

1. kultową; 
2. ewangelizacyjną; 
3. remonty i renowacje sakralnych obiektów zabytkowych; 
4. oświatowo-wychowawczą; 
5. charytatywno-opiekuńczą. 

 

Działalność nowo powołanego Zakładu Gospodarczego i wszystkich 
jego pracowników zawierzam opiece Matki Odkupiciela – Patronki 
Diecezji, a na podejmowane prace udzielam z serca pasterskiego 
błogosławieństwa. 

 
 
† Marian Rojek 

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 
Ks. Michał Maciołek  

KANCLERZ  
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DECYZJE PERSONALNE 

 
11 lipca  

 
ks. mgr Rafał Łukiewicz, wikariusz parafii pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Księżpolu otrzymał zgodę na podjęcie stu-
diów niestacjonarnych w Instytucie Formacji Pastoralno-
Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II w Lublinie, od roku akademickiego 2018/2019 

 
30 lipca  

 
ks. mgr Grzegorz Korgul, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia 

NMP w Łukowej otrzymał odwołanie nominacji na urząd wika-
riusza parafii pw. św. Jana Nepomucena i MB Szkaplerznej  
we Frampolu i z dniem 16 sierpnia 2018 r. został skierowany  
do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. MB Częstochowskiej  
w Dołhobyczowie 

ks. mgr Grzegorz Piotrowski, ekskardynowany z Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej i inkardynowany do Diecezji Chur w Szwaj-
carii 

ks. dr Paweł Zubrzycki, dotychczasowy duszpasterz pomocnik  
w parafii pw. MB Częstochowskiej w Dołhobyczowie, z dniem  
16 sierpnia 2018 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św.  
Jana Nepomucena i MB Szkaplerznej we Frampolu 

 
21 sierpnia  

 
ks. mgr Rafał Sarzyński, student Uniwersytetu w Lugano  

w Szwajcarii otrzymał zgodę na podjęcie posługi duszpaster-
skiej w parafii Ponte Tresa niedaleko Lugano  

 
24 sierpnia  

 
ks. mgr lic. Piotr Brodziak, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowa-

nia Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu mianowany 
Członkiem Komisji Rewizyjnej Caritas Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej  
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ks. mgr Janusz Dudzicz, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Skierbieszowie odwołany z funkcji Członka Komisji 
Rewizyjnej Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

ks. mgr lic. Zygmunt Jagiełło, sekretarz Caritas Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej mianowany Członkiem Zarządu Caritas 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

ks. mgr Marcin Jakubiak, dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej mianowany Członkiem Zarządu Caritas Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej  

ks. dr Robert Strus, proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pań-
skiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu mianowany Człon-
kiem Komisji Rewizyjnej Caritas Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej  

ks. mgr Miłosław Piotr Żur, zastępca dyrektora Caritas Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej mianowany Członkiem Zarządu Cari-
tas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

mgr Maria Ziemińska-Szynal, notariusz Sądu Biskupiego w Za-
mościu odwołana z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Caritas 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

 
31 sierpnia  

 
ks. dr Robert Strus, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. 

św. Ojca Pio w Zamościu odwołany z funkcji dyrektora tejże 
Szkoły 

 
1 września  

 
ks. mgr lic. Mariusz Skakuj, dotychczasowy wicedyrektor Katolic-

kiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu miano-
wany dyrektorem tejże Szkoły   

 
5 września  

 
ks. mgr Piotr Antonik, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża  

w Żurawcach otrzymał zgodę na podjęcie posługi kapelana  
w Terytorialnej Służbie Wojskowej  

ks. Tadeusz Fircowicz, dotychczasowy rezydent przy parafii pw. 
Ducha Świętego w Hrubieszowie skierowany na zamieszkanie 
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w charakterze rezydenta przy parafii pw. św. Kazimierza  
Królewicza w Radzięcinie  

ks. mgr Konrad Zalewski, wikariusz parafii pw. św. Mikołaja  
w Szczebrzeszynie otrzymał zgodę na podjęcie posługi kapelana 
w Terytorialnej Służbie Wojskowej  

 
10 września  

 
ks. mgr Dariusz Bajwoluk, wikariusz parafii pw. Przemienienia 

Pańskiego w Tarnogrodzie mianowany Asystentem parafialne-
go Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. Przemienienia Pań-
skiego w Tarnogrodzie  

ks. prałat mgr lic. Czesław Grzyb, proboszcz parafii pw. Zwia-
stowania NMP w Tomaszowie Lubelskim mianowany Asysten-
tem parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. Zwia-
stowania NMP w Tomaszowie Lubelskim  

ks. mgr lic. Robert Mokrzyński, proboszcz parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Starym Dzikowie mianowany Asystentem 
parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Starym Dzikowie  

ks. dr Robert Strus, proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pań-
skiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu mianowany Asy-
stentem parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamo-
ściu  

ks. mgr Miłosław Piotr Żur, proboszcz parafii pw. MB Królowej 
Polski w Zamościu mianowany Asystentem parafialnego  
Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. MB Królowej Polski  
w Zamościu  

 
11 września  

 
ks. dr Sylwester Zwolak, dyrektor Katolickiego Radia Zamość  

i Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjal-
nej w Zamościu otrzymał pełnienie obowiązków związanych  
z działalnością Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

ks. mgr Maciej Banach, wikariusz parafii pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu otrzymał zgodę 
na podjęcie studiów niestacjonarnych w Instytucie Formacji  
Pastoralno-Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
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skim Jana Pawła II w Lublinie, od roku akademickiego 
2018/2019 

ks. mgr Łukasz Malec, wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim otrzymał zgodę na pod-
jęcie studiów niestacjonarnych w Instytucie Formacji Pastoral-
no-Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II w Lublinie, od roku akademickiego 2018/2019 

 
17 września  

 
ks. Tadeusz Fircowicz, dotychczasowy rezydent przy parafii  

pw. św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie skierowany na 
zamieszkanie w charakterze rezydenta w Domu Księży Senio-
rów w Hrubieszowie  

 
19 września  

 
ks. mgr Łukasz Wojtaszek, wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża 

w Zamościu otrzymał zgodę na podjęcie studiów niestacjonar-
nych w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, od  
roku akademickiego 2018/2019 

 
24 września  

 
ks. mgr lic. Grzegorz Rebizant, wikariusz parafii pw. Wniebo-

wzięcia NMP w Skierbieszowie otrzymał zgodę na rozpoczęcie 
studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale Teologii w specjalizacji 
Liturgika, od roku akademickiego 2018/2019 

ks. mgr lic. Wojciech Suchowierz, wikariusz parafii pw.  
Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie otrzymał zgodę  
na rozpoczęcie studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale Teologii 
w specjalizacji Liturgika, od roku akademickiego 2018/2019 
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26 września  
 

ks. mgr Leszek Kłos, otrzymał zgodę na podjęcie posługi duszpa-
sterskiej jako kapłan Fidei Donum w Archidiecezji Southwark 
w Anglii  

 
27 września  

 
ks. prałat dr Józef Flis, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II  

w Biłgoraju został odwołany z funkcji Pełnomocnika Dyrektora 
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ds. budowy Centrum 
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Dom Trzeciego  
Tysiąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu  
i mianowany pełnomocnikiem Biskupa Diecezjalnego ds. budo-
wy Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu.  
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HOMILIA W ŚWIĘTO POLICJI 

ZAMOŚĆ, KOŚCIÓŁ PW. MB KRÓLOWEJ POLSKI – 18 LIPCA 2018 R.  
 

2 Tm 1,6-8.13-14; Mt 11,25-27 
 
Serdecznie pozdrawiam tu u Matki Bożej Królowej Polski  

w Zamościu policjantki oraz policjantów, przynależących do tej 
szczególnej obywatelskiej formacji, wszystkich funkcjonariuszy,  
poszczególnych stopni czy też funkcji, a także pracowników cywil-
nych, jak również administracyjnych Policji i wasze rodziny. Czynię 
to w święto związane z 99 rocznicą ustanowienia Policji Państwowej 
i gratuluję wam z całego serca. 

Składam uszanowanie przedstawicielom obecnych tu władz 
miejskich, samorządowych i państwowych wraz z kapłanami oraz 
diecezjalnym kapelanem Policji. Witam wszystkich zgodnie z przy-
należnym wam społecznie szacunkiem, uznaniem, tytułami, godno-
ściami, według zasług każdej i każdego, jakie zna tylko Jezus Chry-
stus. Obejmuję życzliwością i dziękczynną modlitwą wszystkich was 
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, zgromadzonych w tej świątyni. 

To Bóg wyposaża was odpowiednim duchem, abyście w swym 
zawodzie oraz misji, którą wypełniacie jako policjantki i policjanci, 
byli ludźmi zaangażowanymi w to, co czynicie, znającymi się na tym, 
co wykonujecie i otwartymi na tych, którym służycie. To przecież do 
was, bez wątpliwości, jest skierowane słowo Apostoła Pawła z jego  
2 Listu do Tymoteusza. Słuchajcie uważnie jeszcze raz tego przesła-
nia: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości 
oraz trzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7). Czy trzeba wam jeszcze coś do 
tej najkrótszej syntezy perfekcyjnej postawy policjanta dodawać? 
Jesteście podczas służby gotowi do odwagi, do działania z mocą połą-
czoną z miłością, ukierunkowaną na Boga i bliźniego oraz do zdro-
wego rozsądku w podejmowaniu swych decyzji? 

Ów duch odwagi, który jest zaprzeczeniem bojaźni, zostaje  
w naszym biblijnym tekście przybliżony na trzy sposoby. To ma być 
postawa mocy, jakiej oczekuje się od każdego policjanta. Następnie – 
miłości, pokonującej wszelki trud dla drugiego człowieka. Gdy ktoś  
z was nie ma owej pozytywnej otwartości na bliźnich, to raczej niech 
nie podejmuje się służby w Policji. I wreszcie trzecią cechą człowieka 
w policyjnym mundurze jest rozwaga, powściągliwość, ludzki rozsą-
dek, czy też roztropność. Moglibyśmy też to nazwać umiejętnością 
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kontroli nad samym sobą i opanowania w obliczu paniki lub namięt-
ności. Bo policjant nie potrafi zapanować nad innymi, gdy najpierw 
nie jest panem samego siebie. 

Właśnie owe trzy właściwości doskonałego policjanta niech sta-
ną się teraz przedmiotem naszego krótkiego wspólnego zamyślenia  
i motywacją do modlitwy. Chcemy je też uczynić konkretnym życze-
niem, jakie pragniemy wam przekazać na wasze święto, święto Poli-
cji. Podczas wszystkich działań, jakie podejmujecie, oczekuje się  
od was, jako strażników prawa, autentycznego zaangażowania w to, 
co robicie. Wymaga się także od policjanta radosnej gotowości do 
pomocy drugiemu człowiekowi w różnorakich sytuacjach w jakich 
znaleźli się ci, do których zostaliście wezwani i posłani, oraz facho-
wości, prezentowanej ze stanowczością, gdy chodzi o podporządko-
wanie się waszym poleceniom. 

Tego się nie da zrobić bez swoistej mocy, jaką winniście posiadać 
oraz prezentować. Zarówno chodzi tu o siłę w sensie psychicznym, bo 
to ona pozwoli wam przez cały czas waszej służby, nawet gdyby, to 
było związane z koniecznością 12 godzin, a może nawet i w wyjątko-
wych działaniach także i dłużej, wytrzymać takie odpowiedzialne na-
pięcie, a także być cały czas uważnym na to, co się wokół was dzieje. 

I nie da się tego dobrze zrealizować bez daru rozumu, mądrości, 
pewnej mentalnej mocy, by każdą sytuację dobrze uchwycić, roze-
znać, ocenić i opanować. Także wówczas, gdy ona wymknie się wam 
spod kontroli, nie możecie od niej uciekać. Niech Dobry Bóg naszym 
policjantkom i policjantom w dobrej sprawie, zawsze udziela owej 
mocy do skutecznego działania. 

Na drugim miejscu po takiej sile ducha, ciała i psychiki, jakich 
życzymy naszej Policji, Pismo św. wymienia miłość. W pewnym sen-
sie możemy być nawet zaskoczeni takim wyraźnym wyakcentowa-
niem tej właściwości, jako istotnej cechy dla policyjnych działań. 
Czyżby się ona gdzieś zagubiła w rutynowych czynnościach poli-
cjantki lub policjanta na służbie? 

Wydaje mi się, iż bardziej niż tej postawy, odnoszonej mocniej 
do miłosierdzia, w różnorakich sytuacjach w jakich jesteśmy poszko-
dowani, oczekiwalibyśmy od Policji sprawiedliwości w działaniu. 
Przede wszystkim podczas służbowych aktywności, my dla nas sa-
mych liczylibyśmy na więcej zrozumienia, mającego swoją podstawę 
w miłości do bliźniego, ale wobec innych, którzy popełnili takie samo 
przekroczenie, jak my, to już zdecydowanie bardziej domagamy się 
stanowczości w działaniu policjanta. 
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W każdym bądź razie, nie można sobie wyobrazić policyjnego 
posługiwania człowiekowi, bez zdolności miłowania bliźniego.  
Ta właśnie postawa waszego serca otwiera przestrzeń, w jakiej 
wszyscy obywatele przynajmniej czują się równi sobie w zakresie 
egzekwowania prawa, a nie, że zawsze zwycięża mocniejszy, bardziej 
przebojowy, kłótliwy, natrętny czy mający znajomości. Ten porządek, 
aby być potraktowanym sprawiedliwie i mieć prawo do swojego sta-
nowiska, mimo że nie mam siły społecznego przebicia, to jest czyn 
waszej miłości bliźniego i wasze policyjne zadanie do wykonania oraz 
do budowania trwałego zaufania i zawierzenia Policji. 

W tym waszym zatroskaniu o taką chrześcijańską postawę poli-
cjanta, jesteście wciąż wystawiani, jako zwyczajni ludzie a nie tylko 
z racji urzędu jaki pełnicie, na naciski innych. I na tej umiejętności 
powiązania z jednej strony postawy stanowczości i sprawiedliwości,  
a z drugiej owego oczekiwania waszej ludzkiej wrażliwości i otwarto-
ści na miłość oraz miłosierdzie, polega tajemnica udanej a także sza-
nowanej pracy policjanta. 

Ufam i bardzo wam życzę, aby ta płaszczyzna policyjnej służby 
nie umknęła waszej uwadze oraz abyście zawsze posiadali radość ze 
spotkania, a także z pracy dla ludzi. Liczę na to, iż z takich spotkań, 
w jakich doznajecie uszanowania ze strony drugich, jak choćby teraz 
z racji policyjnego świętowania, będziecie także czerpali dla siebie 
siłę i motywację do gorliwej zawodowej pracy. 

Niech znakiem, jaki was szczególnie wyróżnia, będzie kompe-
tencja, bo tego właśnie oczekuje od was społeczność, mieszkańcy dla 
których podejmujecie waszą służbę. To trudna sprawa zawsze i we 
wszystkich warunkach oraz sytuacjach odznaczać się dużą cierpliwo-
ścią, umiejętnie wyjaśnić stan rzeczy, a także przekonująco przepro-
wadzić konieczne działania. 

Współczesne badania ankietowe CBOS-u potwierdzają wysoki 
stopień, bo aż około 65 %, zaufania społecznego do Policji, choć je-
stem przekonany, iż w konkretnych przypadkach wy sami nie od-
czuwacie tego aż tak bardzo. W zetknięciu się z ludźmi w sytuacjach 
potrzeby waszej interwencji, ustalenia odpowiedzialności za niewła-
ściwe działania w jakimś zdarzeniu, wciąż jesteście okłamywani, 
obrzucani poniżającymi słowami, oraz spotykacie się z bezpośrednim 
sprzeciwem a nawet agresją. 

A do tego dokłada się często polityczno-partyjna manipulacja 
medialna, sterująca tzw. „oburzeniem społecznym” na działania poli-
cjantów w rozmaitych napiętych zdarzeniach. Często bywa tak,  
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iż niezadowolenie poszczególnych grup ludzi podejmujących w spo-
sób drastyczny zmagania o swoje prawa, oszukanych, skrzywdzo-
nych nawet w majestacie prawa, przenosi się bezpośrednio na was, 
którzy z urzędu pełnicie podstawowe funkcje porządkowe w naszym 
narodzie i w mieście. 

 

 
 

Fot. Małgorzata Sobczuk  
 
A więc, najkrócej mówiąc, drogie policjantki i policjanci, rzeczy-

wiście potrzebujecie ducha rozwagi, rozsądku, który potrafi rozróżnić 
to, co krzywdzące i niesprawiedliwe, od tego, co ma ukryte znamiona 
nienawiści i warcholstwa, jakiejś mafijnej przemocy czy bezprawia. 
Życzymy wam, byście nigdy nie utracili cierpliwości oraz jak naj-
mniej byli obligowani do odwoływania się do środków przymusu wo-
bec ludzi opornych czy agresywnych lub niebezpiecznych. 

Owa cecha biblijnego „trzeźwego myślenia” jest matką umiar-
kowanych ludzkich zachowań, wyważonych, roztropnych, opartych 
na dojrzałym sumieniu policjanta. Ona pozwala w pełni zaowocować 
w naszych relacjach cnocie mocy i miłości, z jaką podejmujecie swoje 
służbowe działania wobec drugiego człowieka, będącego w potrzebie 
czy w jakimkolwiek kłopocie. 
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Tych trzech właściwości: mocy, miłości i rozsądku na wasze po-
licyjne święto życzymy wam wszystkim, zarówno tym pracującym 
bezpośrednio na styku ze społeczeństwem, jak także tym z zaplecza, 
administracji, innych wspomagających Policję funkcji i zadań, Panu 
Komendantowi, waszym przełożonym lokalnym oraz na wszystkich 
stopniach, od tych podstawowych, aż do ministerstwa, a także wa-
szym kapelanom. 

Niech wam Bóg błogosławi w życiu osobistym, rodzinnym, spo-
łecznym i zawodowym. Otwierajcie się na Bożą łaskę, której Pan 
chętnie użycza ludziom pokornym, duchowo otwartym nieskompli-
kowanym i skromnym. Wasze czyny, gdy wywodzą się z miłości do 
Boga i ku ludziom, podobają się Stwórcy, oraz wzmacniają autorytet, 
jaki nadaje wam szacunek i godność policyjnego munduru. Amen. 

 

 

Fot. Małgorzata Sobczuk 
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HOMILIA PODCZAS ODPUSTU KU CZCI ŚW. MARII MAGDALENY  

BIŁGORAJ, PARAFIA PW. ŚW. MARII MAGDALENY – 21 LIPCA 2018 R.  
 

J 20,1.11-18  
 
Siostry i Bracia, co się kojarzy i jakie sprawy przypominają się 

wam wówczas, gdy słyszycie imienne określenie patronki waszej 
parafii, którą jest św. Maria Magdalena? Najczęściej to, iż ona pre-
zentuje się jako pierwszy świadek Zmartwychwstałego. Może komuś 
także i prawda o tym, że to jedna z grupy Jezusowych uczniów, spo-
śród kobiet, jakie szły za Mistrzem i Dwunastu Apostołami, wraz ze 
spragnionymi Chrystusowego słowa, Jego uzdrawiającej i odpuszcza-
jącej grzechy łaski, mocy karmiącej chlebem i rybami oraz wypędza-
jącej złe duchy z osób opętanych, a także Jego boskiej mocy, wskrze-
szającej umarłych. Owa biblijna grupa kobiet, wraz z naszą świętą, 
wspierała Boskiego Nauczyciela, także materialnie. 

Te skojarzenia pojawiają się u osób wierzących. A u tych, które 
niewiele mają wspólnego z wiarą, a raczej karmią się w życiu sensa-
cyjnymi insynuacjami i fikcjami z pogranicza brukowców, postać 
Marii Magdaleny ukazywana jest w krzywdzącym świetle, jak choćby 
w książce czy w filmie „Kod Leonarda da Vinci”. U niektórych spo-
śród nas Maria Magdalena wiązana jest też z prostytutką, nawróco-
ną i uratowaną z jej grzechów przez Jezusa Chrystusa. Owa skru-
szona grzesznica i pokutnica obmywała swymi łzami zakurzone sto-
py Boskiego Nauczyciela i ocierała je własnymi włosami. 

Wreszcie postać ta wiązana jest także z Marią, siostrą Marty  
i wskrzeszonego z martwych Łazarza. A dla nas, przede wszystkim 
biłgorajskich parafian z tej wspólnoty, z tutejszych okolic, dla piel-
grzymów tego najmłodszego naszego diecezjalnego sanktuarium pw. 
św. Marii Magdaleny oraz dla całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 
dla tych, co stąd wywodzą swoje korzenie, dla licznych osób zakon-
nych męskich i żeńskich, a w szczególności Ojców Franciszkanów 
nasza patronka wiąże się z jej miejscowym objawieniem na początku 
XVII wieku oraz z licznymi łaskami i cudami, jakie działy się i wciąż 
trwają za wstawiennictwem naszej świętej. Można jedynie powie-
dzieć, iż obok Maryi, Bożej Matki, żadna inna kobieca biblijna postać 
nie posiada tak licznej i bogatej literatury na swój temat, jak właśnie 
nasza Maria Magdalena. 
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Ale z tej mnogości faktów, skojarzeń, opisów, powiązań czasem 
wprost z bezsensownych insynuacji, jaki wreszcie w rzeczywistości 
jawi się nam obraz naszej świętej patronki? Najwcześniejszą 
wzmiankę o niej znajdujemy w Ewangelii św. Łukasza, gdzie obok 
Dwunastu uczniów Pana Jezusa zostały także wymienione niektóre 
kobiety, podążające za Nauczycielem. Wśród tych niewiast uwolnio-
nych przez Pana od złych duchów i od słabości, Ewangelista wylicza 
imiennie „Marię, zwaną Magdaleną, którą opuściło siedem złych 
duchów” (Łk 8,2). 

Czyli z tego zdarzenia dowiadujemy się, iż ona była boleśnie do-
świadczoną kobietą. Wspomniana biblijna liczba „siedem” wskazuje 
nam na ciężką, przewlekłą sytuację, z jaką musiała się borykać już 
dłuższy czas. Ta jej rzeczywistość, przez wzmiankę o złych duchach, 
wskazuje na mocne powiązanie ze sferą duchową, co dla człowieka 
bywa o wiele gorsze i dramatyczniejsze niż jedynie czysta dolegliwość 
fizyczna i cielesna. 

Od św. Łukasza dowiadujemy się również i o tym, że owe kobie-
ty usługiwały Jezusowi oraz Apostołom „ze swego mienia” (Łk 8,3). 
Czyli Maria Magdalena musiała być kobietą nie tylko zamożną, ale 
również i czyniącą dobro. Z biblijnego świadectwa wynika też, iż nie 
była ona zamężna, gdyż została przez św. Łukasza określona jako 
kobieta pochodząca z Magdali, małego miasteczka nad Jeziorem  
Genezaret, a nie jak pozostałe niewiasty, po swoim mężu, jako żona 
imiennie wskazanego mężczyzny. 

Wszyscy czterej ewangeliści zaznaczają, że ona z innymi kobie-
tami udała się do pustego grobu z wonnymi olejkami, aby namaścić 
ciało Pana Jezusa zmarłego na krzyżu. Marek, Mateusz i Jan pod-
kreślają, iż Maria Magdalena jest pierwszą, która sama bezpośrednio 
spotkała Zmartwychwstałego. U Łukasza jest mowa o tym, że to była 
grupa kobiet, ale przed wszystkimi wyraźnie wymieniona jest wła-
śnie ona. Czyli musiała mieć jakąś szczególną, wiodąca rolę pośród 
owych kobiet. 

To właśnie tę niewiastę Zmartwychwstały wezwał po imieniu,  
a ona rozpoznała w Nim swego Mistrza. W biblijnym rozumieniu 
zostać określonym swoim własnym imieniem, oznacza szczególne 
zaufanie i to jest ktoś przynależący do Jezusa. Zresztą, ona sama 
powie i zaświadczy wobec Apostołów: „widziałam Pana” (J 20,18). 
Zauważmy, iż po tym tak ważnym świadectwie o Zmartwychwsta-
łym, jakie wypowiedziała, już nigdzie indziej w Piśmie św. Maria 
Magdalena nie zostanie imiennie określona. 
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Dla ludzi zawsze była czymś trudnym do przyjęcia, w jakiś sposób 
niezrozumiałym, tożsamość owej Apostołki Apostołów, dającej świa-
dectwo o Zmartwychwstałym, z postacią Marii z Magdali, uwolnionej 
od siedmiu złych duchów. Co to były za demony? Jak dokładnie wyglą-
dała jej poprzednia historia? Tego nie wiemy. A do tego pojawia się 
jeszcze, w powiązaniu z nasza patronką, biblijna postać owej grzeszni-
cy, która wówczas, gdy Pan Jezus jest w gościnie u faryzeusza, przy-
chodzi do Chrystusowych stóp i je obmywa łzami. Ta, przez Łukasza 
nie wymieniona po imieniu prostytutka, całująca Jezusowe nogi i na-
maszczająca je olejkiem (por. Łk 7,37-38), otrzymuje od Pana przeba-
czenie swoich grzechów. Tak owa nieznana kobieta, obarczona niemo-
ralnym postępowaniem, na przestrzeni czasu zostaje utożsamiona  
z Marią Magdaleną, z jakiej Chrystus wypędził złe duchy. 

Czyli w pewnym syntetycznym spojrzeniu, nieznana niewiasta, 
o złej społecznej opinii, która za swoje winy i za dotychczasowy spo-
sób życia bardzo żałuje, przychodzi do Chrystusa i przy Nim staje  
w swej bezradności prosząc o Boską miłość. Doznaje jej od Jezusa,  
a ta łaska jest dostępna każdemu z nas gdyż Boża miłość jest zawsze 
dla nas niepojęta. Maria Magdalena z nikomu nieznanej, ocenianej 
jako całkowicie zepsuta grzechem i opanowana przez złe duchy  
kobieta, jawi się nam, na skutek Bożego miłosierdzia, niewiastą 
imiennie wezwaną przez Zmartwychwstałego do tego, by dawać  
o Nim świadectwo wobec świata. A także mówić o nieskończonej dla 
nas Bożej miłości, jaką Bóg Ojciec ma do każdego człowieka. 

Co nam takiego dla nas znaczącego i ważnego, w tę wigilię swe-
go odpustowego święta, Maria Magdalena chce powiedzieć? Oto  
widzimy kobietę tak bardzo doświadczoną grzechem i jego skutkami, 
jakie zaznaczają się w sferze duchowej i fizycznej, o czym mówi nam 
wyraźnie owa symboliczna liczba siedmiu złych duchów, od jakich 
została uwolniona przez Bożego Syna. Chrystus jest tym, który 
uzdrawia oraz przywraca do pełni sił i zdrowia, do stanu świętości, 
do godności Bożego dziecka. 

To doświadczenie boleści i konsekwencji zła jest znane osobiście 
każdej i każdemu z nas. Czujemy ciężar owego cierpienia, gdy po-
zbawiliśmy się Bożej łaski na skutek uczynionego przez nas grzechu. 
Czyż nie z takim pragnieniem powrotu do zdrowia na ciele i na du-
chu przychodzą pielgrzymi i czciciele św. Marii Magdaleny do nasze-
go sanktuarium, licząc na wstawiennictwo tej, która pokazuje nam, 
iż dla Boga wszystko jest możliwe, gdy my szukamy i pragniemy 
świętości, gdy szczerze płaczemy za osobiste winy i gotowi jesteśmy 



BISKUP DIECEZJALNY 

 
 

 

473 

przytulić nasze życie, przeszłość i grzech, do nóg Zbawiciela, tak jak 
to ona uczyniła. 

Jezus Chrystus zawsze proponuje mi swoją miłość i przebacze-
nie. Wylej na Niego swoje strapienia i grzechy, boleści oraz żale, tak 
jak Maria Magdalena zawarła je w swoich obfitych łzach, spływają-
cych z jej oczu na nogi Zbawiciela. Tak jak była gotowa wyrazić swoją 
miłość do Jezusa, niosąc ze sobą wonności, żeby namaścić Jego ciało, 
tak i my bądźmy gotowi do ofiarowania Bogu tego, co dla nas cenne  
i ważne, by Go uwielbić, uczcić oraz powiedzieć Mu, że pomimo na-
szych słabości Go kochamy. Nasze trudności, negatywne doświad-
czenia, szukanie miłości w niewłaściwy sposób oraz w miejscach, 
jakie zdradliwie podsuwają nam złe duchy, przekażmy Jezusowi  
u Jego stóp, z żalem serca za to, iż Boga żeśmy obrażali. 

Maria z Magdali potem trzyma się bardzo blisko Pana, wspoma-
ga Go tak jak potrafi. Staje się dla tych ludzi, idących za Jezusem, 
jakąś szczególną osobistością, gdyż zadziwia ich swoją wiarą, dobrym 
świadectwem. Ewangeliści, mówiąc o innych kobietach w otoczeniu 
Jezusa, właśnie ją zawsze wymieniają na początku. Ona wzmacnia 
naszą odwagę do wędrowania z Chrystusem, do trwania przy Nim. 
Bo w Nim jest źródło naszego życia, wiara, siła do codziennego świa-
dectwa o miłości Boga. 

Odkrywajmy ślady Boga w naszej codzienności. Nie każdy z nas 
urodził się do przewodzenia we wspólnocie i by zawsze o nim mówio-
no na pierwszym miejscu, ale cieszcie się tym, iż posiadacie rozliczne 
dary i umiejętności jako wasz skarb dla innych. Nie zagrzebujcie ich, 
ale używajcie, owocujcie, zasługujcie nimi na wieczne życie, współ-
pracując z Bożą łaską. Do tego nas zachęca nasza patronka, która 
trwała przy Jezusie i wspólnocie Apostołów, ofiarując to, co potrafiła. 

I ostatnią sprawą, jaką chce się z nami podzielić św. Maria 
Magdalena, to jej zaufanie do Jezusa, które ma zawsze wymiar 
zbawczy. Odejdźmy od naszych grzechów, od tego, co zniewala i pod-
daje nas mocy różnorakich złych duchów. Pan Jezus mówi do niej po 
imieniu, bo taka jest zasada miłości, dającej życie, nadzieję, przy-
szłość, zbawienie. Tylko dialog miłości z Bogiem sprawia, iż stajesz 
się autentycznym świadkiem Zmartwychwstałego. 

Więc idź i głoś Chrystusa, który żyje. Naśladujmy w tym św. 
Marię Magdalenę. Nikt już jej teraz nie pyta o to, jakie było jej życie 
dawniej, bo miłość zakrywa wszystkie grzechy, ale każdy otrzymuje 
od niej słowo życia, gdy słyszy z jej ust: „widziałam Pana i to mi po-
wiedział” (J 20,18). Tradycyjnie tego wieczoru pójdziemy na zakoń-



BISKUP DIECEZJALNY 

 
 

 

474 

czenie naszej uroczystej Eucharystii na cmentarz, by pamiętać o na-
szych zmarłych. Zapytajmy więc tych, których już wezwał po imie-
niu, co już odeszli od nas do bezpośredniego oglądania Zmartwych-
wstałego, co On im powiedział? Czy to samo, co Marii Magdalenie? 

O czym sobie tam teraz rozmawiają: Miłosierny Jezus, dawna 
grzesznica, a teraz po nawróceniu, bardzo kochająca Go nasza pa-
tronka oraz ci, których groby idziemy nawiedzić z modlitwą. Warto 
zapytać, co św. Maria Magdalena, ta od Zmartwychwstałego Nauczy-
ciela Jezusa Chrystusa, chciałaby nam powiedzieć na nasze dalsze 
życie. Przed czym przestrzec, przed jakimi duchowymi niebezpie-
czeństwami, wciąż działających siedmiu złych duchów, pouczyć?  
W tej parafii słuchajmy uważnie naszej doświadczonej przez życie, 
duchowej opiekunki, św. Marii Magdaleny. Amen. 
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HOMILIA PODCZAS V PIELGRZYMKI ŚRODOWISK TRZEŹWOŚCIOWYCH  

KRASNOBRÓD, SANKTUARIUM – 18 SIERPNIA 2018 R. 
 

Ez 18,1-10.13b.30-32  
 
Siedzi na krawędzi chodnika, przy alei prowadzącej do kilku 

miejskich galerii, znanych i licznie obleganych przez miejscowych 
oraz turystów. Pod siedzeniem ma kawałek jakiegoś grubego pudeł-
ka i nawet już nic nie mówi, tylko oparła sobie o przedarte buty  
i blaszane pudełko po czekoladkach wybrudzoną kartkę, zapisaną 
koślawymi literami. 

Widać, że to dziewczyna. Jeszcze prawie dziecięcy wygląd, ale 
zmęczona, zniszczona. Tlącymi się jak ognie oczyma wpatruje się 
niemo i błagalnie w przechodzący tłum ludzi, w tych z zakupami  
i bez firmowych reklamówek. Czasem ktoś z turystów popatrzy  
z jakimś niepokojem w jej stronę. A na kartce jest napisane: „Proszę 
o pomoc, jest nas czworo. Na chleb – tylko złotówkę”. 

Ona siedzi, zmęczona, od dłuższego już czasu i prosi, żebrze, 
błaga. Niekiedy coś powie, ale raczej patrzy przed siebie i na tę tek-
turę dzielącą ją od chłodnej płyty chodnika oraz na dno blaszanego 
pudełka. Rzadko jednak, bardzo rzadko, słyszy brzęk jakiejś tam 
spadającej monety. 

Ojciec niedawno ich zostawił, poszedł sobie w siną dal, w swój 
niemal codziennie zalewany bimbrem i denaturatem, kiepski świat. 
Jego dzieci nawet nie wiedzą, gdzie jest i czy jeszcze kręci się po tej 
ziemi. Oraz już nie myślą o tym, czy wróci, bo wciąż boją się tego co 
było, gdy zataczał się do swego barłogu, sponiewierany i cuchnący. 
Kiedy bił, awanturował się i krzyczał. Więc po co miałby ktoś taki do 
nich wracać? Czy czekają? Trudno powiedzieć. I nie, gdyż wciąż się 
go boją. I tak, bo tęsknią. To przecież jednak zawsze ojciec. 

A co z matką? Przedtem jakoś się jeszcze trzymała, pracowała 
dorywczo, a potem sama stoczyła się w alkohol. W morze alkoholu. 
Zostały jeszcze ich dzieci. Cóż, jak to dzieci pijackich rodziców. Do 
szkoły nie chodzą, wciąż przed policją i kuratorem, umiejętnie się 
chowają. Ta zaś, co siedzi z tą brudną kartką na spacerowym i zad-
banym miejskim chodniku, też się nie uczy. Bo według jej lat musia-
łaby już kończyć gimnazjum, a tu trzeba myśleć o rodzeństwie,  
o tym, że głodnego żołądka nie da się oszukać. Więc musi coś na owej 
ulicy wyprosić, wydreptać z diecezjalnej Caritas, wychodzić u Pomo-
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cy Społecznej. Zaglądnie tu i tam, zadzwoni do drzwi jakiejś plebani, 
do sióstr zakonnych. Pokręci się na bazarze i przyniesie nawet jesz-
cze świeże resztki jarzyn i może coś podwędzi ze spożywczego marke-
tu. 

Brak perspektyw na życie to codzienność tej dziewczyny i jej ro-
dzeństwa. Przygnębienie, smutek i beznadziejność. Sam ból. A to 
wszystko dlatego, że ich ojciec i matka, niewolnicy alkoholu, pozo-
stawili tę czwórkę dzieci samym sobie. Babci i dziadzia do których 
mogłyby się przytulić, już nie ma. Co z tego, że owa matka jeszcze 
fizycznie jest, ale wciąż zamroczona, do niczego nie zdolna. O nią 
trzeba się im zatroszczyć, a nawet z nią samą walczyć o pieniądze, 
jakie dostają z MOPS-u i od jakichś ludzi dobrej woli. 

Rodzice tej córki i jej rodzeństwa sami kiedyś w swoim osobi-
stym życiu dokonali złego wyboru i teraz wciąż w swej bezsilności 
ten fatalny błąd popełniają. A ich dzieci niczemu niewinne muszą 
cierpieć z powodu i przez ową decyzję ojca i matki. 

Czy korci was ciekawość, z jakiej to ulicy, z dzielnicy oraz z któ-
rego naszego miasta przywołuję owo zdarzenie? A ja wam nie  
powiem w jakim kraju i na którym kontynencie się to dzieje. Bo nam 
to nie jest potrzebne, gdyż każdy z nas zna prawdę o sobie samym,  
o swojej przeszłości i teraźniejszości, o własnych decyzjach i ich kon-
sekwencjach, nie tylko dla siebie, ale też i dla drugich, tych z rodziny 
i z kręgu dalszych osób. To osobista boleść i bezradność, nałóg, jakie-
go gorycz przeżywało przez lata tak wielu z tu obecnych i dzisiaj 
pielgrzymujących do Krasnobrodu. 

Ojcowie i matki, żony i mężowie, babcie i dziadkowie, teściowie, 
dzieci, wnuki, rodzina, sąsiedzi, koledzy w pracy. Kogo nam tu trze-
ba jeszcze wymienić? Alkoholików, tych anonimowych i ich małżon-
ków oraz ich dorosłe dzieci, a także narkomanów, tych smakujących 
używki i dopalacze. Wszelkie formy uzależnienia, takie jak hazard, 
nikotyna, internet i co tam jeszcze wymyślicie. 

Jak wielu z nas trzyma swoją głowę, ciało, życie, ducha w tym 
ściskającym gorsecie, o jakim słyszeliśmy dzisiaj z ust proroka Eze-
chiela: „Ojcowie jedli zielone winogrona a zęby ścierpły synom” (Ez 
18, 2). Oto ojcowie pili winny napój, to co zostało przefermentowane  
z różnych owoców, a dzieciom owo picie ich rodziców i przodków 
zniszczyło życie, zniewoliło ducha, zmarnowało ciała, umysły, zdol-
ności, zdrowie, wcisnęło w śmiertelny grzechowy dramat. To przecież 
nic innego, jak tylko bolesne świadectwo owej spuścizny, jakiej do-
znajemy z winy naszych przodków. Przywoływaliśmy je tak często 
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przy poszczególnych wydarzeniach Krzyżowej Drogi, którą szliśmy  
z naszym Panem, wołając z nadzieją w osobistym udręczeniu: „Jezu, 
ufam Tobie”. 

 

 
 

Fot. Ewa Monastyrska  
 
Niech każdy z nas pomyśli, cośmy przez alkohol stracili, zaprze-

paścili, czego nam zabrakło, do czego nie byliśmy zdolni? Ile krzyw-
dy, cierpienia, bólu, choroby, zgorszenia, grzechu, zmarnowanego 
dobra. Co nam przepadło, łącznie z wolnością w sensie osobistym  
i niepodległością w znaczeniu narodowym, ze świętością, niebem  
i zbawieniem. Gorzka jest ta cierpkość życia u domowników i u dzieci 
alkoholików. 

My sami w oparciu o nasze siły, nadłamane spuścizną pierwo-
rodnego grzechu, nie potrafimy zbudować świata doskonałego i ide-
alnego, bez uzależnień. On niesie na sobie cały bagaż naszych przod-
ków, ma odciśniętą na zewnątrz i w środku bolesną historię, jakiej 
my zmienić nie umiemy. Decyzje i wybory, choćby te związane  
z alkoholem naszych dziadków i ojców oraz matek, mają konsekwen-
cje w tym, co my dźwigamy i czym żyjemy. Ich „tak” lub „nie”, powie-
dziane nałogom, odciska się również i na naszych rozstrzygnięciach. 
Zapytajcie o to kustosza tego maryjnego sanktuarium i równocześnie 
diecezjalnego egzorcystę. Więc owe słowa Ezechiela: „ojcowie jedli 
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zielone winogrona, a zęby ścierpły synom” (Ez 18,2) nie są dla nikogo 
z nas żadnym zaskoczeniem. 

To biblijne powiedzenie pochodzi z VI wieku przed Chrystusem. 
Wówczas działał prorok Ezechiel, a Lud Izraelski był w niewoli babi-
lońskiej. Przymuszono ich do tego, by opuścili swoją Ojczyznę i żyli 
na obczyźnie a oni odczytywali tę własną doznawaną tam sytuację 
zniewolenia jako wspólną odpowiedzialność za grzechy ich przodków. 

W Bożym Dekalogu, zapisanym w Księdze Wyjścia, słyszymy 
słowa: „Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze 
występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzglę-
dem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącz-
nego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przy-
kazań” (Wj 20,5-6). My, którzy tu przed obliczem Maryi Krasno-
brodzkiej stoimy, jako ludzie walczący o trzeźwość i wolność od znie-
woleń, dobrze wiemy, o czym mówi przywołana treść owego Bożego 
Przykazania. 

Kto je łamie, bierze konsekwencje swego czynu, nie tylko na 
samego siebie, ale też na swoich potomków – w wymiarze fizycznym, 
psychicznym, duchowym, materialnym, społecznym oraz narodo-
wym. Tak to rozumiał Boży Lud współczesny prorokowi Ezechielowi. 

To jest smutna prawda i często dramatyczna dla nas samych, 
dla naszych rodzin, dzieci i rodziców, dla wszystkich tu obecnych. Ale 
nie po to szliśmy do Roztoczańskiej Matki, aby pogrążać się w rozpa-
czy i gasić nadzieję. Lecz po to, by usłyszeć: „Na moje życie – mówi 
Pan Bóg. Nie będziecie więcej powtarzali tego przysłowia” (Ez 18,3), 
mówiącego o konsekwencjach przechodzenia grzechów z ojców na 
synów. 

Ale jakże to może się stać, skoro my w środowiskach uzależnio-
nych od alkoholu doświadczamy, iż właśnie tak jest, że ojcowie piją, 
a synowie i córki cierpią. O tym tak ważnym cudzie zablokowania 
owej ciągłości w życiu wielu z was mówiliście dzisiaj w swoich świa-
dectwach. Ta uporczywa walka o trzeźwą rodzinę, o pięknego czło-
wieka, o świętość, o wolność od grzechu – ona jest nadzieją każdego  
z tu obecnych. 

Ale czy sami z siebie jesteście do tego zdolni? Nie! Kto wam  
w tym pomoże, kto was wesprze? To Bóg, wiara, modlitwa, sakra-
menty, ludzie, rodzina, wspólnota, bracia i siostry z Klubu Abstynen-
tów, duszpasterstwo trzeźwościowe. 

Na koniec pierwszego czytania z dzisiejszego dnia powiedział 
nam prorok w imię Boga: „Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, 
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któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce  
i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć? (Ez 18,31). 

Siostry i bracia w Chrystusie, nie rezygnujcie, nie poddawajcie 
się, choć czasem siły wam ustają, gdy mimo dobrej woli i nawet jakie-
goś doświadczenia mocy abstynencji, na nowo upadacie. Walczcie  
z pokusą alkoholika, leżącego na dnie. Który sobie mówi: po co to 
wszystko, czemu mam wstawać, czy po to, by na nowo upaść? 

Bóg cię pyta w takiej chwili: „Dlaczego miałbyś umrzeć” (Ez 18, 
31), siostro, bracie. I słuchaj, co On ci mówi: „Ja nie mam żadnego 
upodobania w śmierci (…). Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie” (Ez 
18, 32). Więc powstań i zacznij wszystko w trzeźwości i w wolności. 
Niezależnie od tego, ile czasu leżałeś w błocie, teraz masz nową szan-
sę. Na nawrócenie, na powstanie do świętości, na trzeźwość nigdy nie 
jest za późno. 

Nie szukajmy winy u innych: rodziców, dziadków, kolegów, ale 
wszystko połóżmy na szalę naszej trzeźwej przyszłości i nie tylko na-
szej. Bo gdy przez abstynencję uchwycimy własne życie w rękę i od-
damy je Bogu, to On da nam odwagę do tego, by nie lękać się pijanej 
przeszłości przodków, gdyż Boża miłość, łaska i miłosierdzie są silniej-
sze od tego co było w historii świata, naszej rodziny i każdego z nas  
z osobna. 

I jeszcze jedna, ważna sprawa, o jakiej muszę wam dzisiaj ko-
niecznie powiedzieć. To obecność perfidnej pokusy w alkoholizmie 
chowania się za wymiar społeczny. Bo przecież wszyscy tak robią, 
wszyscy piją. Ilu po pijaku prowadzi pojazdy, tylko że ich nie złapali. 
Jak wielu pijaka usprawiedliwia, nad nim się lituje, albo przynajmniej 
pozostają obojętni. To naród, społeczeństwo, koledzy, inni są winni. 

A oto w dzisiejszym Bożym słowie nie ma mowy o jednakowej od-
powiedzialności społecznej wszystkich za przewinienia pojedynczych 
ludzi. Bóg stwierdza: „umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła” (Ez 
18,4). Czyli chodzi o moją osobistą odpowiedzialność za czynione zło. 
Nie schowam się przed Bogiem za innych, nie wymówię się nimi.  
A uzależnionemu albo jest mu to całkowicie obojętne, lub wprost chce, 
by konsekwencje jego postępowania dźwigali drudzy, także własne 
jego dzieci. 

Odpowiadamy następująco na tę pokusę przerzucania własnej 
winy na innych: Solidarność – tak, lecz jedynie w tym, co dobre, a nie 
w złu, nie w alkoholu. W duszpasterstwie trzeźwościowym, patrząc na 
własną przeszłość, nie szukacie zła u innych, ale bardziej stawajcie 
jeden obok drugiego i z drugim w tym, co leczy, pomaga, uzdrawia, 
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daje przyszłość. Anonimowy Alkoholik wprawdzie nie może zmienić 
już swojej przepitej przeszłości, ale odważnie potrafi walczyć o przy-
szłość. I to jest dar, który z pokorą w zaufaniu do Bożej Matki przeka-
zujcie swoim własnym dzieciom, by ich zęby już nie cierpły od waszych 
osobistych złych decyzji. Amen. 
 

 

Fot. Ewa Monastyrska  
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HOMILIA PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO W KATOLICKIEJ 

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. OJCA PIO 
ZAMOŚĆ, PARAFIA PW. ŚW. BRATA ALBERTA – 3 WRZEŚNIA 2018 R. 

 
Mt 19,16-22 

 
Pozdrawiam serdecznie całą Dyrekcję, nowego księdza Dyrekto-

ra, Grono Pedagogiczne, Nauczycieli, Wychowawców, Pracowników 
Administracji, Rodziców a w sposób szczególny samych Uczniów, ze 
wszystkich klas naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca 
Pio w Zamościu. Witam Księdza Proboszcza tej parafii, dziękując za 
jego dyspozycyjność wobec naszej szkoły i Kapłanów razem z nami 
się modlących. 

Oto dwie sprawy, jakimi pragnę się dzisiaj z wami podzielić na 
początku nowego roku szkolnego. Pierwsza rzecz. Co chciałbym usły-
szeć w pierwszy dzień szkoły od moich nauczycieli i wychowawców? 
Czego rzeczywiście od moich Mistrzów ja jako ich uczeń oczekuję  
w tej szkole? 

Czy jakiegoś opowiadania, jak to było na wakacjach? O tym  
raczej nie, bo tym tematem już dawno żeśmy się wymienili między 
koleżankami i kolegami. Wiemy prawie wszystko: gdzie kto był, co 
widział, jakie pamiątki przywiózł, a nie każdy ma takie same możli-
wości. Więc zawsze tutaj trzeba trochę pokory, aby nikt pośród nas 
nie czuł się gorszy czy biedniejszy albo też uboższy w wakacyjne 
przeżycia i wspomnienia tylko dlatego, że jego rodziców na to nie 
było stać. 

Czy chciałbym usłyszeć przypomnienie, że w tej szkole jestem po 
to, iż powinienem się tu uczyć dla mnie samego? To chyba oczywiste  
i nie potrzebuję żadnych komentarzy. No może jedynie zachętę do 
pilnego wykorzystania czasu na naukę. 

Czy mam jeszcze wrażliwość mojego ucha na wezwania i zobo-
wiązania do większej solidności w pracy, bym się mocniej angażował 
w lekcje, ćwiczenia, różnego rodzaju zajęcia, do jakich jestem zobo-
wiązany? Nie dzisiaj, bo przecież dopiero zaczynamy. Zostało mi jesz-
cze trochę żalu za wakacjami, które dopiero co się skończyły. 

Drodzy nauczyciele, to mówię jakby w imieniu uczniów, po-
wiedzcie mi coś innego, nowego, nie tylko o samych obowiązkach, 
abym się tak bardzo na początku nie zniechęcił tym wszystkim, tylko 
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miał prawdziwą ochotę i radość z rozpoczęcia tego nowego roku 
szkolnego. 

Zachęćcie mnie do tego, że warto was słuchać i od was uczyć się 
przez te najbliższe 10 miesięcy. Proszę was powiedzcie mi to w taki 
sposób, abym zrozumiał, iż tu chodzi o moje życie i że to, czym się ze 
mną podzielicie, pomoże mi lepiej rozumieć świat a także mnie sa-
mego. Czyli, że opłaca się do tej szkoły chodzić i być obecnym na lek-
cjach, jakie będzie prowadzić. 

Pokażcie mi przede wszystkim waszym świadectwem, że wysi-
łek, jaki mam podjąć, jest potrzebny w moim życiu. Iż on u mnie  
zaowocuje tak, jak to już u was widać. Sami uczyliście się z zapałem, 
bo chcieliście być nauczycielami. Pokażcie mi teraz to, iż warto mieć 
pragnienia i marzenia w życiu, jakie osiągnąwszy, można podarować 
innym, np. swoim uczniom, choćby w tej szkole im. św. Ojca Pio tu  
w Zamościu. 

Mówcie mi o cudowności tego stworzonego świata, wszystkich 
dzieł przyrody, słońca, kosmosu, innych planet, ziemi. Pokażcie pięk-
no i zadziwienie tajemnicą człowieka. Jak i dlaczego bije serce, w jaki 
sposób moje oko przetwarza światło na obrazy. Pozwólcie nam  
zachwycić się tym wszystkim, czego nie znamy, a co wy umiecie wy-
tłumaczyć. 

Jak Egipcjanie konstruowali piramidy, jak Rzymianie łączyli 
piękno z użytecznością, jak Hiszpanie docierali na krańce znanego 
im świata. Co czynił Leonardo da Vinci, Dante, Magellan, Kopernik, 
Einstein, Mozart. Gdy znacie ich sekrety, podzielcie się nimi z nami. 
Pomóżcie nam poznać rozum człowieka myślącego, ukażcie sekret 
życia mądrego, ludzkiej pracy nad sobą i własną doskonałością. 

Wychowawcy, powiedzcie mi, jak uczynić moje życie wartościo-
wym, kiedy przecież nie znam życia innych. Katecheci, czy nie mo-
glibyście nas zafascynować codziennością osób świętych, jakie zna-
cie? Co wiemy o św. Ojcu Pio, albo o św. Bracie Albercie, czy też  
o św. Stanisławie Kostce? 

Przekonajcie nas, iż warto uczyć się od innych, słuchając ich  
historii, marzeń, pragnień, osiągnięć, tej zwykłej, szarej codzienności 
drugiego człowieka. Powiedzcie, na co warto poświęcić własne życie  
i młodość, ukażcie cały wachlarz możliwości, a ja sam zdecyduję. 
Pomóżcie mi, trochę zrezygnowanemu i obojętnemu, rozeznać moje 
talenty i możliwości, me marzenia, a pamiętajcie, iż to się wam uda 
tylko wtedy, gdy wy sami macie pragnienia, pasje i wizje swego życia 
oraz się ich nie wstydzicie. 
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Przypominajcie nam też to, iż nie ma powtórki z życia, ono jest 
tylko jedno i jedynie jeden raz nam zostało dane, a stworzeni zostali-
śmy do wielkości i nie warto tracić wiecznego szczęścia na drobne 
przyjemności rzeczywiste i sztuczne, (wiecie o jakich mówię) które 
zadowalają jedynie na chwilę. To św. Stanisław Kostka, patron mło-
dych mówił: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winie-
nem żyć”. Niech to będzie również wasze pragnienie, młodzi ucznio-
wie Katolickiej Szkoły w Zamościu. 

Nauczyciele, wezwijcie mnie na plac zmagań, poddajcie próbie 
moje najlepsze możliwości i zdolności, dobrze się przyglądajcie, po to, 
by mi pomoc być jeszcze lepszym i zdolniejszym. Uczcie mnie wy-
trwałości i cierpliwości, abym nigdy nie rezygnował z moich marzeń. 
Pokażcie, jak rozsądnie i odpowiedzialnie myśleć, jak być człowie-
kiem wolnym. Od was chcę się nauczyć tego, co tworzy wspólnota  
i jedność. Nie mówcie przy mnie źle o innych oraz pokazujcie piękno  
i bogactwo historii naszej polskiej Ojczyzny. 

Na koniec ja, w imieniu uczniów tej Katolickiej Szkoły, mam 
odwagę prosić wszystkich nauczycieli, rodziców, katechetów świec-
kich i zakonnych, księży: Pomóżcie mi dojrzewać na drodze mojej 
wiary. Każdy z was, kto mówi o pięknie, niech pamięta o tym, że ono 
zawiera w sobie tajemnicę Autora wszelkiej stworzonej piękności:  
w świecie, u człowieka i w ludzkim duchu. Jest Nim sam nieskończo-
ny i niepojęty Bóg. 

I jeszcze jedno, nie ukrywajcie przede mną konieczności walki, 
zmagania, trudu, wysiłku, ale uczyńcie mnie mocnym, abym mógł 
sprostać tym wyzwaniom wszelkiego rodzaju. Począwszy od intelek-
tualnych, przez fizyczne, psychiczne, a skończywszy na duchowych 
wyzwaniach. 

Wreszcie druga rzecz, jaką chcę się z wami podzielić, teraz bar-
dziej z uczniami tej szkoły. Rozpocznę od opowiadania o historii 
pewnego motyla. Kiedyś dobry człowiek zauważył jak z niewielkiego 
kokonu pragnie się przez małą dziurkę wydostać na zewnątrz motyl, 
ukryty tam w środku. Przyglądał się owej sytuacji, jak ten owad 
przeciskał z wielkim wysiłkiem swoje ciało przez maleńki otwór. 

Ale wielkich sukcesów nie było widać, mimo znacznego trudu. 
Więc zdjęty litością ów człowiek bardzo delikatnie rozerwał ten ko-
kon, zamykający wydostającego się z niego motyla i uwolnił go od 
jego mozołu. 

Lecz oto zaczyna się dziać coś dziwnego. Piękny motyl, teraz 
wprawdzie wyszedł bez problemu, ze swojego ograniczenia, ale nie 
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miał wystarczająco rozwiniętych mięśni do tego, aby móc się wzbić  
w powietrze. Jego skrzydła były bardzo pomarszczone. I mimo tego, 
że wiele razy próbował rozpiąć swe skrzydła i polecieć, zaraz spadał 
na ziemię. Okazało się, że jest niezdolny do tego, do czego zrodziła go 
natura, do latania. Już nigdy nie poleciał w przestworza. 

Życzliwy czyn tego człowieka, przez jaki chciał jedynie pomóc 
motylowi, okazał się dla owada jego tragedią. W swej dobroci ów ob-
serwator nie wiedział o tym, że walka motyla z kokonem była bodź-
cem dla jego skrzydeł i dzięki temu był on w stanie latać, gdy pokona 
opór zamknięcia w jakim się znajdował. W taki sposób Bóg to uczy-
nił, by ów owad, przez te trudności do pokonania, mógł się rozwijać, 
stawać się mocniejszym i realizować swoją życiową misję, zgodnie  
z wolą Stwórcy. 

Oto zdobywanie i realizacja celu, za cenę trudu oraz poświęce-
nia. Drodzy uczniowie, przypomnijcie sobie to zdarzenie, kiedy opa-
nuje was zniechęcenie, rozczarowanie. Skoncentrujcie się, nie pod-
dajcie, kontynuujcie, nie szukajcie i nie liczcie na nadzwyczajną, 
cudowną pomoc. Bądźcie gotowi do tego, by każdego dnia coś od sie-
bie wymagać. 

Owoce i sukcesy przyjdą z czasem, bo drzewo staje się tylko 
wtedy mocne i krzepkie, kiedy wciąż zmaga się z wiatrem, jaki na 
niego naciska. A to, co się dzieje w naturze, dokonuje się też na 
płaszczyźnie naszego ducha i w zakresie szkolnej nauki też. Dlatego, 
drodzy nauczyciele, wychowawcy i rodzice, umiejętnie, roztropnie, 
wymagajcie z odpowiedzialną miłością. Pozwólcie tym młodym moty-
lom wyjść z ich życiowych sytuacji, przez osobisty wysiłek każdego  
z nich. Niech pracują nad swoją wiedzą, nad własnym charakterem, 
duchem, by mogli być piękni, tak jak motyle. Pomóżcie im dobrze 
szybować w dorosłe życie. Amen. 
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KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW 

ZAMOŚĆ, 29 SIERPNIA 2018 R. 
 

KOMUNIKATY KS. KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI  

 
1. Po zmianach personalnych kapłanów aktualne dane teleadreso-

we należy przekazać do ks. Zygmunta Jagiełło – notariusza Ku-
rii (bezpośrednio, bądź na adres e-mailowy kurii diecezjalnej: 
kuria@zamosc.opoka.org.pl) do 30 września 2018 r. 

2. Przypominam o dziekańskich wizytacjach w parafiach (należy  
je przeprowadzić do końca roku kalendarzowego). 

3. Do 30 września br. księża proboszczowie proszeni są o złożenie 
zamówień na duplikaty oraz opłatki w kasie kurii. 

4. Zapytanie w sprawie nowej edycji Spisu Duchowieństwa Diece-
zji Zamojsko-Lubaczowskiej.    

5. Następne spotkanie księży dziekanów we środę, 10 października 
2018 r., o godz. 10.00 w Zamościu.   

 
Ks. Michał Maciołek 

 
WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO  

 
1. Decyzją ks. bp. Mariana Rojka od dnia 23 czerwca 2018 r.  

obowiązki dyrektora Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego 
Kurii Diecezjalnej w Zamościu pełni ks. mgr lic. Piotr Brodziak, do-
tychczasowy Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. Obowiązki przejął od ks. dra 
Roberta Strusa, który w dniu 4 kwietnia 2018 r. został mianowany 
proboszczem parafii katedralnej w Zamościu. W dniu 23 czerwca 
2018 r. ks. dr Robert Strus został ponadto powołany na diecezjalnego 
konsultanta do spraw katechezy. 

2. Na wakacjach odbyły się cztery turnusy rekolekcyjne dla  
katechetów naszej Diecezji:  

• w Werchracie w dniach 23-26 czerwca 2018 r. (prowadzący: 
ks. Miłosław Żur), w rekolekcjach uczestniczyło 38 kateche-
tów; 
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• w Górecku Kościelnym w dniach 26-29 czerwca 2018 r. (pro-
wadzący: ks. Krzysztof Portka), w rekolekcjach uczestniczyło 
43 katechetów; 

• w Bardzie Śląskim (podczas pielgrzymki) w dniach 9-14 lipca 
2018 r. (prowadzący: ks. Robert Strus), w rekolekcjach 
uczestniczyło 23 katechetów; 

• rekolekcje w drodze do Santiago de Compostela w dniach  
8-18 lipca 2018 r. (prowadzący: ks. Dominik Samulak i ks. 
Maciej Lewandowski), w rekolekcjach uczestniczyło 10 kate-
chetów. 

Ogółem w roku szkolnym 2017/18 w rekolekcjach wzięło udział 
180 katechetów, co stanowi 86% wszystkich katechetów świeckich 
pracujących w diecezji. Opłata za rekolekcje wynosi 250 zł. Przypo-
minamy, że 50 % do kosztów rekolekcji dopłaca proboszcz parafii, na 
terenie której pracuje katecheta. 

W roku szkolnym 2017/2018 wizytatorzy przeprowadzili 11 wi-
zytacji katechetycznych na terenie całej diecezji.  

Stan katechetów na dzień 22 czerwca 2018 roku był następują-
cy: 473 katechetów uczących w szkole, w tym 208 katechetów świec-
kich, 237 księży i 28 osób zakonnych.  

 
2. Jesienne konferencje metodyczne dla kapłanów (pracujących  

i niepracujących w szkole) odbędą się w ramach formacji stałej księży 
w dniach 11-15 września:   

• 10 września 2018 r., godz. 19.30 – Lubaczów  
• 11 września 2018 r., godz. 19.30 – Zamość  
• 12 września 2018 r., godz. 19.30 – Hrubieszów  
• 13 września 2018 r., godz. 19.30 – Tomaszów Lubelski  
• 14 września 2018 r., godz. 19.30 – Biłgoraj. 
 

Plan konferencji:  
• Adoracja i konferencja ojca duchownego – ks. Krzysztof 

Portka – ojciec duchowny kapłanów Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej  

• Współpraca szkoły z parafią – mgr Bogdan Leszczuk; 
konsultant w LSCDN Oddział w Zamościu 

 
3. Dnia 13 września w Kurii Diecezjalnej w Zamościu  

o godz.15.00 odbędzie się spotkanie z katechetami oraz księżmi 
proboszczami parafii, w których są klasy maturalne w sprawie 
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przygotowania do Diecezjalnej Pielgrzymki Maturzystów na Jasną 
Górę.  

 
4. Jesienne spotkania formacyjne z katechetami świeckimi oraz 

siostrami i ojcami zakonnymi w rejonach odbędą się w dniach 27-29 
września br. na temat Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. 
Konferencje będzie głosił ks. Mateusz Januszewski. 

• 27 września 2018 r., godz. 15.00 – Lubaczów (Konkatedra)  
• 28 września 2018 r., godz. 9.00 – Biłgoraj (Parafia św. Jana 

Pawła II)  
• 28 września 2018 r., godz. 14.00 – Hrubieszów (Parafia św. 

Mikołaja)  
• 29 września 2018 r., godz. 9.00 – Tomaszów Lubelski 

(Sanktuarium MB) 
• 29 września 2018 r., godz. 14.00 – Zamość (Parafia MB 

Królowej Polski)   
 
5. Tegoroczna XXVII Diecezjalna Pielgrzymka Młodzieży Matu-

ralnej na Jasną Górę odbędzie się w sobotę 27 października 2018 r.  
 
6. W nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 jest organizowana 

XXIX Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej – Opole 2019. 
Temat przewodni: Święty Jacek – wzór ewangelizacji.  

 
7. W nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 zostanie zorgani-

zowany i przeprowadzony XXVI  Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Biblii 
i Kościele dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej ze 
szkół naszej diecezji. Hasło konkursu Życie w Chrystusie. Eliminacje 
szkolne rozegrane zostaną 15 listopada 2018 r. 

 
8. Sprawozdanie z katechizacji w bieżącym roku szkolnym z po-

szczególnych parafii naszej Diecezji prosimy składać w Wydziale 
Nauki i Wychowania Katolickiego obowiązkowo w nieprzekraczal-
nym terminie do końca września br. 

 
9. W dniach od 9-15 września 2018 r. będziemy przeżywali VIII 

Tydzień Wychowania. Jego hasłem będą słowa: W poszukiwaniu dro-
gi. Do każdej parafii zostały przekazane materiały, które mają pomóc 
w owocnym wykorzystaniu tej inicjatywy Komisji Wychowania Kato-
lickiego KEP i Rady Szkół Katolickich. 
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10. XVIII Dzień Papieski będzie obchodzony w naszej Ojczyźnie 
w dniu 14 października br. pod hasłem Promieniowanie ojcostwa. 
Prosimy, aby katecheci włączyli się w przygotowanie na terenie szko-
ły odpowiedniej dekoracji, akademii, wystawy o Janie Pawle II oraz 
przygotowali dzieci i młodzież na katechezie do właściwego przeżycia 
Dnia Papieskiego.  

 
11. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu 

oraz Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej  
w Zamościu we współpracy z innymi instytucjami przygotowuje 
sympozjum, które odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 16.00 
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu przy 
ul. Sikorskiego 12 w Zamościu (aula przy kościele św. Brata Alberta). 
Temat sympozjum: „100 rocznica odzyskania niepodległości –  
wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw 
uczniów”. 

 
12. Dyżury pracowników Wydziału obejmują wszystkie robocze 

dni tygodnia w Kurii Diecezjalnej od godziny 9.00 do 13.30, we środy 
do godz. 17.00. 

 
Ks. Piotr Brodziak  

 
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 
1. Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji dziekanów  
a) Serdecznie dziękujemy wszystkim księżom za zaangażowanie się 

w działalność duszpasterską w czasie wakacji, zarówno  
w wymiarze parafialnym jak i diecezjalnym.  

b) W dniach 1-2 lipca 2018 r. odbyła się 81. Ogólnopolska 
Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę. Z naszej diecezji wzięło 
w niej udział około 90 nauczycieli.  

c) Pielgrzymka małżeństw i rodzin do sanktuarium MB 
Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim odbyła się w dniu 16 lipca 
2018 r.  

d) W dniu 16 lipca 2018 r. odbyła się Pielgrzymka sołtysów do 
Nabroża.  



KURIA DIECEZJALNA 

 

 

 

491

e) W dniach 2-14 sierpnia 2018 r. odbyła się XXXVI Zamojsko-
Lubaczowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestniczyło  
w niej ok. 600 osób.  

f) 18 sierpnia 2018 r. odbyła się już V Diecezjalna Pielgrzymka 
Środowisk Trzeźwościowych do Krasnobrodu. Uczestniczyło w niej 
około 250 osób.  

g) W dniach 21-24 sierpnia odbył się w Zwierzyńcu już VIII Exodus 
Młodych. Uczestniczyło w nim 865 osób na stałe oraz 300 gości.  

h) Podczas wakacji odbyły się trzy turnusy rekolekcji Ruchu Światło-
Życie, rekolekcje KSM-u (dołączone sprawozdanie), obozy 
harcerskie, wyjazdy organizowane przez CARITAS oraz inne 
formy rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 
2. Wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji dziekanów 
a) Zapraszamy na Diecezjalne Dożynki do Sanktuarium Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej. Dziękczynienie za tegoroczne plony odbędzie się 
w niedzielę 9 września br. Eucharystii będzie przewodniczył 
Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński.  

b) Od 9 do 15 września będziemy przezywać w Kościele VIII Tydzień 
Wychowania. 

c) 15 września w Zamościu będziemy przeżywać uroczystość 
związaną z 25-leciem KSM-u naszej diecezji.  

d) 14 października będziemy przeżywać w Kościele XVIII Dzień 
Papieski.  

  
3. Ogłoszenia Liturgicznej Służby Ołtarza 

Duszpasterstwa LSO naszej Diecezji już po raz drugi zorganizo-
wało Pielgrzymkę Liturgicznej Służby Ołtarza do Katedry w Zamo-
ściu w dniu 19 czerwca br. Mszy Świętej w Katedrze przewodniczył 
ks. bp Mariusz Leszczyński. Dzień ten został połączony ze zorgani-
zowaną Olimpiadą Sportową dla LSO. W zawodach uczestniczyło 
1176 ministrantów i lektorów reprezentujących niespełna 60 parafii  
i szkół z naszej diecezji. Wszystkim parafiom zostały wręczone  
okolicznościowe statuetki, a zwycięzcy poszczególnych zawodów 
otrzymali medale. Serdecznie dziękujemy za udział i rywalizację. 
Organizacja Olimpiady była możliwa przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Turystyki i Sportu. 
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W czasie wakacji zostały zorganizowane wczasorekolekcje dla 
Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Diecezji. Odbyły się one w domu 
rekolekcyjnym w Werchracie w trzech turnusach:  

I turnus 23-28 lipca (szkoła podstawowa). Prowadzącym był  
ks. Piotr Grzechnik.  

II turnus 30 lipca – 4 sierpnia (szkoła podstawowa). Prowadzą-
cym był ks. Krzysztof Augustynek.  

III turnus 6-11 sierpnia (gimnazjum i ponadgimnazjalne). Pro-
wadził je ks. Tomasz Szady. 

Rekolekcje wakacyjne dla LSO były współfinansowane ze środ-
ków Ministerstwa Turystyki i Sportu. W sumie w trzech turnusach 
uczestniczyło 135 ministrantów i lektorów z 23 parafii naszej Diece-
zji. 

Od nowego roku formacyjnego (zgodnie z dwuletnim systemem 
formacji na poziomie diecezji) rozpoczynamy Kurs Ceremoniarza. Już 
niedługo pojawi się specjalne zaproszenie do włączenia się w to wy-
darzenie. Na kurs skierowują księża proboszczowie, wypełniając 
specjalny formularz zgłoszeniowy.   
 
4. Modlitwa adoracyjna w parafiach w intencji diecezji 

Od nowego roku kalendarzowego będziemy kontynuować w naszej 
diecezji modlitwę adoracyjną Najświętszego Sakramentu w intencji 
wszystkich wydarzeń diecezjalnych. Kierujemy zatem prośbę do 
księży proboszczów, którzy chcieliby wybrać na taką adorację kon-
kretny dzień w roku, aby zgłosili do Wydziału swoją propozycję. Zgło-
szenia przyjmujemy do 15 września 2018 r. 
 
5. Sprawozdanie z pracy duszpasterskiej 

Bardzo prosimy wszystkich księży proboszczów, aby do 30 wrze-
śnia 2018 r. dostarczyli do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 
sprawozdania z pracy duszpasterskiej w parafii.  
 
6. Zarządzenie Księdza Biskupa dotyczące stałej formacji 

kapłańskiej 
Od 1 września 2017 r. obowiązuje Zarządzenie Biskupa Diecezjal-

nego Mariana Rojka  dotyczące stałej formacji kapłanów naszej die-
cezji. Z tej racji każdy ksiądz w diecezji wraz z materiałami z konfe-
rencji otrzymał informator dotyczący stałej formacji na rok duszpa-
sterski 2018/2019. Obowiązek formacji dotyczy wszystkich księży, 
dlatego proszę zapoznać się ze szczegółami spotkań formacyjnych.  
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7. Inicjatywa Modlitwy Różańcowej za Ojczyznę 
Ks. Julian Brzezicki – Diecezjalny Moderator Żywego Różańca 

oraz osoby świeckie odpowiedzialne za Dzieło Krucjaty Różańcowej 
za Ojczyznę, zachęcają do inicjatywy modlitwy różańcowej za Ojczy-
znę w okresie od 15 sierpnia do 7 października 2018 r. (54 dni – jak 
w Nowennie Pompejańskiej). Modlitwa ta miałaby się odbywać  
w następujących formach: 

a) Codzienna modlitwa różańcowa za Ojczyznę – cząstka Różańca 
świętego lub jeden dziesiątek (w świątyni lub w rodzinach);  

b) W dniu 7 października odprawienie Mszy świętej za Ojczyznę, 
modlitwa różańcowa, a także, w miarę możliwości, procesja euchary-
styczna lub różańcowa w tej samej intencji.  
 
8. Zbiórka elektroodpadów 

W porozumieniu z Pasterzem Diecezji Księdzem Biskupem Ma-
rianem Rojkiem, Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” 
oraz Firma Green Office Ecologic zapraszają wszystkie parafie diece-
zji do ponownego udziału w akcji zbiórki elektroodpadów. Firma 
Green Office Ecologic od kilku lat zajmuje się zbiórką i utylizacją 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odzysk surowców 
pochodzących z demontażu zebranego sprzętu pozwala na gromadze-
nie środków finansowych, dzięki którym mają możliwość wspierać 
projekty katolickie – głównie misyjne. W ubiegłych latach, we współ-
pracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 
przeprowadzili akcję zbiórki elektroodpadów w parafiach 37 diecezji. 
Dzięki temu pozyskano środki finansowe, które pozwoliły dotrzeć  
z pomocą do najbardziej potrzebujących. Obecnie Firma Green Office 
Ecologic pragnie kontynuować tę ideę we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” (www.pro-missio.org) w za-
kresie zbiórki elektrośmieci – daje to nadzieję na realizację większej 
ilości projektów misyjnych. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie 
zakupu kolejnych nowoczesnych Inkubatorów do Szpitala na Wy-
brzeżu Kości Słoniowej w Afryce, a także realizację nowego projektu 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” 
(www.pro-missio.org) – dofinansowanie Budowy Szkoły na Sawannie 
w Kenii. 
 

Ks. Sylwester Zwolak  
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SPRAWY GOSPODARCZO – EKONOMICZNE 

 
1. Dziękuję Księżom za terminowe przekazywanie ofiar i opłat (czas 

na dokonanie wpłaty, 30 dni od daty zbiórki). Opłaty na Dom 
Księży Seniorów, TK Niedziela – proszę regulować na bieżąco. 

2. Terminy zbiórek tac i puszek są wykazane w Kalendarzu Litur-
gicznym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

3. Od pierwszego września, opłaty za TK Niedziela przyjmuje  
s. Teresa w kasie kurialnej. 

4. Parafie korzystające z serwera Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: 
opłata – 50 zł za rok.  

5. Kalendarze rolnicze książkowe – 26 zł  z wieńcami – 6 zł. Do Kurii 
oddajemy odpowiednio: 23 zł i 5 zł. Wpłaty za kalendarze należy 
dokonać do 31 stycznia 2019 r. w kasie kurii lub na konto. Jest 
możliwość zwrotu nie sprzedanych kalendarzy do 31 stycznia 
2019 r. w kasie Kurii. 

6. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przygotowało informator 
– Ubezpieczeniowe ABC o obowiązkach nałożonych na właścicieli 
lub zarządców obiektów budowlanych oraz zakres ochrony ubez-
pieczeniowej. Od pierwszego lipca obowiązuje nowa umowa ubez-
pieczeniowa, która dotyczy budynków, mienia, odpowiedzialności 
cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków.  

7. Składkę za TUW należy uregulować do 30 września 2018 r.  
w kasie Kurii lub na konto. W tym roku stawki za ubezpieczenie 
wzrosły o 9 %. plus zaległości z lat ubiegłych co spowodowało 
podwyżkę średnio 18 %. 

8. Księży Proboszczów proszę o uaktualnienie stanu majątku, który 
podlega ubezpieczeniu. Formularz z pieczęcią parafii i oświadcze-
niem ks. Proboszcza należy dostarczyć do 21 września 2018 r.  
i złożyć w kancelarii Kurii. 

9. Apel do Księży naszej Diecezji o ofiary na rzecz projektów, reali-
zowanych przez Parafię Katedralną oraz na budowę Domu III Ty-
siąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej przy kościele św. Katarzyny w Zamościu. 

 
Ks. Miłosław Żur 
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WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE  

 
1. 30 czerwca br. alumni zakończyli letnią sesję egzaminacyjną. 

Średnia ocen dla naszego seminarium wyniosła 4,48. Najwyższe 
średnie uzyskali: dk. Mateusz Kopa (5.0), dk. Artur Juszczak 
(4.96), dk. Piotr Kończyński (4.96). Nikt nie otrzymał oceny niedo-
statecznej. 

2. W przyszłym roku akademickim z urlopu dziekańskiego będą 
korzystać al. Marcin Wnuk (po V roku) i al. Marcin Szumski (po 
IV roku). 

3. Zakończył się nabór kandydatów do seminarium. Zostało przyję-
tych sześciu kandydatów z następujących parafii: Stary Dzików, 
Szczebrzeszyn – św. Mikołaja, Łabunie, Lubaczów – św. Karola 
Boromeusza, Hucisko, Zamość – Miłosierdzia Bożego. Nabór uzu-
pełniający odbędzie się w dniach 1-18. września. 

4. Decyzją JE Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego  1 września wcho-
dzi w życie zmiana na stanowisku prefekta – ks. Piotra Brodziaka 
zastąpi ks. Rafał Muda. Dziękujemy ks. Piotrowi za dwuletnią 
ofiarną pracę formacyjną.  

5. W seminarium odbyły się prace remontowe: budowa kanalizacji 
deszczowej, malowanie elewacji jednego  z budynków, remont za-
krystii, malowanie pomieszczeń, wymiana zużytych rolet, bieżące 
naprawy. 

6. Dziękujemy za zebrane w lipcu ofiary na rzecz seminarium. Po-
twierdzenia wpłat zostaną przekazane po zbiórce wrześniowej. 

7. Alumni kończą wakacje 30 września. Do tego czasu odbywają 
praktyki i dyżury w seminarium oraz pozostają do dyspozycji swo-
ich księży proboszczów. 

 
Ks. Jarosław Przytuła  

 
 

CARITAS 

1.  „Spiżarnia Caritas” – potrzebującym przekazano 16.161,04 kg 
żywności na sumę 250.623,92 zł. 

Od początku maja 2018 r. odbieramy żywność z „Biedronek”  
z krótkim terminem ważności, dobrej jakości, niekiedy z „górnej 
półki” i przekazujemy potrzebującym rodzinom lub poprzez wo-
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lontariat osobom niepełnosprawnym z WTZ, bezdomnym  
w schroniskach. Akcja trwa w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, 
Lubaczowie, Cieszanowie, Hrubieszowie, Tyszowcach. 

2. Karty „Biedronka, na codzienne zakupy” 
Dzięki dobroczyńcom pozyskaliśmy 156.000 zł – „fundusze ce-

lowe” na zakup żywności. Wykupiliśmy karty dla 121 osób star-
szych (60+) na 10 miesięcy. Poprzez wolontariuszy karty trafiły do 
potrzebujących w całej diecezji.  

3. 1% - za 2017 r. pozyskaliśmy 36.052,80 zł.  
Fundusze z 1% przeznaczamy na potrzeby chorych i dotknię-

tych wydarzeniami losowymi. Porównując do poprzedniego roku, 
przychód z 1% wzrósł o 110 %. Nie prowadziliśmy szczególnych 
kampanii. Naszą wizytówką było działanie wolontariatu i pra-
cowników! 

4. Prowadzimy akcje i zbiórki dla potrzebujących 
Dzięki darczyńcom wsparliśmy finansowo chorych i dotknię-

tych wydarzeniami losowymi. Przekazaliśmy 231.578,26 zł. 
5. Rozliczone Kolonie Caritas 

Odbyły się kolonie w Krasnobrodzie (150 dzieci w tym 20 dzieci 
z polskich rodzin z Ukrainy) oraz wczaso rekolekcje dla niepełno-
sprawnych w Hucie Różanieckiej. Dofinansowaliśmy także różne 
formy wypoczynku i rekolekcji. W 2018 r. przeznaczono na te cele 
121.507,41 zł. Wszystko dzięki darczyńcom i wsparciu Kurato-
rium Oświaty i Wychowania (suma 45.140,00 zł). 

6. Program „Skrzydła” 
Korzystało w 2017/2018 r., 45 dzieci i młodzieży. Wypłaciliśmy 

do dzisiaj 57.601,34 zł. Dzieci zgłoszone przez opiekunów SKC, 
szkoły, bądź księży proboszczów. 

7. „Tornister Pełen Uśmiechów” – Bronimy każdego istnienia! 
Mimo „500+”, „Wyprawki Szkolnej” itp. ciągle są dzieci w po-

trzebie, szczególnie z rodzin dotkniętych chorobami, niepełno-
sprawnością, niezaradnością rodziców. Zakupiliśmy i poprzez wo-
lontariat rozprowadziliśmy w diecezji 270 dobrej jakości pleca-
ków. Dobrzy ludzie pomagają je wypełnić dla konkretnych dzieci. 

8. Wyróżnienie Wolontariatu Caritas Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej! 

Caritas Polska w naszej diecezji nagrała krótki film promujący 
młody wolontariat Caritas: „Young Caritas”: „Caritas Poland Vo-
luntary Service”. Film trafił do Ojca Świętego i Caritas Interna-
tionalis. 
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9. Sprawy bieżące  
W dniu 20 sierpnia w obecności Komisji Diecezjalnej miało 

miejsce protokolarne przekazanie dokumentacji Caritas od do-
tychczasowego ks. Dyrektora Caritas Adama Sobczaka. Wdzięczni 
Panu Bogu za Jego czteroletnią posługę miłosierdzia wobec naj-
bardziej potrzebujących polecamy Jego osobę i zadania przed Nim 
stojące opiece Świętej Bożej Opatrzności.  

Obecnie trwają prace adaptacyjno-remontowe nad przystoso-
waniem domu przy ul. Matejki 21 w Zamościu na nową siedzibę 
Caritas. Prace idą w tym kierunku, aby w budynkach Kurialnych 
znajdowało się tylko biuro „pierwszego kontaktu” natomiast 
wszystkie sprawy związane z bezpośrednią pomocą będą zała-
twiane w nowej siedzibie Caritas.  

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są przez siostrę w kurii lub 
na konto Caritas. Prosimy o uregulowanie zaległych opłat za ba-
ranki i paschaliki wielkanocne.  

 
Ks. Marcin Jakubiak 

 
 

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ 

 
1. W dniach 2-14 sierpnia odbyła się XXXVI Piesza Pielgrzymka 

Zamojsko-Lubaczowska na Jasną Górę. Katolickie Radio Zamość 
sprawowało opiekę medialną nad tym wydarzeniem. Dziękuję 
reporterom którzy pracowali w terenie: Annie Maciukiewicz  
i ks. Krzysztofowi Hawro. Dziękuję wszystkim, którzy 
współtworzyli studio pielgrzymkowe. 

2. Katolickie Radio Zamość sprawowało także opiekę medialną nad 
VIII Exodusem Młodych.  

3. Bardzo dziękuję księżom proboszczom za życzliwość i wsparcie 
naszej rozgłośni poprzez zaproszenie na „Niedzielę Radiową”. Od 
ostatniej konferencji Księży Dziekanów odwiedziliśmy parafie: 
Strzyżów, Nowe Sioło. Zachęcam te parafie, które jeszcze nie 
gościły Katolickiego Radia Zamość w ramach takiej niedzieli, do 
wsparcia w tej formie naszej rozgłośni.  

4. W dniu 16 września w kościołach naszej diecezji będą zbierane 
ofiary do puszek na potrzeby naszej rozgłośni. Z tej okazji jest 
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przygotowywany krótki list, który będzie można odczytać  
w ramach ogłoszeń. List będzie do pobrania na stronie 
internetowej kurii.  

5. Katolickie Radio Zamość przygotowuje do druku kalendarz na 
2019 rok. Motywem przewodnim tego kalendarza będzie 20 
rocznica pobytu papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz pomniki 
Jana Pawła II w diecezji. Kalendarze trafią do dekanatów na 
początku września. Proszę księży dziekanów o pomoc  
w dystrybucji w dekanatach tych kalendarzy. Cena kalendarza  
6 zł. W tym 1 zł. zostaje w parafii a 5 zł. Należności proszę wpłacić 
na konto radia lub uiścić opłaty w dziale reklamy rozgłośni.   

6. Po zakończonej peregrynacji Papieskiego Krzyża św. Jana Pawła 
II Katolickie Radio Zamość posiada dużo krzyży, które można 
wykorzystać w parafii jako pamiątkę po bierzmowaniu dla 
młodzieży. Krzyże te można nabyć w dziale reklamy radia w cenie 
5 zł.  

7. Od września Katolickie Radio Zamość wprowadza nową ramówkę. 
Będzie kilka znaczących zmian w programie. Zachęcamy do 
słuchania i reklamowania naszego radia w parafiach.  

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 9010. 

 
Ks. Sylwester Zwolak 

 
 
 

NIEDZIELA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA 

 
1. W imieniu Redakcji Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej zachęcam 

do współpracy przy tworzeniu naszej diecezjalnej edycji. Każdy 
numer naszego Tygodnika przygotowujemy z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. Obecnie chcemy zmienić oblicze naszej edycji. 
Moim pragnieniem jest by każda strona Niedzieli była poświęcona 
wydarzeniom z konkretnego rejonu diecezji (Zamość, Biłgoraj, 
Hrubieszów, Lubaczów i Tomaszów Lubelski). 
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2. Jesteśmy świadomi, że przepada nam wiele okazji do przedsta-
wienia ciekawych wydarzeń na łamach Niedzieli. Związane to jest 
z zasadami drukowania tekstów i wymogami pracy redakcji ogól-
nopolskiej oraz brakiem korespondentów w niektórych rejonach 
diecezji. Proszę Czcigodnych Księży o informowanie nas o wyda-
rzeniach, jakie mają miejsca w parafiach. O przekazanie tych in-
formacji proszę  z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem 
wydarzenia, które ma mieć miejsce. Nasi korespondenci rejonowi 
– ci, których mamy aktualnie – chętnie przyjadą i przygotują re-
lację z tych wydarzeń. O kontakt proszę pod numerem telefonu: 
783 596 040 lub na adres e-mailowy: krzyshawro@poczta.fm. 

3. Zwracam się też z uprzejmą prośbą do Księży, by wedle swoich 
możliwości wskazali osoby, które mogłyby współpracować z naszą 
redakcją przy tworzeniu naszego Tygodnika. Księży też serdecz-
nie zapraszam do publikowania tekstów z ważnych wydarzeń  
w Waszych parafiach i społecznościach, w których posługujecie. 

4. Bardzo proszę o informowanie w ogłoszeniach parafialnych o za-
wartości aktualnego numeru naszego Tygodnika. Pomocą w tym 
służyć będzie prezentacja „Niedzieli” na stronie diecezjalnej i Ka-
tolickiego Radia Zamość, którą wznowimy z początkiem września. 

 
Ks. Krzysztof Hawro  

 
 

EXODUS MŁODYCH 

 
W dniach 21-24 sierpnia 2018 r. po raz ósmy odbył się  

w Zwierzyńcu Exodus Młodych – spotkanie Młodzieży Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. Tematem spotkania było hasło: Duch 
wskaże Ci drogę. Zaproszeni goście dzieląc się świadectwem swojego 
życia ukazywali, jak Duch Święty pomaga rozpoznać drogę 
powołania. Wśród wielu gości byli: ks. Dominik Chmielewski,  
ks. Stanisław Książek, ks. Witold Bednarz, Monika i Marcin 
Gomułkowie, Piotr Kowalczyk – Tau oraz zespoły: Guadalupe  
i NiemaGotu. 

Kulminacyjnym momentem Spotkania było nabożeństwo, 
podczas którego księża modlili się o rozeznanie powołania przez 
uczestników Exodusu. Nasze spotkanie wpisuje się w działania 
Nowej Ewangelizacji. Pragniemy dawać impuls młodym ludziom  
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i duszpasterzom, by wejść do mniejszych wspólnot kościelnych, tam 
wzrastać, a potem samemu ewangelizować. Po Exodusie młodzi 
ludzie wyrazili chęć, że chcą dalej robić coś ze swoją wiarą i formacją 
w ciągu roku, a konkretnie: uczyć się jak doświadczenie żywego Boga 
przekazać rówieśnikom i rodzinom. Przygotowujemy szczegółowe 
informacje o wspólnotach w naszej Diecezji, aby umożliwić dalszą 
formację dla młodego człowieka. 

Exodus Młodych wzbudza pozytywne zainteresowanie nie tylko 
w naszej Diecezji ale w całej Polsce. Organizatorzy spotkania brali 
udział w audycjach „Lato między Wisłą a Bugiem” w TVP Lublin  
i „Czas wzrastania” w Radiu Maryja. Ponadto Telewizja Trwam 
przygotowała reportaż o naszym spotkaniu w ramach „Westerplatte 
Młodych”. O Exodusie pozytywnie pisano w prasie oraz na portalach 
internetowych.  Mamy nadzieję, że ta inicjatywa nadal będzie się 
rozwijała. Naszą radością jest powstanie Fundacji „Exodus Młodych”, 
która prawnie odpowiada za przygotowanie Spotkania i innych 
wydarzeń w Diecezji. 

W organizację spotkania są zaangażowani księża oraz młodzież. 
Do grona organizatorów należą: ks. Dominik Osuchowski, ks. 
Sebastian Koper, ks. Mateusz Januszewski, ks. Adam Malinowski, 
ks. Tomasz Szady oraz Magda Stopa-Lichograj, Izabela 
Bronikowska, Michał Ćwierz, Natalia Marzec, Klaudia Szopa, 
Joanna Suszko, Dagmara Łapińska, Magdalena Zabłocka, Szymon 
Kudełka, Alicja Monastyrska oraz siostra Elżbieta Dąbrowska FMM. 
Dziękujmy wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę modlitwą  
i materialnie. 
 

Organizatorzy: 
Ks. Jarosław Kędra 

Ks. Piotr Spyra 
 

Dane statystyczne: 
 
W spotkaniu wzięło udział 865 osób oraz ok. 300 gości. 
Kobiety – 643, mężczyźni – 222 
Średnia wieku uczestników wyniosła 19 lat. 
Najczęstszym źródłem informacji o spotkaniu byli znajomi, następnie 
księża i Internet (strona Exodusu i profil na Facebook’u), ogłoszenia 
parafialne, szkoła, plakat. 
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Wspólnota 
Brak – 423 
Oaza – 134 
KSM – 84 
LSO – 73 
Schola – 85 
Harcerze – 58 
Przyjaciele Oblubieńca – 23 

Galilea – 62 
Wolontariat ŚDM – 30 
Duszpasterstwo akademickie – 12 
Odnowa w Duchu Świętym – 6  
Domowy Kościół – 3  
Krąg Biblijny – 2  
Inne – 24 

 
Młodzież przyjechała z 23 diecezji: 
Zamojsko-Lubaczowska – 761 
Lubelska – 45 
Sandomierska – 17 
Krakowska – 6  
Tarnowska – 4  
Warszawska – 4  
Włocławska – 4 
Przemyska – 3  
Bydgoska – 2  
Ełcka – 2  
Katowicka – 2  
Rzeszowska – 2  

Siedlecka – 2  
Warszawsko-Praska – 2  
Gdańska – 1  
Łowicka – 1  
Kielecka – 1  
Pelplińska – 1  
Płocka – 1  
Poznańska – 1  
Radomska – 1  
Toruńska – 1  
Wiedeń Ottakring – 1  

 
Uczestnicy Exodusu Młodych z Parafii 

Aleksandrów 23 
Basznia Dolna 2 
Bełżec 3 
Biłgoraj pw. Chrystusa Króla 17 
Biłgoraj pw. św. Jana Pawła II 24 
Biłgoraj pw. św. Jerzego 27 
Biłgoraj pw. św. Marii Magdaleny 34 
Biłgoraj pw. Wniebowzięcia NMP 14 
Biszcza 3 
Bondyrz 6 
Bukowa 2 
Bystre 1 
Chmielek 2 
Chodywańce 1 
Cichobórz 3 
Cieszanów 2 
Czerniczyn 2 
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Cześniki 3 
Czołki 1 
Dachnów 4 
Dąbrowica 5 
Deszkowice 3 
Dołhobyczów 7 
Dzierążnia 6 
Frampol 2 
Goraj 11 
Gorajec 1 
Górecko Kościelne 26 
Grabowiec 1 
Gromada 13 
Harasiuki 2 
Horyniec 2 
Horyszów Polski 4 
Hrubieszów pw. Ducha Świętego 1 
Hrubieszów pw. MB Nieustającej Pomocy 6 
Hrubieszów pw. św. Mikołaja 6 

Huta Krzeszowska 1 
Jarczów 1 
Jarosławiec 4 
Józefów 20 
Kalinówka 1 
Klemensów 9 
Komarów 2 
Korytków Duży 3 
Kosobudy 13 
Krasnobród pw. Nawiedzenia NMP 27 
Krasnobród pw. Zesłania Ducha Świętego 2 
Krowica Sama 3 
Kryłów 3 
Krynice 1 
Księżpol 4 
Lipiny Stare 3 
Lipsko k/Narola 5 
Lipsko k/Zamościa 6 
Lubaczów pw. św. Stanisława Bpa 9 
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Lubaczów pw. św. Karola Boromeusza 7 
Lubycza Królewska 1 
Łabunie 14 
Łosiniec 4 
Łukawiec 1 
Łukowa 2 
Machnów Nowy 2 
Majdan Sopocki 5 
Majdan Stary 10 
Mircze 3 
Młodów 3 
Mokrelipie 2 
Nowe Sioło 4 
Obsza 12 
Oleszyce 4 
Oszczów 2 
Płazów 3 
Płoskie 6 
Potok Górny  3 
Rachanie 5 
Radecznica 1 
Radzięcin 5 
Różaniec 1 
Rzeplin 1 
Sitaniec 17 
Skierbieszów 8 
Sól 5 
Stary Bidaczów 2 
Stary Zamość 8 
Suchowola 1 
Susiec 3 
Szarowola 3 
Szczebrzeszyn pw. św. Mikołaja 5 
Szczebrzeszyn pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 1 
Tarnawatka 6 
Tarnogród 6 
Tarnoszyn 1 
Tereszpol 7 
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Tomaszów Lubelski  pw. NSPJ 6 
Tomaszów Lubelski pw. św. Ojca Pio 6 
Tomaszów Lubelski pw. św. Józefa 3 
Tomaszów Lubelski pw. Zwiastowania NMP 14 
Topólcza 1 
Trzeszczany 5 
Trzęsiny 8 
Tworyczów 7 
Tyszowce 7 
Uchanie 7 
Udrycze 1 
Werbkowice 2 
Wielącza 7 
Wożuczyn 2 
Wólka Panieńska 4 
Zamch 1 
Zamość pw. MB Królowej Polski 17 
Zamość pw. Miłosierdzia Bożego 4 
Zamość pw. św. Brata Alberta 10 
Zamość pw. Świętego Krzyża 23 
Zamość pw. św. Michała Archanioła 23 
Zamość pw. Świętej Bożej Opatrzności 4 
Zamość pw. Zmartwychwstania Pańskiego 10 
Zamość pw. Zwiastowania NMP 3 
Złojec 1 
Zwierzyniec 6 
Żdanów 1 
Żurawce 1 
Inne  16 
SUMA: 761 
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 

 
I. „Wakacje KSM z wartościami 2018” – podsumowanie 

 
Miejsce Data-forma Organizator Ilość 

uczestników 
Miączyn 09.06.2018 r. 

XX Olimpiada Sportowa 
ks. Stanisław Książek 103 

Bruksela 17-21.06.2018 r. 
Wyjazd dla konkursowiczów 

ks. Stanisław Książek 6 

Zakopane 25-28.06.2018 r. 
Obóz formacyjny 

ks. Tomasz Szady 20 

Polańczyk 14-20.07.2018 r. 
Wczasorekolekcje 

ks. Sławomir Skowroński 45 

Śnieżnica 16-22.07.2018 r. 
Szkolenie ogólnopolskie 

ks. Stanisław Książek 
ks. Julian Brzezicki 

13 

Grywałd 22-28.07.2018 r. 
Obóz rekolekcyjny 

ks. Krzysztof Maj 
ks. Krystian Bordzań 

50 

Hrubieszów 23-25.08.2018 r. 
Rekolekcje  

ks. Stanisław Książek 
s. Bernadetta 

12 

 
II. Wydarzenia wakacyjne 

1. 8 lipca 2018 r. w Biłgoraju odbył się – Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Religijnej Soli Deo zorganizowany przez KSM  
„Nadzieja”. 

2. W dniach 21-24 sierpnia 2018 r. w Zwierzyńcu młodzież 
KSM włączyła się w organizację Exodusu Młodych. 
 

III. Planowane wydarzenia KSM związane z 25-leciem KSM  
i 100. rocznicą odzyskania niepodległości – „Służyć Bogu 
i Ojczyźnie – GOTÓW!” 

 
1. 15 września 2018 r. – Jubileusz 25-lecia KSM 

10.00 – Msza św. w Kościele Katedralnym – Bp Jan Śrutwa 
12.00 – Gala 25-lecia na Rynku Wielkim w Zamościu 

Wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego i Duszpaster-
stwem Liturgicznej Służby Ołtarza zapraszamy młodzież całej 
diecezji na wspólne świętowanie. Przedstawiciele każdego od-
działu KSM podczas Mszy św. złożą duchowe dary podczas pro-
cesji z darami. Zapraszamy młodzież każdej parafii, w której 
KSM zaistniał przez ostatnie 25 lat. Liczymy na Waszą obec-
ność. Zabierzcie ze sobą Poczty Sztandarowe, flagi, koszulki, 
emblematy KSM. 
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2. Został przygotowany specjalny numer „Jubileuszowej Gazetki” 
w której oddziały KSM zaprezentowały swoją działalność. 

3. Od 18 września 2018 r. rozpocznie się peregrynacja relikwii  
św. Stanisława Kostki po oddziałach KSM. 

4. I Ogólnopolski (V Diecezjalny) Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie 
Kózkównie i św. Stanisławie Kostce – etap I szkolny – 16 paź-
dziernika, godz. 10.00; etap II diecezjalny – 29 października, 
godz. 10.00, etap III ogólnopolski – 19 listopada, godz. 12.00. 

5. 28-30 września 2018 r. – Ogólnopolska Sesja Zarządów Diece-
zjalnych KSM w Zamościu. 

6. Październik – listopad – szkolenia młodzieży KSM do Przyrze-
czenia w Zamościu 

7. 11 listopada – „Ogniska Niepodległości” w oddziałach KSM. 
8. 18 listopada – Koncert patriotyczny Pana Macieja Miecznikow-

skiego, Bal Niepodległości (lekcja historii i patriotyzmu) w par. 
MB Królowej Polski w Zamościu. 

9. 24 listopada 2018 r. – godz. 10.00 – Zjazd Diecezjalny, godz. 
12.00 – Uroczystości Patronalne z Przyrzeczeniem KSM w Ka-
tedrze Zamojskiej. 

10. 9 lutego 2019 r. – IV Charytatywny Bal Młodych. 
 

Ks. Stanisław Książek 



KURIA DIECEZJALNA 

 

 

 

507

 
INFORMACJE DIECEZJALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
 

 
Czcigodny Księże Proboszczu, 

 
Na prośbę ks. Piotra Kroczka, Kościelnego Inspektora Ochrony 

Danych, przekazuję następujące informacje:  
 
1/ Z uwagi na to, że regularnie i często zgłaszają się do KIOD 

proboszczowie z zapytaniami, na które odpowiedzi zostały już udzie-
lone w Podręczniku Ochrony Danych Osobowych w Kościele katolic-
kim (obecnie w wersji 2), bardzo proszę o korzystanie z tego podręcz-
nika. 

2/ Proszę o przestrzeganie zasady minimalizacji przetwarzanych 
danych osobowych związanych z poza wewnętrzną działalnością  
Kościoła katolickiego, czyli np. w szkolnictwie, działalności gospodar-
czej. W tych bowiem przypadkach oprócz Dekretu, należy także prze-
strzegać RODO. Implikuje to fakt, że organem nadzorczym nad para-
fią w tym zakresie jest także organ państwowy tj. Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

3/ Przypominam także, że zbiorem danych osobowych są również 
kartoteki parafialne. Biorąc pod uwagę stan prawny i aktualne wy-
tyczne KIOD w tym zakresie, w kartotece mogą się znajdować – bez 
zgody osób (katolików), których dane dotyczą – wyłącznie takie dane 
jak: imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, data chrztu, płeć, 
miejsce zamieszkania, zamieszkania rodziców chrzestnych, wzmian-
ki o bierzmowaniu, małżeństwie, przyjętych wyższych święceniach, 
złożonej uroczystej profesji zakonnej, nazwiska i imiona rodziców, ich 
wiek, wyznanie, zawód. Inne dane osobowe mogą być przetwarzane 
w kartotekach parafialnych wyłącznie na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą.  

Z kolei dane akatolików zawarte w kartotekach parafialnych 
można przetwarzać tylko wówczas, gdy utrzymują oni z Kościołem 
stale kontakt w związku z realizacją celów Kościoła w ramach 
uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich 
zabezpieczeń. 

Ponadto dane osobowe powinny być przechowywane przez okres 
nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 
przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuż-
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szy tylko, gdy będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwal-
nych, 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 (art. 6 ust. 1 pkt 5 Dekretu).  

Dawno dokonane wpisy w kartotekach, których cel przetwarza-
nia minął i nie ma innej podstawy do ich przetwarzania (np. osoba, 
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie lub przetwa-
rzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze, albo przetwarzanie jest niezbędne do celów wy-
nikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią) należy usunąć. 

Trzeba zatem wpierw zastanowić się nad tym, w jakim celu były 
te dane osobowe zbierane, czy podstawa ta odpadła, a jeżeli pierwot-
na podstawa odpadła, czy nie ma innej podstawy prawnej (zob. art.  
7 Dekretu). Jeżeli nie ma takiej podstawy, to czy dane te nie są już 
przechowywane w celach archiwalnych. 

Proboszczowie mogą rozważyć, które (konkretne) dane osobowe, 
i w jakich (konkretnych) celach będą im potrzebne i, przykładowo,  
w czasie kolędy mogą zbierać stosowne zgody od parafian. 

Bardzo proszę o pełne i niezwłoczne wypełnienie powyższych 
próśb i zastosowanie się do zasad. 

 
ks. Michał Maciołek 

Kanclerz Kurii Diecezjalnej  
Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych 

 
. 
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Kardynał Marian Jaworski  

 
HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS ODPUSTU  
KU CZCI ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 

LUBACZÓW, KONKATEDRA – 29 CZERWCA 2018 R. 
 
Drodzy, bardzo drodzy Lubaczowianie, 

Już dawno nie byłem tutaj u was, ale jesteście bardzo blisko, głę-
boko zapisani w moim sercu, także i w pamięci. Myślą sięgam do po-
wojennych lat (1945), kiedy przyjechałem wraz z seminarium lwow-
skim do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie wysłał nas śp. ks. Arcybiskup 
Eugeniusz Baziak w swej trosce, mówiąc: „Nie mogę pozwolić, ażeby 
się zmarnowało choćby jedno powołanie kapłańskie”. Przez pięć lat 
utrzymywał nas w Kalwarii Zebrzydowskiej, dopóki władze państwo-
we nie zamknęły seminarium w 1950 r. Ale ks. abp Baziak dalej dbał  
o kleryków, starał się o nich, ażeby mogli przebywać w innych semina-
riach duchownych w Polsce i ażeby zabezpieczyć ciągłość kapłaństwa 
tutaj na tych terenach. Przecież tutaj były tak samo bardzo, bardzo 
duże braki i tę myśl ks. abp kontynuował w ciągu całego swojego życia. 
Gdy byliśmy klerykami, zapraszał kilka osób w ciągu wakacji, ażeby 
mogli się jakoś rekreować, a warunki naprawdę były trudne, chociaż 
trzeba powiedzieć, iż on sam żył w bardzo trudnych warunkach. 

Ks. abp Eugeniusz Baziak znalazł tutaj u was dom. Zadbaliście, 
ażeby tutaj mógł zamieszkać, przy ulicy Mickiewicza 85 i przez 
wszystkie lata otaczaliście wielką troską i życzliwością jego, a potem 
jego następców, administratorów apostolskich, księży biskupów i to 
była wasza troska o Kościół. A ci, którzy pamiętają jeszcze albo słyszeli 
o tych czasach, to wiedzą, co to znaczyło. Okazaliście całe swoje odda-
nie Kościołowi, swoją wierność, chociaż to nieraz musiało was koszto-
wać. Tę misję kontynuowaliście potem dla następców, dla ordynariu-
szy, a potem tak samo, kiedy ja przyszedłem tutaj do Lubaczowa. 

Moi drodzy, od samego początku w latach kleryckich, a później 
tak samo w latach swojego tutaj duszpasterzowania, rządów bisku-
pich, doznawałem waszej naprawdę wielkiej serdecznej pomocy. To, co 
w tych czasach się dokonało, to jest po prostu wasza ofiarna praca dla 
Kościoła i ja tego doznawałem stale. Jak trzeba było ten kościół tutaj 
wznosić w trudnych warunkach – i to wszystko się dokonało. Dzisiaj 
mamy piękny kościół wewnątrz, ale i jeszcze coś więcej. Wiem, że teraz 
staracie się o to, przy pomocy księdza dziekana, żeby to wszystko jesz-



INNE 

 

 

 

512

cze zabezpieczyć. To była wasza ofiarna praca i tego byśmy nie byli  
w stanie zrobić sami, gdyby nie to, żeście się w to zaangażowali.  

Pamiętam jak pracowaliście na dole w kościele, pamiętam jak 
pracowaliście tutaj i to wszystko było wasze ofiarne oddanie Kościoło-
wi. Ale Pan Bóg w swojej wielkiej miłości do was tak samo w błogosła-
wieństwie sprawił to, że Lubaczów mógł gościć u siebie Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Wcześniej też bywał już jako arcybiskup, kardynał 
podczas nawiedzania pustych ram Matki Bożej Częstochowskiej, ale  
w szczególny sposób jako Ojciec Święty przyjechał tutaj do Lubaczowa. 

Były głosy krytyczne: jak wy sobie dacie radę, gdzie przyjmiecie 
Ojca Świętego, gdzie przyjmiecie gości, gdzie przyjmiecie tych wszyst-
kich którzy zechcą przyjechać do was? A ja byłem przekonany, że mogę 
na was polegać, tak, że na te pytania, jak dacie sobie radę, odpowie-
działem: damy radę, damy radę. Dlaczego? Pamiętam to doskonale, 
jak się wszyscy zaangażowali, jak staraliście się o odnowienie domów, 
jak staraliście się o to, ażeby wysuszyć razem z wojskiem pola, gdzie 
miało być spotkanie z Ojcem Świętym. Pamiętam o tym, jak Opatrz-
ność Boża, dzięki wam także, sprawiła, że i ołtarz został zbudowany 
przy pomocy środków ubogich, ale piękny. Dlaczego? Moi drodzy, po-
wiem szczerze: Mam dzisiaj okazję do tego żeby to wyznać. Naprawdę 
wyście pokazali, kim naprawdę byliście i ja przez cały czas tego do-
znawałem. I jak za to wszystko Panu Bogu nie dziękować i za to coście 
dokonali. Pytali mnie, skąd weźmiecie środki finansowe. Powiedzia-
łem, będzie wszystko. Dlaczego? Boście to wszystko robili ofiarnie dla 
Kościoła i to trwało przez całe lata, do dzisiaj trwa. I za to mam na-
prawdę wielkie uznanie dla was. Dlatego moje serce dalej jest związa-
ne z Lubaczowem i noszę go bardzo głęboko także w swojej pamięci. 

Moi drodzy, ale na tym się nie kończy. Ja jestem wdzięczny Panu 
Bogu za to, że dzięki waszej pomocy, ks. bp Marian Rechowicz wskrze-
sił seminarium, które było w Lublinie i można było je utrzymać. Niech 
Pan Jezus za to wszystko wam dzisiaj wynagrodzi i błogosławi. Dzisiaj 
należycie do diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ale wasza święta trady-
cja, którą podjęliście, ta tradycja archidiecezji lwowskiej, to wszystko 
co daliście, wasze świadectwo, ono nie jest przeciwne temu co jest no-
we, ale wy na tym dalej chcecie budować, bo to nie jest ubóstwo, to jest 
bogactwo, na którym możecie budować i trzeba żebyście dalej na tym 
budowali. Moi drodzy, tak, to jest wasze nowe zadanie. 

Moi drodzy, na koniec jeszcze jedno chciałem poruszyć. Bardzo je-
stem wdzięczny Panu Bogu za to, że dzisiaj macie trzech nowych ka-
płanów, którzy będą razem ze mną sprawować Eucharystię. Dlaczego? 
Bo macie taką świadomość, że mogą być powołania kapłańskie i za-
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konne, a ja powiem szczerze, jak bardzo ubogie by było życie duchowe 
Kościoła, gdyby Pan Jezus nie posłał robotników na swoje żniwo. To 
jest łaska Boża i za to Panu Bogu trzeba dalej dziękować. I chciałbym 
dzisiaj jeszcze powiedzieć: Starajcie się o to, żeby modlić się w intencji 
rodzin, które przyjęły sakrament małżeństwa i którym Pan Jezus daje 
trwać w wierności. Dbajcie o te rodziny wasze, tak, ażeby one napraw-
dę były święte. Ale nade wszystko proszę was bardzo o to, ażebyście się 
modlili dalej o dobre i liczne powołania kapłańskie. Niech naprawdę 
wasza cała wspólnota będzie tą wspólnotą, w której będą nowe powo-
łania kapłańskie, może nawet nie tylko tutaj dla was, ale i na misje.  
I  niech Pan Jezus w tym was wynagrodzi. Pan Jezus powiedział kie-
dyś: wy macie być solą ziemi, wy macie być światłem świata. 

Moi drodzy, w całej waszej skromności i pokorze służenia Panu 
Bogu starajcie się o to, ażeby nadal składać to świadectwo Panu Bogu, 
tak jak Pan Bóg tego od was chce. I tak jak byliście wierni do tej pory, 
starajcie się o to dalej, ażeby pokazywać, co to znaczy miłować Kościół. 

Amen. 
 

 
 

Fot. Archiwum parafii pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie  
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Bp Mariusz Leszczyński 

 
WIELKA BOGA-CZŁOWIEKA RODZICO I PANNO NAJŚWIĘTSZA! 

 
KAZANIE WYGŁOSZONE PODCZAS MSZY ŚW. «ODPUSTOWEJ» KU CZCI 

MATKI BOSKIEJ ŁASKAWEJ I POŚWIĘCENIA JEJ FERETRONU  
Z KORONAMI POBŁOGOSŁAWIONYMI PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA, 

KONKATEDRA W LUBACZOWIE, 7 MAJA 2018 R. 
 
W uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Łaskawej  

w Konkatedrze lubaczowskiej, w kontekście obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, czcimy naszą Matkę i Kró-
lową. Ufnie i z wdzięcznością do Niej się modlimy, dziękując za 
wstawiennictwo przed Bogiem oraz cudowną opiekę nad naszym 
narodem i Kościołem w ciągu wieków. Wyrazem tej wdzięczności 
jest także poświęcany dziś «feretron Matki Bożej Łaskawej» z koro-
nami pobłogosławionymi przez Papieża Franciszka. 

 

 
 

Fot. Archiwum parafii pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie  
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Spójrzmy więc z głęboką wiarą i dziecięcą miłością na cudowny 
Wizerunek Pani Łaskawej, w kontekście XVII-wiecznych dziejów 
naszego Kościoła i narodu. Trwa „potop” szwedzki; broni się Jasna 
Góra, która w nocy z 26 na 27 grudnia 1655 r. odnosi zwycięstwo. 
To był w tej wojnie punkt zwrotny dla Polaków, który dał początek 
moralnej odnowie narodu. W tym czasie król Jan Kazimierz z nun-
cjuszem Piotrem Vidonim zdążał z Głogówka do Lwowa; hetman 
Stefan Czarniecki organizował, w okolicach Bełza i Chełma, po-
wstanie przeciwko Szwedom, a hetmani Potocki i Lanckoroński – 
konfederację wojskową w Tyszowcach (29 XII tr.). 10 lutego 1656 r. 
Jan Kazimierz przybył do Lwowa. Miasto szykowało się do niezwy-
kłego wydarzenia. Król bowiem postanowił oddać siebie i naród  
w opiekę Maryi, ogłosić Ją Królową Polski, powierzając Matce Bożej 
teraźniejszość i przyszłość kraju. To wiekopomne wydarzenie doko-
nało się w sobotę, 1 kwietnia 1656 r., przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Łaskawej w archikatedrze lwowskiej i przeszło do  
historii jako „śluby Jana Kazimierza”. Po Mszy św. i akcie zawie-
rzenia, król wyruszył w procesji do pobliskiego kościoła Jezuitów, 
gdzie nuncjusz P. Vidoni, podczas nabożeństwa przed obrazem 
Matki Boskiej Pocieszenia, odmówił litanię do Matki Bożej. Wtedy 
to, na prośbę króla, wypowiedziano po raz pierwszy wezwanie: 
«Królowo Korony Polskiej, módl się za nami», które powtórzyli 
wszyscy zgromadzeni. Ten epizod upamiętnia scena na antepedium 
ołtarzowym, wykonanym w brązie (1904/1905), według projektu 
Antoniego Popiela (1868-1910), które zachowało się tam do dziś. 
Natomiast obraz Matki Bożej Pocieszenia, ukoronowany 28 maja 
1905 r. przez abp. Józefa Bilczewskiego, obecnie odbiera cześć  
w jezuickim kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu  
(M. Leszczyński, Śluby Jana Kazimierza i ich recepcja w dziejach 
Polski, w: „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura”, red. J. Walkusz, t. 7, 
Lublin 2008, s. 21-44). 

Kult Matki Bożej Łaskawej w archidiecezji lwowskiej rozwijał 
abp J. Bilczewski, a wyjątkowym impulsem dla tego dzieła było 
świętowanie 50. rocznicy ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczę-
cia Najśw. Maryi Panny w 1904 r. Wówczas to arcybiskup, idąc za 
zachętą papieża św. Piusa X, powołał we Lwowie pierwszy polski 
Kongres Mariański i odnowił śluby Jana Kazimierza. W liście pa-
sterskim pt. „O czci Najświętszej Maryi Panny”(1903) pisał: Nie 
wątpię, że wszyscy pójdziemy za wezwaniem ukochanego Ojca chrze-
ścijaństwa. Wszakże naród polski dobrowolnie po wieczne czasy 
oddał się przez usta króla swego, Jana Kazimierza, na służbę Ma-
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ryi! (...). Nadszedł czas sposobny do zaświadczenia wiary, czci i mi-
łości narodu polskiego ku swej Najświętszej Pani! I dodał: Praw-
dziwe nabożeństwo musi jednak być oparte i ugruntowane na wie-
rze. Musi ono wypływać z prawd religii świętej (...). Zrozumiejmy  
z dziejów minionej sławy naszego narodu, iż Pan Bóg złączył losy 
nasze i zależnymi je uczynił od stopnia czci (…), jaką oddawać  
będziemy Najświętszej Pannie, Królowej Korony Polskiej (tamże, s. 34).  

Kongres Mariański odbył się w dniach od 28 do 30 września 
1904 r. Arcybiskup Bilczewski w wygłoszonym wówczas kazaniu na 
rynku lwowskim, przy obrazie Matki Bożej Łaskawej, mówił o Jej 
roli w Kościele i narodzie polskim. Na zakończenie odnowił śluby 
Jana Kazimierza w tych oto słowach: Wielka Boga-Człowieka Ro-
dzico i Panno Najświętsza! My lud Twój (z wszystkich ziem pol-
skich) tutaj zebrany, padamy do stóp Twoich najświętszych (przed 
Twoim łaskami słynącym obrazem) i jak niegdyś król nasz Jan Ka-
zimierz, Ciebie za Patronkę naszą i za Królową narodu dzisiaj po-
nownie obieramy i wszystkie ziemie, miasta i wsie nasze Twojej oso-
bliwej opiece i obronie polecamy, i miłosierdzia Twego w teraźniej-
szym naszym utrapieniu pokornie żebrzemy. A że wielkimi dobro-
dziejstwami Twoimi pobudzeni, pałamy wszyscy nową i najszczer-
szą chęcią służenia Tobie, więc przyrzekamy też i na przyszłość Sy-
nowi Twojemu, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i Tobie Naj-
świętsza Panno, że cześć Waszą i chwałę przenajświętszą zawsze po 
wszystkich ziemiach naszych – z wszelką usilnością pomnażać  
i utrzymywać będziemy. Starać się też usilnie będziemy, aby wszyst-
kim stanom, a zwłaszcza ludowi i robotnikom, stała się sprawiedli-
wość i żebyśmy wszyscy jednym byli sercem, jedną duszą. Spraw to, 
Najmiłosierniejsza Pani i Królowo nasza, abyś tak samo, jak nas 
natchnęłaś do odnowienia tego ślubu, także nam pomoc u Syna 
Twego uprosiła do wypełnienia tego, co ślubujemy (tamże, s. 34-35).  

1 kwietnia 1906 r., z okazji 250. rocznicy ślubów Jana Kazi-
mierza, abp J. Bilczewski wystosował do swych diecezjan odezwę,  
w której wspominał o Kongresie Mariańskim i akcie odnowienia 
ślubów królewskich w 1904 r. oraz o zasługach „Bractwa Królowej 
Korony Polskiej” w dziele krzewienia czci Matki Boskiej Łaskawej. 
W kościołach archidiecezji odbywały się uroczyste modły i procesje 
dziękczynne ku czci Maryi oraz wiece parafialne z wykładami na 
temat ślubów królewskich. Na prośbę abp. Bilczewskiego i „Brac-
twa Królowej Korony Polskiej” papież Pius X, dekretem z 25 listo-
pada 1908 r., pozwolił obchodzić w archidiecezji, w pierwszą nie-
dzielę maja, święto Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej  
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(od 1914 – 2 V). To święto, na prośbę biskupów polskich w 1923 r., 
Stolica Apostolska ustanowiła głównym świętem maryjnym Kościo-
ła w Polsce, wyznaczając jego obchody na dzień 3 maja, tj. w roczni-
cę Konstytucji z 1791 r. W ten sposób (…) doroczny obchód konsty-
tucji majowej uzyskał religijny podkład, pogłębienie, złączył się ze 
świętem kościelnym, wyłącznie polskim, w pełną uroczystość naro-
dową. Także wezwanie: „Królowo Korony Polskiej (lub «Królowo 
Polski»), módl się za nami”, wypowiadane w litanii loretańskiej  
w archidiecezji lwowskiej, zaczęto używać od 1920 r. w całym kraju 
(tamże, s. 35-3).  

Pamięć o ślubach króla Jana Kazimierza ożywił w sercach czci-
cieli Matki Bożej Łaskawej akt rekoronacji Jej cudownego obrazu, 
czczonego od 1974 r. w prokatedrze w Lubaczowie (obecnie na  
Wawelu; kopia w Lubaczowie), którego dokonał Jan Paweł II,  
19 czerwca 1983 r. na Jasnej Górze. Przed tym obrazem modlił się 
Papież 2 czerwca 1991 r., gdy nawiedzał Lubaczów. W wypowie-
dzianych wówczas słowach przypomniał słynne śluby lwowskie, 
ukazując ich ponadczasową wymowę i wielkie znaczenie dla Pola-
ków. Mówił: Kiedy (…) król Jan Kazimierz oddawał całe swe wielo-
narodowe dziedzictwo Bogarodzicy jako Królowej – wówczas doko-
nywały się szczególne zaślubiny. Były to zaślubiny Bożej Mądrości 
(...). Mądrość «zapuszcza korzenie w sławnym narodzie, w posiadło-
ści Pana, w Jego dziedzictwie» (por. Syr 24,13), aby stać się pokar-
mem i napojem ludzi (...). Król Jan Kazimierz, klęcząc w katedrze 
lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, przyłącza się do 
wielu pokoleń tych, którzy łakną i pragną Bożej Mądrości – dla sie-
bie, dla swego królestwa, dla ludów (...). U stóp Bogarodzicy myślał 
o potrzebach swego królestwa, o niebezpieczeństwach, które mu gro-
ziły (…). Czuł jednak, że miara potrzeb jest większa jeszcze, że sięga 
głębiej, że zagrożenie płynie nie od zewnątrz tylko, ale od wewnątrz 
(tamże, s. 40-41).  

Módlmy się zatem ufnie do Boga za przyczyną Matki Bożej Ła-
skawej słowami św. Józefa Bilczewskiego: za naszą Ojczyznę, Ko-
ściół, małżeństwa i rodziny, za każdego z nas – o miłość wzajemną, 
trwały pokój, głęboką wiarę, mądrość i mocną nadzieję: Bogarodzi-
co, Dziewico! Uprosiłaś nam wolność, uproś nam, byśmy tej wolno-
ści dobrze umieli zażywać i zachować ją na zawsze. Uprosiłaś zjed-
noczenie ziemi naszych, uproś zjednoczenie serc, ich uszlachetnienie, 
byśmy dobro całej Ojczyzny ponad własne czy stanowe zawsze sta-
wiali cele. Bogarodzico, Dziewico, wyjednaj nam, aby Polska Twoja 
w całej pełni była Królestwem Bożym na ziemi, żeby w niej wszyscy 
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obywatele mieli zbożny pobyt, a po żywocie rajski przebyt. Kyrie 
eleyson! (J. Bilczewski, Kazanie podczas zjazdu biskupów w Gnieź-
nie, 26 VIII 1919, Poznań 1919, s. 12). Amen. 

 
 

  
 

Fot. Archiwum parafii pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie 
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Bp Mariusz Leszczyński 

 
 

SZCZĘŚCIE DLA WSZYSTKICH, BOGU CHWAŁA! 
 

KAZANIE WYGŁOSZONE PODCZAS MSZY ŚW.  
Z OKAZJI POŚWIĘCENIA «WIATY»  

W MIEJSCU PUSTELNI ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO  
W MONASTERZU KOŁO WERCHRATY, 30 CZERWCA 2018 R. 

 
Świętego Brata Alberta Chmielowskiego (1845-1916), zwanego 

ojcem ubogich i nędzarzy, łączyły w przeszłości więzy historyczne  
z Roztoczem Południowym, gdzie pozostawił on wyraźne ślady swojej 
obecności. Tu bowiem, pod koniec XIX w., zakładał pierwsze pustel-
nie, w których też sam się modlił. Ich celem było stworzenie braciom 
i siostrom ze zgromadzeń albertyńskich możliwości regeneracji sił 
fizycznych i duchowych, koniecznych do posługi najuboższym. Była 
ona bowiem bardzo wyczerpująca, wymagała dużego poświęcenia  
i ofiary.  

Pierwszy taki klasztorek pustelniczy założył Brat Albert latem 
1891 r. dla sióstr w Bruśnie Starym (ok. 8 km od Horyńca), wsi nale-
żącej do parafii Płazów, w obrębie archidiecezji lwowskiej obrządku 
łacińskiego. Druga pustelnia, z przeznaczaniem dla braci, powstała 
pod koniec tegoż roku w Monasterzu koło Werchraty (ok. 17 km od 
Horyńca), na terenie par. Potylicz, w dobrach ziemskich hr. Ludwika 
Dębickiego (M. Leszczyński, Albertyńskie ślady na Roztoczu Połu-
dniowym, „Niedziela”, 2017, nr 24, s. 20-21). Tę pustelnię opisał do-
kładnie ks. Jan Gnatowski, który tam gościł z przyjaciółmi w 1899 r. 
Warto tę cenną relację przypomnieć. Oto jej fragmenty: Stajemy przy 
furcie takiej, jaką chyba mieć musiał św. Franciszek w swym pierw-
szym klasztorze – zbitej z nieheblowanych drążków z takimże,  
z dwóch patyczków utworzonym krzyżykiem u góry. Otwiera nam 
chłopczyk czternastoletni, widocznie postulant, bo w sieraku, jaki 
noszą bracia, ale krótkim po kolana i z zakonnym sznurkiem. Brat 
przełożony spieszy za nim, uderzając sandałami o żwir i wita nas 
serdecznym uśmiechem. Za chwilę wózkiem jednokonnym, z drugim 
braciszkiem powraca z Prusia od sióstr Brat Albert, brat Starszy, jak 
go tu nazywają (…) w siermiężnym habicie, z krótką siwą brodą  
i drewnianymi sandałami, z twarzą śniadą, stwardniałą, jakby  
w brązie odlaną (…). 
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 – «Cóż! Ciekawi byliście naszej pustelni? Nie ma co widzieć do-
prawdy» – wita nas tymi słowami zsiadając z wózka, nie bez trudno-
ści, bo jest kulawy. Pięciu braci w takich samych habitach otacza nas, 
witając gości z serdeczną prostotą, jakby dawnych znajomych.  

– «Ale macie coś przynajmniej na kolację dla gości? Bo my tu  
żyjemy jarzynami, chlebem i mlekiem».  

– «O, będzie wszystko! Jest masło, chleb, mleko kwaśne, są karto-
fle i maliny leśne». – «No, to doskonale! Chodźcie zobaczyć naszą 
nędzę!»  

Nędza jak nędza, ale bieda wielka istotnie. Główny budynek 
mieszkalny przerobiony ze stajni jest taki, że prócz chłopa (…) nikt by 
mieszkać nie mógł. Z jednej strony «refektarz» z podłogą z ubitej  
gliny z dwoma zydlami i stołem. Z drugiej dormitarze (...). Proszę 
sobie wystawić wąziutką deskę przy samej ziemi, z cienkim siennicz-
kiem i kocem na wierzchu, od sąsiednich barłogów oddzieloną drew-
nianymi ściankami, z przodu zasłoniętą płachtą zgrzebnego płótna, to 
wszystko. Do umycia służy woda przy studni. Obok głównego budyn-
ku małe szopki drewniane, w nich narzędzia, warsztaty różne, przy 
których pracują bracia oraz parę celek osobnych dla braci chorych na 
piersi i potrzebujących większej wygody. Te wygodne cele wyglądają 
tak: połowę każdej zajmuje tapczan, czwartą część stół do roboty,  
a w pozostałej czwartej części, gdy dwóch gości siedzi na tapczanie, 
jest miejsce dla Brata Alberta, schylonego dobrze z powodu niskości 
sufitu, ale czwarty, gospodarz, stać musi za progiem (...). Pomiędzy 
chatkami i warsztatami ogródek, w którym dużo jarzyn i trochę kwia-
tów, a w środku z kamieni i darni urządzony bardzo prymitywnie 
mały pagórek z krzyżykiem drewnianym i statuetka Matki Bożej.  
To jedyna ozdoba pustelni.  

– «A gdzie kaplica?»  
– «Nie ma jej. Bracia modlą się w refektarzu. Ponieważ w cer-

kiewce jest Najświętszy Sakrament, choć Msza św. bywa tam bardzo 
rzadko odprawiana, chodzą tam na adorację». 

– «A na Mszę?» 
 – «Do Horyńca o dwie mile. Co niedzielę i święto o czwartej rano 

całe zgromadzenie wyrusza w drogę, bracia postulanci, nowicjusze,  
a z Prusia dążą znów siostry. Przychodzą do kościoła koło ósmej, 
spowiadają się, komunikują, a po nabożeństwie wracają do domu».  

– «Ale macie przecie konie?»  
– «Tak, ale o to właśnie chodzi, aby życie braci było twarde. Dla-

tego tworząc osadę, nie szukaliśmy jej w pobliżu kościoła, ale prze-
ciwnie, woleliśmy być od niego dalej, aby spełnienie obowiązków reli-
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gijnych połączone było z pewną ofiarą, i aby bracia i siostry przyzwy-
czajali się obywać bez codziennej Mszy św. O cóż nam bowiem chodzi? 
O spełnienie reguły św. Franciszka w pierwotnej ścisłości i o służenie 
bliźnim tam, gdzie nikt inny lepiej do tego od nas uzdolniony nie 
przychodzi im z pomocą. Dla spełnienia reguły zachowujemy, jak 
widzicie, ubóstwo w całej sile. I nie tylko nie mamy nic indywidual-
nie, ale nie chcemy nic własnego posiadać jako zgromadzenie (...). 
Potrzebujemy ludzi zahartowanych wyjątkowo i fizycznie i moralnie. 
Dlatego ich nowicjat musi być bardzo twardy i surowy, aby wcześnie 
cofnęły się miększe natury i słabsze dusze, dlatego i odpoczynek jest 
dla pracujących w mieście niezbędny od czasu do czasu, ale oczywi-
ście taki, który by nie osłabił zakonnego ducha. To jest myśl przewod-
nia, którą mieliśmy osiedlając się w Werchracie i Prusiu» (Jan Łada, 
Z Werchraty, „Kalendarz Brata Alberta. Z okazji Jubileuszu 50-lecia 
Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938. Na rok Pański 1938”, 
Kraków 1938, s. 125-140). 

 

 
 

Fot. Robert Banaś  
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W pustelni braci na „Monastyrku” – jak mawiał Brat Albert – 
mieszkało, pod koniec lat 90. XIX w., pięciu braci i kilkudziesięciu 
nowicjuszy. Przełożonym był brat Bernard – Bazyli Daniluk, unita  
z Podlasia, który tu się schronił przed prześladowaniami ze strony 
Rosjan (Ślady Świętego. Związki św. Brata Alberta z Ziemią Luba-
czowską na Podkarpaciu, Lubaczów 2017, s. 20-24). Pustelnia  
ta istniała do 1905 r., kiedy to bracia zostali stamtąd usunięci przez 
nowego właściciela miejscowych dóbr ziemskich Emanuela Homolia-
cza (Homolaksa). Znaleźli przytułek w pobliżu klasztoru bazylianów 
w Krechowie, w obrębie parafii Żółkiew. 

Kim był św. Brat Albert Chmielowski i czego uczy? Helena Mo-
drzejewska scharakteryzowała go tak: Był on chodzącym wzorem 
wszystkich cnót chrześcijańskich i głębokiego patriotyzmu – prawie 
bezcielesny, oddychający poezją, sztuką i miłością bliźniego, natura 
czysta i nie znająca egoizmu, której dewizą powinno być: szczęście dla 
wszystkich, Bogu chwała i sztuce (H. Modrzejewska, Wspomnienia  
i wrażenia, Kraków 1957, s. 241). 

Święty Brat Albert dla posługi najuboższym – piszą biskupi pol-
scy – porzucił sztukę, powab kariery i sławy, aby duszę swoją oddać 
Bogu i bliźnim, nie zatrzymując nic dla siebie. A czym może być owo 
«dawanie siebie» dzisiaj dla nas? To nic innego, jak codzienny trud, 
cicha ofiara ze swojego czasu, swoich sił, swojego zdrowia, to umniej-
szanie siebie w służbie bliźnim, to bycie «dobrym jak chleb, który dla 
każdego leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić  
i nakarmić się, jeśli jest głodny» («List z okazji Roku Świętego Brata 
Alberta, 18.12.2016», w: „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, nr 28, 
rok 2016, Warszawa 2017, s. 187).  

Święty Brat Albert uczy szacunku dla godności każdego czło-
wieka i potrzeby okazywania mu bezinteresownej miłości. Tam, gdzie 
wielu ludziom trudno było dostrzec w najuboższych człowieczeństwo  
i ich godność dzieci Bożych, przykryte nędzą i zaniedbaniem moral-
nym, Brat Albert dostrzegał zawsze oblicze Chrystusa cierpiącego – 
Ecce Homo. Ktokolwiek zetknął się z Bratem Albertem, ulegał jego 
niezwykłemu urokowi i wpływowi. Niech więc wszystkim uczniom 
Jezusa wyprasza on u Boga głęboką wiarę i wrażliwość oraz nie-
wzruszone przekonanie, że gdy karmią głodnych, dają dach nad gło-
wą bezdomnym, odziewają nagich, opatrują chorych, wyciągają ręce 
do zniewolonych nałogami, pocieszają strapionych, dobrze radzą 
wątpiącym, sprowadzają na właściwą drogę błądzących, to wówczas 
służą samemu Jezusowi. Pozwólmy więc dotknąć się duchowi św. 
Brata Alberta; naśladujmy go w służbie Bogu i ludziom.  
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Mieszkańcy uroczego Roztocza niech będą zatem dumni z faktu, 
że św. Brat Albert pozostawił na ich ziemiach swoje ślady. Niech 
będą wdzięczni tym, którzy je pielęgnują, a wśród nich leśnikom  
za piękną «wiatę», którą wystawili w miejscu pustelni albertyńskiej 
w Monasterzu. Niech ona służy modlitwie i kontemplacji oraz wypo-
czynkowi przybywających tu pielgrzymów. Amen. 

 

 
  

Fot. Robert Banaś  
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Ks. Edward Walewander 

 
 

KOŚCIÓŁ W STAROŻYTNOŚCI 
 
 

 Nauki teologiczne, do których zalicza się historię Kościoła,  
zostały ubogacone przez dzieło niezwykłe. Jest nim obszerna dwuto-
mowa rozprawa autorstwa bpa prof. Jana Śrutwy pt. Dzieje Kościoła 
w starożytności. Książka została bardzo starannie wydana przez  
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

 
 
Dzieje Kościoła w starożytności to rozprawa trudna do oceny, 

nawet gdyby ktoś podjął się jej bardzo dokładnej lektury. Jest to  
potężna publikacja, licząca ponad 900 stron. Bo nie w tym rzecz,  
by wyszukać w niej jakieś potknięcia. W dziele zawierającym taki 
ogrom wiedzy szczegółowej mogą być miejsca może czasem nieco 
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kontrowersyjne. Nie one jednak stanowią kryterium, według którego 
można by budować opinię o recenzowanej rozprawie, przygotowanej  
z benedyktyńską dokładnością. 

Recenzowane dzieło jest swoistym remanentem w dziedzinie ba-
dań historyków nie tylko polskich, zajmujących się stricte przeszło-
ścią Kościoła w starożytności. Dotychczasowi badacze nie mieli tak 
głębokiej ambicji, aby przedstawić korzenie biblijne czy też ukazać 
podstawowe kategorie tej dziedziny wiedzy historycznej na bardzo 
szerokim tle społeczno-historycznym, jak to ma miejsce w recenzo-
wanym dziele bpa Jana Śrutwy. 

Książka Dzieje Kościoła w starożytności to rezultat olbrzymiej  
i wnikliwej kwerendy. Liczne źródła i bogata literatura przedmiotu 
świadczą o perfekcyjności autora w manifestowaniu swej erudycji.  
W tym przypadku jest to także świadectwo o tworzywie naukowym 
wykorzystanym faktycznie w trakcie powstawania i pisania dzieła. 
Treść rozprawy nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. Do-
ciekliwość badawcza podyktowana była z pewnością tym, że rodziły 
się coraz to nowe pytania, które biskup Śrutwa zbierał w ciągu swej 
wieloletniej kariery naukowej i dydaktycznej na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. Nie chciał ich ani zbyć, ani tym bardziej pozosta-
wić bez odpowiedzi.  

Inna sprawa to fakt, że bp prof. Jan Śrutwa nie zaniedbał żad-
nej okazji, by wniknąć w sedno wielu zagadnień, które gdzie indziej 
zostały potraktowane pobieżnie. Stąd też sporo u niego uzupełnień  
w stosunku do wykorzystanej literatury przedmiotu. Czasami są to 
jedynie sprostowania lub uzupełnienia szczegółów, ale przecież taka 
dokładność świadczy o ogromnej rzetelności i o zaufaniu, jakie budzą 
wyniki właśnie takich wieloletnich skrupulatnych dociekań nauko-
wych.  

Powyższe uwagi powstały w czasie lektury opasłego dzieła.  
Rodziło się też niekiedy pytanie, czy aż tyle trzeba było odgrzebywać 
śladów, by wyrobić sobie sąd o trudnych dziejach i rozwoju Kościoła 
w starożytności.  

Tekst opracowania zdaje się rozwiewać te wątpliwości, dowodzi 
bowiem, że właśnie w poszerzeniu bazy materiałowej tkwi istota 
odniesionego sukcesu. Autor potrafił powiedzieć zdecydowanie więcej 
o ludziach badanego okresu dziejów i o ówczesnych zdarzeniach niż 
wielu autorów piszących przed nim na ten temat.  

Struktura dzieła jest problemowa, choć chronologia omawianych 
zagadnień sama zgłaszała swe roszczenia, by potraktować je przy-
najmniej równolegle. 
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Tom pierwszy omawia Epokę wielkich prześladowań. Składa się 
z dwóch części, obejmujących dziewięć rozdziałów. Kończy je ukaza-
nie apogeum prześladowań Kościoła na początku czwartego stulecia. 

Również tom drugi, Kościół w cesarstwie chrześcijańskim, ma 
dwie części składające się też z dziewięciu rozdziałów. Ostatni punkt 
tego tomu zaznajamia czytelnika z bardzo ważnym zagadnieniem, 
zatytułowanym Leon Wielki − papież na trudne czasy. 

Oprócz interesujących map studium zawiera dwa indeksy (osób  
i geograficzny), co znacznie ułatwia korzystanie z tego kompendium 
wiedzy o Kościele w starożytności. Ponadto praca zawiera wiele waż-
nych i celnych marginaliów tytułowych, co dodatkowo ułatwia jej 
lekturę. 

Podsumowując powyższe uwagi, można jeszcze dodać, że praca 
bpa prof. zw. dra hab. Jana Śrutwy zasługuje na wielkie uznanie  
z wielu powodów. Niektóre już wybrzmiały. Jeden wszakże wydaje 
mi się szczególnie ważny, bowiem autor pisał na temat już dość czę-
sto eksploatowany. Okazało się jednak, że potrafił powiedzieć jeszcze 
bardzo wiele nowego. Powiem więcej: potrafił sprostować niemało 
poglądów zadomowionych dotąd w historiografii. Jestem przekonany, 
że fakt ten może być najlepszą z możliwych rekomendacji do lektury 
tej ogromnie ciekawej rozprawy. 

Najbardziej zaskakujące w książce bpa Jana Śrutwy jest to, że 
została doskonale napisana. To naprawdę przykład dobrej literatury, 
kiedy trzeba, nawet gawędziarskiej, kiedy indziej precyzyjnie inte-
lektualnie-emocjonalnej, a w każdym z tych wariantów refleksyjnej. 
Rozprawa napisana została w stylu, za którym wzdychamy czytając 
najlepszych historyków. Kto zaczął już czytać książkę o Kościele  
w starożytności, ten jej szybko nie odłoży na bok. Czytelnika wciąga 
właśnie ten merytoryczny, potoczysty, lekki i barwny styl rozprawy 
naukowej. Śmiało można powiedzieć, że jest to opus vitae bpa Jana 
Śrutwy.  

Warto dodać jeszcze jedno ważne, może nieco osobiste dopowie-
dzenie i ważną zachętę. Biskup Śrutwa jest nie tylko uznanym mów-
cą. To słynący z dobrego pióra historyk, który nie ucieka od tematów 
niewygodnych i trudnych. Zawsze uważał, jak go pamiętam z naszej 
wspólnej pracy w Lubelskim Seminarium Duchownym, że ważny jest 
zwykły człowiek. Dlatego szuka go w trudnych dziejach Kościoła  
w starożytności. Historię biskup Jan uważa nie tylko za sztukę od-
krywania prawdy, ale przede wszystkim za drogę docierania do kon-
kretnego człowieka, który żył przed nami.  
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Zawsze chętnie słuchałem jego egzort głoszonych do alumnów  
w lubelskim Kościele Seminaryjnym. Często posługiwał się w nich 
przykładami z historii chrześcijaństwa. Myślę, że chciał, by przyszli 
kapłani uświadomili sobie, że Kościół nie zaczyna się od nich i wcho-
dzą w rzeczywistość, która na Lubelszczyźnie trwa już wiele stuleci. 

Dzięki prezentowanym naukowym wywodom w tym tak cieka-
wym dziele pt. Dzieje Kościoła w starożytności czytelnik może wybrać 
się z razem z autorem w daleką, ale bardzo pożyteczną podróż,  
w poszukiwaniu człowieka starożytności chrześcijańskiej, by przeko-
nać się od kogo mógłby uczyć się głębokiej wiary oraz rzetelnej 
współpracy ponad wszelkimi podziałami. 

Rozprawa bpa Jana Śrutwy znajdzie z całą pewnością wielu czy-
telników, ponieważ bez poznania przeszłości nie można zrozumieć 
tego, co dzieje się współcześnie. 

 
 

 
Bp Jan Śrutwa, Dzieje Kościoła w starożytności, t. I, Epoka wielkich prześladowań,  
ss. 456; t. II, Kościół w cesarstwie chrześcijańskim, ss. 448, Wydawnictwo TN KUL, 
Lublin 2018, mapy, indeksy. 
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Ks. Edward Walewander, KUL 

 
 

ELŻBIETA ORZECHOWSKA, DUCHOWIEŃSTWO DIECEZJI 

SANDOMIERSKIEJ W POWSTANIU STYCZNIOWYM,  
WYD. DIECEZJALNE I DRUKARNIA W SANDOMIERZU,  

SANDOMIERZ 2018, SS. 520, IL., ANEKSY 
 
Erudycyjne dzieło dr Elżbiety Orzechowskiej Duchowieństwo 

diecezji sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym ograniczone jest 
wprawdzie tematycznie do przeszłości tylko jednej diecezji, jednak 
Autorka odwołuje się też do dziejów innych regionów podzielonej 
Rzeczypospolitej. Dało jej to dobre podstawy do dokonania porównań, 
dzięki którym mogła ukazać wyjątkową rangę diecezji sandomier-
skiej w okresie Powstania Styczniowego. 

Do pełnej charakterystyki książki należy jej podstawa źródłowa. 
Uderza w niej godna pełnego uznania wnikliwość Autorki w wyko-
rzystywaniu źródeł zarówno z archiwów państwowych, kościelnych, 
bibliotek, a nawet muzeów. 

Bardzo bogata jest również literatura przedmiotu (s. 458-471). 
Wyzyskała między innymi druki współczesne i wydawnictwa źródło-
we, czasopisma, pamiętniki oraz wspomnienia. Podnosi to wartość 
merytoryczną rozprawy i sprawia, że wnosi ona nieznane dotychczas 
fakty do wiedzy o szczególnej roli duchowieństwa katolickiego  
w  prowadzonej wówczas walce narodu polskiego o wyzwolenie  
z niewoli. Autorka zdołała przebić się przez gąszcz materiału źródło-
wego i odkryła wiele zupełnie nowych wątków badawczych. Jej roz-
prawa jest bardzo poważnym osiągnięciem naukowym, a zarazem 
ogromnie ciekawą lekturą o chlubnej przeszłości nie tylko diecezji 
sandomierskiej, ale i innych. Książka została wydana z okazji dwu-
setnej rocznicy jej istnienia.  

Rozdział I ma charakter wprowadzający. Na szerszym tle dzie-
jów Kościoła w Rzeczypospolitej autorka dała rys historyczny oma-
wianej diecezji sandomierskiej. Wiele miejsca poświęca jej dziejom  
w dobie przedpowstaniowej i w czasie insurekcji. Rozdział II przed-
stawia manifestacje religijno-patriotyczne lat 1860 i 1861. Ukazana 
jest w nim geneza wydarzeń, a także korzenie ruchu spiskowego na 
badanym terenie i jego przebieg. 

Rozdział III to kontynuacja tematyki przedpowstańczej. Jego 
treścią jest działalność patriotyczna duchowieństwa w ruchu pod-
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ziemnym. Zawartość trzech rozdziałów wstępnych dzieła jest nie-
zbędna do zrozumienia kolejnych dwóch głównych, bardzo obszer-
nych (s. 165-441), tj. IV (Walka zbrojna) oraz V (Represje wobec du-
chownych 1863-1866 r.).  

Problematyka Powstania Styczniowego od lat stanowi główne 
pole badawcze Elżbiety Orzechowskiej. Z ważniejszych licznych prac 
tej autorki należy wymienić książkę Radomscy bernardyni w dobie 
Powstania Styczniowego (Radom 2008). Jej badania stanowią ważne 
pozycje w bogatej literaturze polskiej na temat tego zrywu narodo-
wego. Stają się nawet dobrą inspiracją dla innych historyków, nie 
tylko regionalistów, do dalszych poszukiwań naukowych. 

Książka Elżbiety Orzechowskiej Powstanie Styczniowe w diecezji 
sandomierskiej zawiera w pewnej części niektóre teksty publikowane 
już wcześniej w monografiach i fachowych czasopismach polskich na 
przestrzeni kilkunastu lat. Zostały one jednak znacznie poszerzone. 
Uwzględniono w nich najnowsze badania w bogatej problematyce 
powstańczej. 

W błyskotliwej Przedmowie ks. prof. Zygmunt Zieliński przed-
stawił syntetycznie dorobek naukowy dr Elżbiety Orzechowskiej  
i jego znaczenie w historiografii polskiej. W obszarze jej badań jest 
między innymi biografistyka. Jako jedna z pierwszych zajęła się zba-
daniem okoliczności śmierci zamordowanego w 1976 r. przez Służbę 
Bezpieczeństwa ks. Romana Kotlarza. Razem ze swoimi uczniami  
z VI Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu (jednym z nich był 
Szczepan Kowalik − dziś kapłan, doktor historii, autor cenionych 
publikacji naukowych) przygotowała książkę pt. Ksiądz Roman Ko-
tlarz. Życie i działalność 1928-1976 (red. E. Orzechowska, Radom 
2000). Praca ta zyskała szeroki rozgłos i stała się skutecznym impul-
sem do zainteresowania się tym kapłanem-męczennikiem. 

Książki autorstwa dr Orzechowskiej stanowią skarbnicę wiedzy 
na temat historii i rodzin polskich w trudnym okresie XX stulecia. 
Autorka inspirowała wiele osób do spisywania wspomnień. Przygo-
towywała je do druku. W ten sposób łączyła znakomicie badania po-
święcone różnym grupom społecznym − ich mentalności, wizji i wy-
obraźni politycznej oraz biografistyce, prasie, myśli politycznej i spo-
łecznej. Wydana przez nią książka Prawda i pamięć. Wspomnienia 
(Wyd. KUL, wyd. I, Lublin 2016) spotkała się z ogromnym zaintere-
sowaniem czytelników. W niedługim czasie doczekała się dwóch edy-
cji (II wyd., Lublin 2017). Była nominowana do nagrody Instytutu 
Pamięci Narodowej  w ramach Ogólnopolskiej Nagrody Najlepsza 
Książka Historyczna Roku 2017. 
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Również jej ostatnia, recenzowana tu świetna publikacja, napi-
sana została w stylu, za którym wzdychamy czytając najlepszych 
historyków, takich jak wspomniany już ks. prof. Zygmunt Zieliński. 
Kto zaczął już czytać książkę o kapłanach diecezji sandomierskiej  
w Powstaniu Styczniowym, ten jej szybko nie odłoży na bok. Czytel-
nika wciąga bowiem merytoryczny, potoczysty, lekki i barwny styl tej 
rozprawy naukowej. Śmiało można powiedzieć, że jest to opus vitae 
dr Elżbiety Orzechowskiej.  

Dokonując ostatecznej oceny publikacji o udziale kapłanów die-
cezji sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym, trzeba mocno pod-
kreślić, że autorka w pełni wykorzystała materiały źródłowe i bogatą 
literaturę przedmiotu. Dzięki temu powstało opracowanie pełne pod 
każdym względem. Całość dzieła została wzbogacona wieloma sta-
rannie dobranymi ilustracjami z epoki. Odszukała bogatą dokumen-
tację i zdjęcia, które nie spłonęły wraz z domami w czasie katakli-
zmów dziejowych. Uporządkowała je i przybliżyła czytelnikowi. Pod-
noszą one nie tylko wizualną stronę pracy, ale w tym konkretnym 
przypadku przede wszystkim dokumentują omawiane procesy i zja-
wiska, pogłębiają i poszerzają zawartość tekstu. 

Na uwagę zasługuje reprezentowany przez dr Orzechowską wy-
raźny i logiczny sposób prowadzenia narracji. Unika jednostronnych 
i ostrych spostrzeżeń oraz uwag, a przedstawiane oceny i sądy mają 
zawsze charakter wyważony i − co najważniejsze − bardzo bogato 
udokumentowany. Praca zawiera, bagatela, prawie dwa tysiące roz-
budowanych przypisów. Budzą one uznanie i szacunek dla ogromu 
poszukiwań. Przekonują autentycznością i nie wywołują kontrower-
sji. Zaprezentowana publikacja ma charakter znacznie szerszy niż 
się powszechnie ocenia. Oto na przykładzie jednej tylko diecezji ma-
my możliwość poznania całego okresu przed wybuchem narodowego 
zrywu 1863 r., jego przebiegu i skutków. Tak więc książka dr Elżbie-
ty Orzechowskiej spełnia również ważną rolę poznawczą dla przybli-
żenia i utrwalenia naszej trudnej, ale jednocześnie ciekawej historii 
w całym skomplikowanym okresie Powstania Styczniowego oraz po 
jego upadku. 

Jan Witort, uczestnik Powstania Styczniowego, a później zesła-
niec, napisał kilka lat po jego upadku: „Dziś nie czas jeszcze roztrzą-
sać skutki powstania narodu roku 1863, albowiem sądy nasze w tej 
kwestii nie mogą być przedmiotowymi − zbyt blisko stoimy od tych 
wypadków, ich skutki dodatnie i ujemne oddziaływają na nas niemal 
codziennie, zbyt są żywe jeszcze wspomnienia i tradycje tego straszne-
go roku. Nie można więc wydać sądu bezstronnego, a przedmiotowe-
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go. Wyda go kiedyś potomność, nam zaś pozostaje stwierdzić tylko 
garstkę faktów niewątpliwych: oto wypadki z lat 1863−1864 stanow-
czo przeobraziły nasze społeczeństwo na modłę współczesną, usuwa-
jąc stanowczo potężne wpływy katolicko-szlacheckie − to z jednej stro-
ny, a z drugiej zaś − ogromnie podniosły się masy ludowe nie tylko  
w Polsce, ale i na Litwie i na Rusi [...]” (J. Witort, Szkice znad Nie-
wiaży, w: tenże, O syberyjskim zesłaniu i rusyfikacji Żmudzi, red.  
W. Caban i J. Szczepański, Warszawa 2017, s. 175). 

Pani dr Orzechowska właściwie zrozumiała proces ukazany już 
przez Witorta. Jej rozprawa jest dobrą odpowiedzią na jego postulat. 
Potwierdzeniem tego jest między innymi obszerne Zakończenie oma-
wianego studium (s. 442-451). Tak więc książkę tę trzeba czytać, aby 
zrozumieć nie tylko przeszłość, ale nawet czasy współczesne. Pomaga 
ona zapoznać się z najistotniejszymi wydarzeniami związanymi  
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Musimy pamiętać i nieu-
stannie przypominać nasze polskie trudne drogi do niepodległości.  

Trzeba umacniać świadomość, że niepodległość jest jedną z naj-
ważniejszych wartości, o które musimy nieustannie walczyć. Trzeba 
też stale mocno jej pilnować. 

Dobrze się stało, że książka Duchowieństwo diecezji sandomier-
skiej w Powstaniu Styczniowym będzie dowodem uznania dla kapła-
nów i pozwala uchronić od zapomnienia ich odwagę, poświęcenie  
i człowieczeństwo. Chwała kapłanom-bohaterom Powstania 1863 
roku! 
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Ks. Edward Walewander, KUL 

 
 

CIEKAWA PUBLIKACJA JUBILEUSZOWA 
 
Na jubileusz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

ukazuje się wiele interesujących publikacji. Jedną z nich jest książka 
profesor tej Uczelni, Mieczysława Ryby, zatytułowana Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. Korzenie, początki, źródła tożsamości. Podtytuł 
dzieła mówi sam za siebie. 

Rozdział pierwszy omawia specyfikę i zagrożenie płynące z epo-
ki, w której narodził się Uniwersytet Lubelski, a drugi zatytułowany 
jest wymownie: Na ratunek katolickiej kulturze. Rozdział trzeci 
przedstawia rolę i oddziaływanie wszechnicy lubelskiej, a czwarty, 
ostatni, stawia ważne pytanie: Polska katolicka czy laicka? 

Praca zawiera bardzo ciekawe aneksy. Są to encykliki Leona 
XIII Aeterni Patris i Jana Pawła II Fides et ratio, rozważania ks. 
Idziego Radziszewskiego pt. Uniwersytet katolicki w Polsce oraz wy-
powiedzi dwóch kardynałów Desiré Merciera i Stefana Wyszyńskie-
go. Wszystkie aneksy nie straciły w niczym na swej szczególnej ak-
tualności. Wiele ciekawych treści wnosi też Słowo wstępne wojewody 
lubelskiego, Przemysława Czarnka, profesora KUL-u. 

Recenzowana książka jest ważna i bardzo potrzebna, bowiem 
ukazuje, jak po długim okresie niewoli narodowej i zaborów odrodzo-
na Polska musiała w 1918 r. wszystko zaczynać od nowa. Pierwsza 
wojna światowa pozostawiła po sobie wielkie spustoszenie material-
ne, moralne i cywilizacyjne. Zniszczenia dotknęły różne polskie 
struktury społeczne, w tym także środowiska kościelne i edukacyjne. 
Straty poniesione na tym polu to przede wszystkim forsowana przez 
zaborców depolonizacja, idące w ślad za nią zobojętnienie na religię  
i laicyzacja, co podcinało korzenie światopoglądowe oraz wartości 
duchowe. Przyszłość kraju zależała zatem najbardziej od szeroko 
rozumianej edukacji społeczeństwa, czyli nowej pracy u podstaw  
(s. 55-71).  

Powstałe z niewoli państwo kosztem ogromnego wysiłku leczyło 
straty materialne i moralne, zadane krajowi bezpośrednio przez  
I wojnę światową, przede wszystkim musiało goić rany doznane  
w ciągu prawie półtora wieku zaborów. W tym celu tworzyło nie tylko 
stosowne instytucje administracyjne, ale powoływało też odpowied-
nie kadry. 
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Budowa świadomości narodowej Polaków w warunkach niepod-
ległości, a także niejednolitego etnicznie społeczeństwa polskiego po 
1918 r. przypadła na czas, który można by nazwać zmierzchem pozy-
tywizmu. Myślenie pozytywistyczne zapanowało niepodzielnie  
w świadomości polskiej inteligencji bezpośrednio po upadku roman-
tycznego zrywu, jakim było bez wątpienia Powstanie Styczniowe.  

Na przełomie XIX i XX w. inteligencja polska znajdowała się pod 
przemożnym wpływem ewolucjonistycznego scjentyzmu, głoszonego 
na Zachodzie Europy przez Herberta Spencera, Ernsta Haeckla,  
Ernesta Renana i innych filozofów, biologów i przedstawicieli nauk 
społecznych. Nurt ten reprezentowała u nas znakomita większość 
pisarzy i uczonych, przede wszystkim Aleksander Świętochowski.  
Z ideologii pozytywizmu wyrosło odżegnywanie się od walki zbrojnej 
o wolność. Zamiast niej wyeksponowano program pracy od podstaw. 
Ze swoim agnostycyzmem, a często antyklerykalizmem, pozytywizm 
towarzyszył na ziemiach polskich początkom socjalizmu i narodowej 
demokracji. Warto podkreślić, że pod wpływem takich  kierunków  
kształciło się wielu znanych polityków tego okresu, a nawet śmiało 
można stwierdzić, że przesiąknięta nimi była większość inteligencji, 
w najlepszym razie indyferentnej.  

Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństw pozytywizmu, również 
ks. Idzi Radziszewski za przedmiot swoich studiów wybrał właśnie 
nauki przyrodnicze oraz filozofię przyrody. W zmaganiu z pozytywi-
zmem zrodził się ruch lowański kard. Désiré Josepha Merciera. Pod 
wpływem Lowanium znajdował się zarówno ks. Radziszewski, jak  
i o. Jacek Woroniecki. Obaj dali podstawy ideowe powstałemu  
w 1918 r. Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, którego celem 
było kształcenie w odrodzonej Polsce zastępów inteligencji katolickiej 
(por. rozdział II, s. 37-54). 

Sytuacja wyjściowa do rozwoju gospodarczego odrodzonej II Rze-
czypospolitej była nie mniej trudna niż troska o zaplecze ideologicz-
ne, odpowiadające tradycji i przekonaniom większości narodu.  Prze-
zwyciężenia na polu gospodarczym i moralnym wymagały skutki  
wojny.  

Recenzowana rozprawa, w tym też bardzo dobrze dobrany i cie-
kawy aneks, potwierdza, że uniwersytet to bardzo prestiżowe słowo. 
To istota demokracji i jedna z najważniejszych instytucji całej boga-
tej kultury świata zachodniego. Potwierdza to między innymi tekst 
prof. Henryka Kieresia pt. Uniwersytet: arcydzieło ludzkiej kultury 
(s. 11-14).  



INNE 

 

 

 

534

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to instytucja nie-
zwykła, to korona Kościoła w Polsce (por. s. 91-95). Stuletnie dzieje 
KUL-u potwierdzają jak ta Uczelnia ze swej natury kocha młodzież  
z rzadko spotykaną wielkodusznością, zrozumieniem i poświęceniem. 
Umożliwia młodym szlachetne, inteligentne i racjonalne podjęcie 
wyzwań, takich jak poszukiwanie prawdy, a także zrozumienie  
takich pojęć jak rodzina i miłość.  

Lektura książki nie pozostawi z pewnością czytelników obojęt-
nymi na sprawy przyszłości wszystkich uczelni wyższych, nie tylko 
świętującego swój piękny jubileusz Katolickiego Uniwersytetu  
Lubelskiego Jana Pawła II.  

 
Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Korzenie, początki, 

źródła tożsamości, Wyd. von Borowiecky, Warszawa-Radzymin 2018, ss. 176, 
aneksy, indeks osobowy, summary. 
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Ks. Edward Walewander 

  
KAZANIE WYGŁOSZONE 16 WRZEŚNIA 2018 R.  

W KOŚCIELE PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W LUBLINIE 
NA ZAKOŃCZENIE DNI MAJDANKA 

 
 „Pan Bóg mnie wspomaga [...], wstydu nie doznam” (Iz 50,7) 

 
 
I. Wymowny jest fakt, że na zakończenie Dni Majdanka spoty-

kamy się w tutejszej świątyni. Swoją wymowę ma też jej patron −  
św. Maksymilian Kolbe, ofiara niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz. Tutaj, bardziej niż gdzie indziej, uświadamiamy sobie na 
nowo ogrom zła, jakie człowiekowi zgotował człowiek. Do tak strasz-
nych nieszczęść, wielkiej tragedii doszło dlatego, że wcześniej czło-
wiek odrzucił Boga i siebie postawił na Jego miejscu.  

Chociaż teraz, w obliczu straszliwej hekatomby, może najbar-
dziej wymowne byłoby milczenie, to jednak bardzo potrzebne jest 
także Słowo. I to Słowo chcę tu zostawić.  

Urodziłem się dwa lata po zakończeniu drugiej wojny światowej, 
ale podobnie jak wszyscy ludzie z mojego pokolenia, jej wybuch, 
przebieg i skutki mam w żywej pamięci. 

Jak to możliwe? Wojna wszędzie była głównym tematem wspo-
mnień. Tak było i u nas.  

W moim domu rodzinnym, w sąsiedztwie, w całej miejscowości 
ciągle wracano do niedawnych tragicznych przeżyć. Zapadało mi to 
głęboko w pamięci. Wszystkim, którzy bronili wtedy Ojczyzny i cier-
pieli dla niej, należy się pamięć i wielka wdzięczność. Nawet ofiarą 
własnego życia, swoimi czynami kreślili historię epoki. Później szcze-
rze i bez patosu opowiadali o tych okrutnych czasach. Dziś prawie 
nikt z nich już nie żyje. 

Dlatego od urodzenia noszę w sobie wielki dług wobec tych, któ-
rzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą. Swym męstwem i odwagą 
zwyciężyli. Ale tak wielu zapłaciło za to swoim życiem.  

Tutaj, zwłaszcza w mauzoleum na Majdanku, spoczywają docze-
sne prochy, resztki ludzi, których w haniebny sposób zgładził nie-
miecki okupant. Jestem tu także i ja. Spłacam jak gdyby swój dług za 
to wszystko, co zaczerpnąłem z ich wzoru życia i zadanego im okrut-
nego cierpienia.  
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II. Słowa proroka Izajasza wybrane na dzisiejszą niedzielę  
dobrze korespondują z tym, co przeżywamy teraz na Majdanku  
w pobliżu niemieckiego obozu zagłady. „Pan Bóg otworzył mi ucho,  
a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. [...]. Nie zasłoniłem mej 
twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dla-
tego jestem nieczuły na obelgi, [...] wstydu nie doznam. Blisko jest 
Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wy-
stąpmy razem! [...]. Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi?” 
(Iz 50,5-9a). 

Czyż w tym słowie Świętej Księgi nie mieszczą się losy naszego 
patrona, franciszkanina św. Maksymiliana? Pamiętamy z wielu opo-
wiadań wyraźną pychę widoczną w pogardliwym zachowaniu nie-
mieckiego esesmana w odniesieniu do tego franciszkanina. Została 
ona pokonana przez spokojny wzrok tego polskiego kapłana, który się 
„nie cofnął i nie zasłonił twarzy przed zniewagami i opluciem”. Moż-
na by wymieniać także wiele innych nazwisk ludzi, którzy godnie 
przeżyli Majdanek. Niektórzy z nich są jeszcze pośród nas. 

„Wystąpmy razem!”− to znowu odwołanie do wielkiego proroka 
Izajasza. Mówmy wspólnie o tym, czego doświadczyliśmy. Ewident-
nie sprawiedliwość jest przecież po naszej stronie. Ci, co tyle zrabo-
wali i przez to między innymi wzbogacili się, mogą również nam  
zadośćuczynić zadane straszne krzywdy i wyrządzone okrucieństwa. 

 
III. „Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiadali nasi oj-

cowie, tego nie ukryjemy przed ich synami − mówi autor natchniony  
w Księdze Psalmów. − Opowiemy to przyszłemu potomstwu” (Ps 78,3-4). 
Czynimy tak zachęceni nauczaniem natchnionego psalmisty. Nie 
milczymy. Mówimy wyraźnie, bo tylko prawda może nas wyzwolić 
(por. J 8, 32). 

Zgodnie z tekstem Pisma Świętego na dzisiejszą niedzielę przy-
pomnieliśmy sobie nauczanie starotestamentalnego proroka Izaja-
sza. A w naszych czasach Bóg zwraca się do ludzi również dzięki św. 
siostrze Faustynie, która tak w swoim Dzienniczku zapisała Jego 
przesłanie: „W Starym Testamencie wysyłałem proroków do ludu 
swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim mi-
łosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, 
przytulając ją do swego miłosiernego serca” (Dz. 1588). 

Co może przyczynić się do uleczenia świata? Przede wszystkim 
to, by nasza wiara pociągała za sobą dobre dzieła. „Wiara, jeśli nie 
byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” − to aktu-
alne nauczanie św. Jakuba Apostoła (Jk 2,17). 
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IV. W Ewangelii dzisiejszej Jezus pyta apostołów: „Za kogo 

uważają mnie ludzie?” (Mk 8,27). Wzorem Jesusa warto, by każdy 
człowiek stawiał sobie takie pytanie. Szczera odpowiedź może być 
pomocna w naszej pracy nad sobą. Również poszczególne narody nie 
powinny uciekać od własnej oceny. Mają zwłaszcza obowiązek do-
puszczać słowa prawdy dotyczące swojej przeszłości. Nie powinny się 
jej wypierać, a zwłaszcza kierować się kłamstwem, fałszowaniem 
historii. Winą za swe zbrodnie nie powinny obarczać innych, zwłasz-
cza naród, który w czasie wojny ucierpiał najwięcej. O tym trzeba 
wyraźnie mówić, bo to należy także do programu Dni Majdanka. 

Zatem w mediach, zwłaszcza niemieckich, nie powinny pojawiać 
się określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Z bólem przyjmujemy 
do wiadomości, że na przykład niemiecka telewizja ZDF nie chce 
przeprosić więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz za takie bole-
sne dla niego i dla nas wszystkich określenia.  

Dodajmy jeszcze i te ciekawe konstatacje, że Niemcy ogromnie 
współczują emigrantom z Erytrei, Sudanu, nawet z Mali, ale nie 
mają większego współczucia dla Polaków i innych narodów, które  
w przeszłości tak okrutnie skrzywdzili. Słusznie twierdzi publicysta 
dziennika „Die Welt” Henryk M. Broder, że: „Niemieckie społeczeń-
stwo, a szczególnie lewica, zawsze miało podopiecznych. Kiedyś był  
to proletariusz. Potem Trzeci Świat, następnie Palestyńczycy. Dziś są 
to uchodźcy. Niemiecki kurator zawsze potrzebuje podopiecznego, a ci 
[...]  oporni Polacy nie chcą niemieckiej kurateli”1. 

Myślę, że warto było zacytować powyższe słowa znanego nie-
mieckiego pisarza Brodera. Czynimy tak dlatego, ponieważ analizu-
jemy wymowne  historyczne spotkanie podczas którego Jesus wyraź-
nie pytał za kogo Go ludzie uważają. 

Teraz wróćmy jeszcze na zakończenie do konwencji wspomnie-
niowej. W obecności mojej sąsiadki nigdy nie śpiewało się kolędy 
Cicha noc. Byłoby to dla niej zbyt bolesnym wspomnieniem lat cier-
pień w niemieckim obozie koncentracyjnym, gdzie w okresie Bożego 
Narodzenia, stojąc w zimnie na wielogodzinnych apelach, musiała 
słuchać tej kolędy, nadawanej przez megafony. 

Z Ewangelii św. Marka wiemy, że Jezus przywołał do siebie 
tłum razem ze swoimi uczniami. I tak nauczał z wielką mocą: 

                                                      
1 Kręcenie loków na łysinie. Z Henrykiem M. Broderem rozmawia A. Rybińska, 

„Sieci” 2018, nr 37 (z 10−16. 09. 2018), s. 74. 
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„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa” (Mk 
8,35). 

My też należymy do ludzi Jezusa, można powiedzieć do otacza-
jącego go  tłumu. Co w nas pozostanie z dzisiejszego spotkania na 
zakończenie tak ważnych tegorocznych Dni Majdanka 2018 roku? 
Pozostańmy w ciszy z tym pytaniem. 

 
 

 
 

Fot. Ks. Zygmunt Jagiełło 
 

Mauzoleum na Majdanku 
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Ks. Stanisław Kowalczyk 

 
 

KS. EDWARD WALEWANDER,  KAZANIA I PRZEMÓWIENIA,  
T. IV, LUBLIN 2018, WYDAWNICTWO KUL, SS. 231 

 
 
Do podstawowych obowiązków każdego kapłana należy głosze-

nie słowa Bożego, które wymaga od niego pogłębionej refleksji teolo-
gicznej, uwzględniającej realia współczesnego świata i dylematy dziś 
żyjących ludzi. Zapracowani duszpasterze polscy potrzebują dobrej 
literatury homiletyczno-kaznodziejskiej, dlatego z uznaniem należy 
odnotować serię zatytułowaną  Kazania i przemówienia, której auto-
rem jest ks. prof. dr hab. Edward Walewander, kierownik Katedry 
Pedagogiki Porównawczej i Filozofii Wychowania na Wydziale Nauk 
Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukazał się ko-
lejny czwarty już tom tej serii, zawierającej dwie główne części:  
kazania i przemówienia. 

Lubelski profesor jest nie tylko pedagogiem, lecz także teologiem 
i historykiem. We wstępie opublikowanego tomu znajdujemy inspiru-
jące refleksje na tematy homiletyczne, będące pokłosiem jego wielo-
letniej pracy naukowej i duszpasterskiej. Przez ponad czterdzieści lat 
głosił on kazania i przemówienia, tak w Polsce jak i wielu krajach 
świata w różnych językach. Ks. prof. Walewander apeluje, aby kaza-
nia uwzględniały aktualne problemy i wątpliwości ludzi, „bo kazno-
dzieja mówi do konkretnego odbiorcy i w konkretnym czasie i miej-
scu. Mówi o wadach trapiących człowieka i jego bliskości Boga.  
O wszystkim, co nas do Boga prowadzi i co od Niego oddala” (s. 10). 

Część pierwsza pracy Kazania i przemówienia zawiera homilie 
wygłaszane przy różnych okazjach, między innymi: w trakcie jubile-
uszów kapłańskich i małżeńskich, w okresie Bożego Narodzenia, 
kazania maryjne, kazania o matce, kazania okolicznościowe – głów-
nie podczas parafialnych odpustów, kazania patriotyczne oraz homi-
lie pogrzebowe i kazania rocznicowe o zmarłych. Tematyczna paleta 
kazań jest zróżnicowana, w krótkiej recenzji trudno zaprezentować 
bogactwo poruszonych przez Autora zagadnień.  

Kazania (a raczej przemówienia) wygłoszone w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia, wskazywały na wymiar humanistyczno-etyczny 
teologicznej prawdy o wcieleniu Syna Bożego. Chrześcijanie przeży-
wając te święta powinni przyczyniać się do „recywilizacji rodziny 
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ludzkiej” – jak słusznie podkreśla Autor. Kazania o matce zawierają 
elementy osobisto-rodzinne, niektóre z nich były wygłoszone w rocz-
nicę śmierci śp. Apolonii Walewander, matki Księdza Profesora,  
w której pogrzebie miałem możliwość uczestniczyć. Polskie matki 
mają istotne zasługi w zachowaniu i przekazie tradycji religijnej oraz 
narodowo-patriotycznej. 

Kazania okolicznościowe były głoszone w różnych miejscach  
i okolicznościach: podczas odpustów parafialnych ku czci świętych,  
w trakcie szkolnych jubileuszów, w kaplicach szkół i wyższych uczel-
ni. Szczególny charakter w prezentowanej pracy mają kazania pa-
triotyczne, które ujawniają głęboką miłość ojczyzny Autora. Oto nie-
które problemy wówczas poruszane: martyrologium polskich dzieci 
podczas okupacji niemieckiej, etyczny obowiązek patriotyzmu chrze-
ścijan, wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży, duchowy testa-
ment powstańców XVIII i XIX wieku, rola dekalogu w zachowaniu 
polskości, potrzeba kultywowania pamięci historycznej. 

Końcowym elementem części pierwszej są homilie i kazania  
o zmarłych. Były one wygłoszone w trakcie pogrzebów lub rocznic 
śmierci: członków rodziny Księdza Profesora, jego przyjaciół, wycho-
wawców i nauczycieli. Tematyka chrześcijańskiej eschatologii jest  
w nich powiązana z ważnymi problemami egzystencjalno-
aksjologicznymi: rolą przyjaźni w życiu człowieka, potrzebą wdzięcz-
ności za otrzymane dobro i wychowanie, solidarnością, pamięcią  
o zmarłych, aksjologicznym pomostem ludzkich pokoleń. 

Drugim elementem książki Kazania i przemówienia są wypo-
wiedzi wygłaszane przez ks. prof. Walewandra podczas sympozjów 
oraz przy wielu różnych okazjach. Kilkakrotnie wypowiadał się na 
temat obozu koncentracyjnego na Majdanku, który jest świadkiem 
odczłowieczenia jego organizatorów i „pracujących” tam oprawców. 
Innym razem mówił o losie polskich wygnańców wywiezionych do 
„nieludzkiej ziemi” przez komunistyczno-bolszewickich agresorów. 
Wypowiedzi te odzwierciedlają humanistyczno-patriotyczną empatię 
ich Autora. 

Ks. profesor Edward Walewander od wielu lat bardzo aktywnie 
współpracuje ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód, co 
nie zaskakuje, ponieważ przez długi okres był dyrektorem Instytutu 
Badań nad  Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. W siedzibie Oddziału Lubelskiego tego 
Stowarzyszenia często wygłaszał przemówienia okolicznościowe,  
w których omawiał aktywność ludzi zasłużonych dla dziejów Polski  
i jej kultury. Byli to między innymi: dr Leon Popek, ks. Roman Mar-
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szalec, mgr Edward Balawejder, prof. dr hab. Kalina Bartnicka,  
ks. prof. Waldemar Żurek, ks. Biskup Ryszard Karpiński i Zbigniew 
W. Fronczek. Ks. prof. Walewander, z okazji ukończenia 70 lat życia, 
w maju 2017 r., otrzymał Księgę Jubileuszową. Mieszczą się w niej 
wypowiedzi i wspomnienia byłych wychowawców, kolegów, przyjaciół 
oraz uczniów Jubilata. Prezentowana praca Kazania i przemówienia 
zawiera podziękowanie wygłoszone do licznie wówczas zgromadzonej 
społeczności. Na szczególną uwagę zasługuje przemówienie Księdza 
Profesora wypowiedziane z okazji promocji książki Mentalność rosyj-
ska a Polska, której jest redaktorem. Powiedział wówczas: „Na ob-
szarze życia politycznego maksymalizm rosyjski oznacza dążenie do 
absolutnego panowania nad światem” (s. 184). Innym zasługującym 
na szczególną uwagę tekstem w książce Kazania i przemówienia jest 
wypowiedź nt. Kapłan dzisiaj, w której znajduje się wskazówka dla 
wszystkich księży: „Egzamin dla kapłana był prosty: nieść swój krzyż 
razem z innymi, a kiedy trzeba, podeprzeć słabszego. Żadne inne 
słabości nie niszczyły posłannictwa kapłana. Natomiast kapłan sta-
wiający sam siebie na piedestale, choćby był nieskazitelny, nie miał 
w sobie tyle siły motorycznej, by być zdolnym do uruchomienia bo-
gactwa Dobrej Nowiny” (s. 201). Choć wypowiedź ta odnosiła się bez-
pośrednio do tragicznej sytuacji księży w niemieckich obozach kon-
centracyjnych, to jednak przestroga przed pychą jest ciągle aktualna 
dla księży. 

W końcowej części książki Kazania i przemówienia znajduje się 
kalendarium aktywności naukowej i duszpasterskiej ks. prof. Wale-
wandra. Jest to informacja o wygłoszonych wykładach, kazaniach 
oraz organizacji i współudziale w sympozjach naukowych w okresie 
od września 2015 do lutego 2018 roku. Praca zawiera także indeksy: 
osób oraz nazw geograficznych i administracyjnych. 

Książka Kazania i przemówienia ks. prof. Edwarda Walewandra 
zasługuje na uwagę i lekturę z wielu racji. Posiada ona walor nie 
tylko duszpastersko-homiletyczny i naukowy, lecz także dokumenta-
cyjno-historyczny. Pozwala ona prześledzić wielokierunkową aktyw-
ność kapłańską i naukową znanego, cenionego i dynamicznego profe-
sora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która to uczelnia  
w roku 2018 obchodzi jubileusz stulecia swego powstania oraz  
aktywności dla dobra polskiej kultury oraz Kościoła. 
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Ks. Piotr Brodziak1 

 

RECEPCJA POSOBOROWEJ MARIOLOGII W WYBRANYCH 

PODRĘCZNIKACH DO NAUCZANIA RELIGII. STUDIUM KATECHETYCZNE 
 
Mając na uwadze wielość publikacji z dziedziny teologii, ascetyki 

i pobożności ludowej, poświęconych Najświętszej Maryi Pannie, które 
na przestrzeni wieków poszerzały wiedzę i duchowość licznych poko-
leń wierzących, może zrodzić się pytanie o zasadność podejmowania 
na nowo tego zagadnienia. Jedną z ważnych odpowiedzi na tę wąt-
pliwość może być zawołanie przypisywane świętemu Bernardowi: 
„De Maria numquam satis” (O Maryi nigdy dosyć). Słowa te potwier-
dzają prawdę, że maryjna tematyka będzie permanentnie otwierała 
szerokie horyzonty przed tymi, którzy pragną w naukowy sposób 
zgłębić tajemnice związane z Maryją Matką Jezusa.  

Prezentowana dysertacja wpisuje się w atmosferę refleksji teo-
retycznej nad wymiarem obecności treści odwołujących się do Naj-
świętszej Maryi Panny w nauczaniu religii w polskiej szkole. Podjęta 
problematyka dotyczy oceny recepcji posoborowej mariologii w okre-
sie obowiązywania podręczników do nauczania religii opartych na 
Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce 
wydanej w 2001 roku. 

Z kolei na kanwie powstałego w tym samym roku Programu na-
uczania religii przygotowano większość podręczników, spośród któ-
rych na potrzeby tego opracowania wybrano jako pierwszą serię pod-
ręczników wydanych przez krakowskie Wydawnictwo WAM. Powsta-
ły one pod redakcją ks. Władysława Kubika, który zajął się opraco-
waniem podręczników przeznaczonych dla uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej i ks. Zbigniewa Marka, który zredagował podręczniki 
dla pozostałych etapów edukacyjnych na poziomie szkoły podstawo-
wej (klasy IV-VI), gimnazjum, liceum, technikum i szkoły zawodowej. 

Drugą wybraną do naukowej oceny serią są podręczniki przygo-
towane przez poznańskie Wydawnictwo św. Wojciecha, zredagowane 
przez ks. Jana Szpeta i Danutę Jackowiak. Należy podkreślić, iż ta 
seria podręczników została opracowana na podstawie różnych pro-

                                                      
1 Prezentacja pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. 

Mariana Zająca na Wydziale Teologii w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Obrona rozprawy 
odbyła się 27 września 2018 r.     
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gramów katechetycznych. Dla szkoły podstawowej i ponadgimna-
zjalnej na wspomnianym Programie nauczania religii, natomiast dla 
gimnazjum na autorskim programie redaktorów tychże podręczni-
ków. Trzecia seria podręczników, która została przeanalizowana  
w dysertacji, została wydana w Kielcach przez Wydawnictwo  
Jedność.  

Zbiór tych katechetycznych publikacji został przygotowany na 
fundamencie autorskiego programu katechetycznego opracowanego 
przez ks. Tadeusza Śmiecha. Zaprezentowane wyżej serie podręczni-
ków, które zostały uznane za dostateczny i reprezentatywny mate-
riał, pozwoliły obiektywnie i wyczerpująco opracować temat niniej-
szej rozprawy.   

Wprawdzie temat podjętego studium nie określa klamry czaso-
wej, która ograniczałaby analizowane podręczniki, niemniej warto 
zaznaczyć, że badaniom zostały poddane te podręczniki, które funk-
cjonowały w Polsce w latach 2001-2010. Wspomniana cezura czasowa 
nie jest przypadkowa, gdyż granice jej określają opracowane w tych 
latach Podstawy programowe katechezy Kościoła katolickiego w Pol-
sce. Pierwsza, do której zostały przygotowane podręczniki poddane 
analizie w niniejszej dysertacji, została przyjęta w dniu 20 czerwca 
2001 r. podczas 313. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu 
Polski w Łowiczu. Druga natomiast została przyjęta w dniu 8 marca 
2010 r. podczas 351. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu 
Polski w Warszawie. Powodem jej przygotowania były prace Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej nad nową podstawą programową nau-
czania. Zaczęła ona obowiązywać w roku szkolnym 2009/2010  
w przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych i gimna-
zjalnych, a w latach kolejnych w pozostałych klasach na wszystkich 
etapach edukacji. Fakt powstałej w 2010 r. kolejnej Podstawy pro-
gramowej pozwolił zamknąć pewien etap w nauczaniu religii. Dlate-
go sensowna wydawała się analiza podręczników w zakresie czaso-
wym 2001-2010. 

Należy również zaznaczyć, że temat niniejszej rozprawy: Recep-
cja posoborowej mariologii w wybranych podręcznikach do nauczania 
religii. Studium katechetyczne nie doczekał się dotychczas komplek-
sowego opracowania. Dlatego zaistniała konieczność analizy i oceny 
posoborowej mariologii w wybranych podręcznikach do nauczania 
religii, by ta problematyka nie została zdeprecjonowana w kolejnych 
seriach przygotowywanych dla katechizowanych na różnych etapach 
edukacyjnych. Uwzględnienie w nowych podręcznikach posoborowej 
refleksji nad osobą Najświętszej Maryi Panny może mieć pozytywne 
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znaczenie w kształtowaniu się świadomości religijnej zgodnej z obo-
wiązującą nauką Kościoła. Zaniedbanie maryjnych treści w przekazie 
katechetycznym mogłoby spowodować wiele błędów i wypaczeń  
w obszarze pobożności maryjnej katechizowanych. 

Dlatego tak istotne jest skonfrontowanie prawd związanych  
z posoborową mariologią z podręcznikami, które służyły pomocą  
w ich przekazie w ramach szkolnego nauczania religii.  

Dla właściwej oceny podejmowanego zagadnienia wymagane by-
ło precyzyjne określenie celu głównego problemu badawczego roz-
prawy, który można wyrazić w formie pytania: czy współczesna kate-
cheza w ramach nauczania szkolnego rzetelnie uwzględnia posobo-
rowe maryjne inspiracje, to znaczy czy podręczniki do nauczania 
religii są rzeczywistą przestrzenią recepcji posoborowej mariologii? 
W kontekście tak postawionego celu głównego pojawiły się zagadnie-
nia uszczegóławiające: Jak wiele maryjnych tekstów można zaobser-
wować w podręcznikach do nauczania religii przeznaczonych dla 
uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjal-
nej? Istotne wydaje się również pytanie nie tylko o ilość, ale i o jakość 
zaproponowanych maryjnych tekstów: Jaką posiadają wartość teolo-
giczną? To z kolei implikuje następujące pytania: Czy maryjna tema-
tyka dostosowana jest do treści poszczególnych jednostek oraz czy 
jest ona dobrze dobrana do grupy wiekowej? Należało również odpo-
wiedzieć na pytanie: Jakie przesłanie zawierają teksty uwzględniają-
ce posoborową mariologię dla młodego człowieka? 

Postawiony problem w temacie prezentowanej dysertacji, zebra-
na literatura oraz założone cele wymagały doboru właściwych metod 
badawczych, przy pomocy których opracowano podjęte zagadnienie. 
Dlatego badania naukowe realizowane w ramach niniejszej rozprawy 
podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy zakładał zapoznanie się  
i sklasyfikowanie tekstów odnoszących się do Najświętszej Maryi 
Panny zamieszczonych w wybranych podręcznikach do nauczania 
religii, przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum  
i klas ponadgimnazjalnych. Na tym etapie została użyta metoda ana-
lizy tekstów. Drugi etap pracy polegał na syntetycznym ujęciu podję-
tego zagadnienia oraz zaprezentowaniu go od strony zawartości pod-
ręczników i wniosków katechetycznych. Na tym etapie wykorzystano 
metodę syntezy oraz metodę porównawczą.  

Postawiony problem badawczy został rozwiązany w pięciu roz-
działach.  

Rozdział pierwszy dotyczy kwestii związanej z katechezą maryj-
ną w nauczaniu i refleksji katechetycznej Kościoła i stanowi niejako 
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wprowadzenie do dalszej analizy. Zawiera cztery paragrafy, których 
tytuły zostały uformowane na kanwie wskazań bł. Pawła VI zawar-
tych w adhortacji apostolskiej Marialis cultus, związanych z odno-
wionym kultem maryjnym (zob. MC 24-28). W tym posoborowym 
maryjnym dokumencie papież wyróżnił i sprecyzował cztery podsta-
wowe zasady (trynitarną, chrystologiczną, pneumatologiczną, ekle-
zjalną), bez których nie można mówić o autentycznej mariologii. Aby 
stworzyć fundament do dalszej analizy tekstów z maryjnymi odnie-
sieniami i nie popełnić podstawowych błędów doktrynalnych, na po-
czątku rozprawy została ukazana w poszczególnych punktach relacja 
Najświętszej Maryi Panny do Trójjedynego Boga Ojca, Jego Syna 
Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego oraz Kościoła. Na kanwie tych 
informacji została także wyeksponowana poprawna katecheza ma-
ryjna. 

Rozdział drugi stanowi analiza podręczników do nauczania reli-
gii, przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej z uwzględnie-
niem treści zawartych w pierwszym rozdziale tejże rozprawy. Bada-
niom zostały poddane na początku podręczniki serii krakowskiej – 
WAM, następnie poznańskiej – św. Wojciecha, na końcu zaś kielec-
kiej – Jedność. Na strukturę tej części składało się sześć paragrafów, 
z których po trzy z każdego wydawnictwa dotyczyły edukacji wcze-
snoszkolnej (klasy I-III), zaś kolejne trzy nauczania blokowego (klasy 
IV-VI).  

Analiza polegała na tym, iż po krótkim ogólnym zaprezentowa-
niu poszczególnych podręczników, zostały ukazane zestawienia ilo-
ściowe, po czym dokonano interpretacji jakościowej wyłonionych tek-
stów z maryjnymi akcentami zamieszczonymi na kartach podręczni-
ków do nauczania religii w szkole podstawowej. 

W rozdziale trzecim dokonano przebadania podręczników do na-
uczania religii przeznaczonych dla uczniów z gimnazjum. Ta część 
rozprawy zbudowana została z trzech paragrafów, natomiast analiza 
miała podobny przebieg jak w rozdziale go poprzedzającym. Każdy 
punkt tego rozdziału odpowiadał kolejnej serii podręczników, zaś 
poszczególne podparagrafy odnosiły się do podręczników klas I-III 
gimnazjum. Praca badawcza na tym etapie wykazała, iż trzy serie 
wydawnicze podręczników do gimnazjum posiadają najuboższą liczbę 
tekstów, w których autorzy odwołali się do Najświętszej Maryi Pan-
ny. Najwięcej maryjnych treści zauważono, podobnie jak w rozdziale 
drugim, w podręcznikach kieleckich, zaś najmniej w serii poznań-
skiej.  



INNE 

 

 

 

546

Rozdział czwarty został poświęcony analizie podręczników do 
nauczania religii przeznaczonych dla uczniów uczęszczających do 
liceum, technikum oraz szkoły zawodowej. 

 Należy zaznaczyć, iż te ostatnie podręczniki zostały przeanali-
zowane tylko z serii krakowskiej WAM, gdyż jedynie to Wydawnic-
two przygotowało podręczniki do tego typu szkoły. Ta część rozprawy 
składała się z czterech paragrafów, w tym drugi był właśnie poświę-
cony analizie podręczników do klasy I-II szkoły zawodowej.  

Badania miały analogiczną metodologię, jak w rozdziale drugim 
i trzecim. W trzecim rozdziale udało się wykazać, iż najwięcej treści 
związanych z posoborową mariologią znajduje się w podręcznikach 
wydanych przez Wydawnictwo WAM. Najmniej wątków poświęco-
nych Najświętszej Maryi Pannie można było zaobserwować w pod-
ręcznikach Wydawnictwa Jedność.  

Natomiast ostatni rozdział dysertacji polegał na przedstawieniu 
wyników ilościowych i jakościowych z przeprowadzonych badań.  
W tej części dysertacji ukazano, iż w przebadanych podręcznikach do 
nauczania religii, wydanych przez Wydawnictwa: WAM, św. Wojcie-
cha i Jedność, zawierających łącznie 2141 jednostek lekcyjnych, uda-
ło się odnaleźć 208 katechez, w których zaakcentowano postać Naj-
świętszej Maryi Panny.  

W rozdziale piątym zostały zaprezentowane najważniejsze ogra-
niczenia związane z recepcją posoborowej mariologii w przeanalizo-
wanych podręcznikach do nauczania religii. Udało się także wskazać 
na wyzwania, jakie stoją przed redagującymi nowe podręczniki do 
nauczania religii. Udało się również sformułować konkretne postula-
ty dotyczące uwzględniania inspiracji maryjnych w katechizacji dzie-
ci i młodzieży.  

Przeprowadzona refleksja naukowa na temat recepcji posoboro-
wej mariologii w wybranych podręcznikach do nauczania religii  
w Polsce jest odpowiedzią na potrzebę tego typu opracowań. Może 
być inspiracją do odkrywania lepszych i bardziej skutecznych form 
przekazu katechetycznego, dostosowanego do współczesnych uwa-
runkowań.  

Przedstawiona dysertacja, pomimo iż jest próbą obszernego  
i wieloaspektowego zrealizowania zadań postawionych w założeniach 
wstępnych, nie zamyka problemu badania recepcji soborowej mario-
logii w podręcznikach do nauczania religii w Polsce. Dokonana praca 
wskazuje na potrzebę podjęcia dalszych katechetycznych analiz  
i poszukiwań maryjnego wymiaru katechezy. Na podstawie wyników 
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analiz, które wyłaniają się z prac nad niniejszą rozprawą, można 
uwzględnić kilka kierunków nowych badań naukowych. 

Interesujących wniosków mogłyby dostarczyć poszukiwania na-
ukowe, które kwestię recepcji soborowej mariologii podjęłyby na 
płaszczyźnie empirycznych badań. We współczesnej literaturze  
z zakresu katechetyki oraz socjologii religii pojawiają się badania 
empiryczne, dotyczące rozumienia roli Maryi w życiu wierzącego 
człowieka, jednak nie ukazują one związku pomiędzy stopniem re-
cepcji soborowej mariologii w szkolnym nauczaniu a jej przełożeniem 
na życie katechizowanych. 

Soborowa mariologia posługuje się bogatą terminologią, która 
jest również obecna w szkolnych podręcznikach. Pojawiające się pro-
blemy z ich rozumieniem zdają się wyznaczać kolejny kierunek ba-
dań katechetycznych. Mógłby on polegać na wybraniu najważniej-
szych pojęć z zakresu mariologii i dokonaniu ich operacjonalizacji, 
która będzie uwzględniać wiek i możliwości percepcyjne ucznia.  

Innym kierunkiem badań, które warto podjąć w kontekście re-
cepcji soborowej mariologii, może być wznowienie naukowej refleksji 
nad ściślejszą korelacją soborowych treści obecnych w szkolnym nau-
czaniu religii z szeroko rozumianym parafialnym duszpasterstwem 
katechetycznym. Pomogłoby to niwelować rozbieżności, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy zdobywaniem wiedzy a jej przekładaniem na 
doświadczenie wspólnotowego życia Kościoła. 

Z pewnością prezentowana dysertacja nie wyczerpuje wszyst-
kich wątków dotyczących posoborowej mariologii w katechezie. Sta-
nowi jednak próbę oceny tego co było w przeszłości, by podejmować 
skuteczne działania katechetyczne w teraźniejszości oraz wskazać 
kierunek rozwoju na przyszłość. Analizując w kontekście kateche-
tycznym dziedzinę mariologii, warto na koniec przypomnieć słowa 
papieża bł. Pawła VI, które wypowiedział 12 września 1963 r., z oka-
zji czterechsetlecia stowarzyszeń maryjnych: „To w historii zbawie-
nia, w Ewangelii, odnajdziecie Maryję, jak również w skarbcu litur-
gii, która przekazuje wielkie dziedzictwo myśli i modlitwy Kościoła. 
Ostatecznie odnajdziecie Maryję, gdy wykażecie wielkie zatroskanie 
o umieszczenie Jej w całości tajemnicy chrześcijańskiej: istotnie, kult 
Maryi nie jest celem samym w sobie, lecz stanowi mistrzowską dro-
gę, która prowadzi nas do Chrystusa, a w Nim do chwały Boga i do 
umiłowania Kościoła”.               
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Ks. Rudolf Karaś  
 

 
74. ROCZNICA BITWY POD OSUCHAMI 

OSUCHY, 24 CZERWCA 2018 R. 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

 
 

Rozważamy fragment Ewangelii wg. św. Łukasza (Łk 1,5-17), 
który ukazuje niezwykłe narodziny św. Jana Chrzciciela, ostatniego 
proroka Starego Testamentu, który poprzedził i zapowiedział przyj-
ście Zbawiciela. Warto zatrzymać się chwilę na postaciach opisywa-
nych przez Ewangelistę. Są nimi Zachariasz i Elżbieta – małżonko-
wie, którzy doświadczyli wielkiej próby wiary.  

„Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie 
według wszystkich  przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jed-
nak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna”. 

Żydzi uważali, że brak potomstwa jest karą, którą zsyła sam 
Bóg.  Ile razy małżonkowie mogli usłyszeć pytania: „Czym obrazili-
ście Boga?”, „Za co Bóg was tak ukarał?”. Oni mimo wszystko  wier-
nie trwali przy Bogu. Nigdy nie zwątpili w Jego miłość i nie stracili 
nadziei, że zostaną wysłuchani przez Stwórcę, chociaż byli ludźmi  
w podeszłym wieku. 

Zachariasz podczas składania ofiary kadzielnej w świątyni usły-
szał zdumiewające słowa anioła: „Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, 
któremu nadasz imię Jan”. Po dziewięciu miesiącach obietnica anioła 
spełniła się.  

Po narodzinach św. Jana, gdy zgodnie ze zwyczajem żydowskim 
dokonano obrzezania, Zachariasz wielbił Boga za dar syna. Sam 
anioł powiedział, że jego wymodlony i wyproszony syn „wielu spośród 
dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim 
w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom,  
a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować 
Panu lud doskonały”. 

Wspaniałą katechezą jest dla nas życie Zachariasza i Elżbiety. 
Oni ukazują nam postawy, które powinny charakteryzować życie 
każdego  chrześcijanina. Są nimi: miłość do Boga, wdzięczność wobec 
Stwórcy oraz radosne dzielenie się wiarą z innymi. 

Historia świętych małżonków Zachariasza i Anny przypomina 
nam także, że miłość do Boga często związana jest z wysiłkiem, aby 
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nie zwątpić w Jego miłość, nie stracić nadziei oraz wierzyć, że On jest 
z nami nawet w najsmutniejszych, najtrudniejszych, a nawet,  
patrząc po ludzku, w najbardziej beznadziejnych momentach naszego 
życia.  

Spotykamy się w miejscu, gdzie 74 lata temu żołnierze z oddzia-
łów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich stanęli z bronią w ręku, 
aby bronić życia, wolności i godności Polaków, walczyć o niepodle-
głość naszej Ojczyzny i przeciwstawić się zbrodniczej ideologii naro-
dowego socjalizmu niemieckiego. Doszło do walki Dawida z Goliatem. 
Z jednej strony wojsko niemieckie liczące trzydzieści tysięcy ludzi,  
z drugiej tysiąc dwustu partyzantów. Wynik bitwy był łatwy do 
przewidzenia. Wiemy, że w walce i egzekucjach zginęło co najmniej 
czterystu dwudziestu Polaków. Czy była to  klęska? 

 

 
 

Fot. Joanna Ferens 
 
Wspominając bitwę pod Osuchami powinniśmy powrócić do słów 

marszałka Józefa Piłsudskiego:„[…] w najcięższych warunkach żoł-
nierz polski, jeśli nie może wygrać boju, to honoru swego bronić  
potrafi”. 

Czy ta walka miała sens? Czy należało przeciwstawiać się nie-
mieckiej potędze? Czy podjęcie walki musi zawsze być związane ze 
zwycięstwem? Na te pytania odpowiedział prof. Henryk Elzenberg: 
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„Sens walki powinien być mierzony nie szansami na zwycięstwo, lecz 
wartościami, w obronie których ta walka została podjęta”. 

Spotykamy się dzisiaj w tym miejscu, aby ofiarować Bogu modli-
twę za tych, którzy zginęli walcząc o wolność Ojczyzny, aby podzię-
kować i okazać szacunek tym, którzy walczyli o niepodległość Polski  
i są jeszcze wśród nas. Sprowadza nas tutaj troska o to, aby tamte 
wydarzenia pozostały w pamięci, zwłaszcza w pamięci młodego poko-
lenia. Spotykamy się po to, aby przypomnieć sobie jakie są nasze 
obowiązki wobec Polski. Wspominając poświęcenie bohaterów sprzed 
74 lat, chcemy zrozumieć piękno słów „Ojczyzna i patriotyzm”. 

Św. Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek do Polski powie-
dział: „Słowo «ojczyzna», posiada dla nas takie znaczenie pojęciowe  
i uczuciowe zarazem, którego zdaje się, nie znają inne narody Europy 
i świata. Te zwłaszcza, które nie doświadczyły takich jak nasz naród 
dziejowych strat, krzywd i zagrożeń”. 

Dla nas – Polaków, słowo „Ojczyzna” kryje ponad tysiąc pięć-
dziesiąt lat historii narodu, który powstał w chwili, gdy na ziemię 
Słowian przybyli pierwsi misjonarze i zaczęli głosić Ewangelię.  
To ziemia, zabytki, sztuka, literatura, a przede wszystkim ludzie: 
duchowni, żołnierze, uczeni, prości ludzie, małżonkowie i rodzice.  
To bohaterstwo na polu walki i ciężka praca na roli, to budowanie 
miast i wiosek oraz budowanie wiary i miłości w sercach. To wielkie 
zwycięstwa, a także klęski. To także wysiłek wielu pokoleń, dzięki 
którym możemy powiedzieć „jesteśmy Polakami”. 

Ojczyzna jest wielkim dobrem, które wymaga troski i pielęgna-
cji, trudu i poświęcenia. Aby zrozumieć Polskę, należy ją poznawać  
i dostrzec ukryte w niej piękno – zarówno materialne jak i duchowe. 

Przejmujące są słowa, które możemy odczytać w Testamencie 
Ojca Świętego Jana Pawła II: „Przyjmując już teraz śmierć, ufam, że 
Chrystus da mi łaskę owego ostatniego Przejścia czyli Paschy. Ufam 
też, że uczyni ją pożyteczną dla tej największej sprawy, której staram 
się służyć: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej 
wszystkich narodów i ludów (wśród nich serce w szczególny sposób 
się zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny)”. 

W tak ważnym dokumencie, nasz wielki rodak nie zapomniał  
o wyjątkowym dla Niego miejscu, jakim jest rodzinny kraj. Jak wiel-
ka miłość do Polski musiała być w sercu Papieża, który przez ponad 
dwadzieścia siedem lat swojej posługi nie zapomniał Ojczyźnie i nie 
przestał jej kochać! 

Odkrycie prawdy, czym jest Ojczyzna, jak wielki wpływ ma na 
naszą osobowość i na to, kim jesteśmy, rodzi postawę, którą nazy-
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wamy „patriotyzmem”. Jest to wdzięczność i szacunek wobec poko-
leń, które nas poprzedziły na polskiej ziemi, ale także miłość wobec 
tych, którzy żyją obok nas i przyjdą po nas. Ta miłość mobilizuje do 
pracy, poświecenia i służby dla Ojczyzny. 

W jednym z czasopism, poświęconym dziejom Polski, zostały 
umieszczone artykuły oraz wspomnienia związane wychowaniem  
i formacją patriotyczną w okresie międzywojennym. Był to czas od-
budowy państwa, walki z biedą, kształtowania świadomości narodo-
wej. Okres, w którym wyrośli wspaniali ludzie, walczący w okresie  
II wojny światowej z najeźdźcą niemieckim i sowieckim, a po roku 
1945 z nową, komunistyczną okupacją naszego kraju. 

Gdy Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość, Polacy byli 
świadomi jak wielki jest to skarb. Odrodzenie Polski było okupione 
wieloma ofiarami, ciężką pracą, aby zachować wiarę, język i pamięć  
o dawnej wspaniałej Rzeczypospolitej. Wielki wysiłek i wyrzeczenia 
całych pokoleń zostały zwieńczone sukcesem. Od pierwszych  
dni Niepodległej rozpoczęto pracę nad odbudowaniem świadomości  
i dumy narodowej. 

Materialna odbudowa państwa trwała równolegle z odbudową 
polskości. Był to proces, w który włączyli się wszyscy obywatele.  
W jaki sposób narodził się, ukształtował i dojrzewał patriotyzm na-
szych rodaków z tamtych czasów? Na postawę umiłowania przez nich 
Ojczyzny miało wpływ tysiące patriotycznych kazań, wygłoszonych 
przez kapłanów z okazji uroczystości kościelnych i narodowych, sze-
reg modlitw w intencji Polski, wznoszonych do Boga w katedrach  
i małych wiejskich kościołach. To lekcje historii i języka polskiego 
prowadzone przez nauczycieli zakochanych w Polsce, których misją  
i powołaniem było wychowywanie nowego pokolenia Polaków, które 
będzie troszczyło się o Ojczyznę. To patriotyzm pielęgnowany w do-
mach rodzinnych – wspomnienia bliskich, którzy walczyli o wolną 
Polskę, wrócili z Syberii, powracali z całego świata do wymodlonej  
i wymarzonej Ojczyzny, to wywieszane z dumą biało-czerwone flagi. 
To weterani Powstania Styczniowego (żołnierze symbole) – zapra-
szani zawsze na uroczystości państwowe, objęci opieką państwa, 
podziwiani i szanowani przez wszystkich. Patriotyzm to szacunek dla 
munduru wojskowego, to historia Polski, którą należało poznać, bo  
w niej zawarta jest mądrość, która pomaga unikać błędów przodków 
i wskazuje dlaczego każdy Polak może być dumny ze swojej Ojczy-
zny. Patriotyzm to także społeczeństwo podzielone na liczne partie  
i frakcje polityczne, w którym pomimo kłótni i sporów były te same 
cele: budowanie silnej, potężnej, niezależnej od nikogo i bezpiecznej 



INNE 

 

 

 

552

Polski. Do kształtowania się patriotyzmu przyczyniły się wtedy licz-
ne organizacje, które kształtowały charakter i umiejętności, potrzeb-
ne aby służyć Polsce. W takim klimacie wzrastały nowe pokolenia. 
Taka była wówczas nasza Ojczyzna. 

To wszystko ukształtowało wspaniałych ludzi, dla których dobro 
osobiste  i własne życie schodziły na dalszy plan w chwili, gdy poja-
wiało się zagrożenie dla kraju. Odnajdziemy ich m.in. w oddziałach 
Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, 
Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość czy wśród Żołnierzy Niezłomnych. 
Tych ludzi spotkamy także w okolicach Osuch 25 czerwca 1944 r. 

Jakiś czas temu czytałem książkę Tomasza Stańczyka i Witolda 
Paska pt. „Polskie Termopile. Walczyli do końca”. Autorzy opisują 
m.in. obronę Zbaraża, bitwę o Olszynkę Grochowską, obronę Lwowa, 
walkę pod Zadwórzem, obronę Grodna, bohaterstwo żołnierzy Kor-
pusu Ochrony Pogranicza. Zastanawiam się, czy Osuchy nie są ko-
lejną miejscowością, która powinna być wymieniana razem ze sło-
wami „Polskie Termopile” – nazwą znaną w całej Polsce. 

W starożytności obrona Termopil stała się przykładem bohater-
skiego poświęcenia dla ojczyzny. Słowo „Termopile” pojawiło się  
w historii wielu narodów i zawsze było związane z wielkim poświęce-
niem i bohaterstwem żołnierzy. 

Dzisiaj wielkim wyzwaniem dla Państwa Polskiego i Polaków 
jest pamięć historyczna. Różne ideologie oraz instytucje międzynaro-
dowe przedstawiają wizję świata, w której nie ma narodów, a jedynie 
wielokulturowe wspólnoty. Drogą do tego jest m.in. zniekształcenie 
historii, lekceważenie jej w edukacji szkolnej, albo wmawianie, że 
pamięć o przeszłości narodu jest ciężarem, który przeszkadza w roz-
woju kulturowym i ekonomicznym oraz rodzi groźne konflikty. 

Prymas Tysiąclecia Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński wypo-
wiedział słowa, które powinny pozostać w naszych sercach: „Naród 
bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem 
bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości! Lepiej, iż opieramy 
naszą przyszłość na minionych wiekach, niż gdybyśmy ją mieli za-
cząć dopiero dzisiaj. Nie możemy się wyrzec tego, co przez wieki całe 
w bólu, cierpieniu, męce i krwi, w pracy i trudzie, w żywej wierze  
i nadziei, kładzione było w tę ziemię” („Z rozważań nad kulturą  
ojczystą”, str. 160). 

Naszym obowiązkiem jest pamięć o przeszłości, szczególnie  
o miejscach, w których przelano krew za wolność Polski, a polski 
żołnierz złożył największą ofiarę – ofiarę z własnego życia. 
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„Wojsko i Naród. Awers i rewers tej samej historii. Obowiązek 
żołnierza wobec państwa kończy się wraz z jego śmiercią. Ale  
obowiązek państwa wobec swych żołnierzy nie kończy się  
nigdy”(Historia – Polska Zbrojna, nr 2, 2018).  

Obowiązkiem państwa i narodu jest pamięć, wdzięczność oraz 
godne upamiętnienie tych, którzy walczyli za Polskę. Osuchy są tym 
miejscem, które wpisało się na trwałe w dzieje naszego Narodu.  
A bohaterstwo żołnierzy może stać się lekcją patriotyzmu dla tych 
którzy usłyszą nazwę Osuchy. 

Na koniec pragnę przytoczyć fragment utworu Andrzeja Koła-
kowskiego pt. „Przysięga”. Rozważając te słowa pamiętajmy o żyją-
cych i poległych bohaterach spod Osuch: 

„Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż, 
na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, 
na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, 
na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych”. 

Amen. 
 

 
 

Fot. Joanna Ferens 
 

Złożenie kwiatów na Cmentarzu partyzanckim w Osuchach 
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Ks. Rudolf Karaś  

 
„MARYJO KRÓLOWO POLSKI…”1 

 
W tym roku w naszej Ojczyźnie obchodzimy 100. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspominamy rok 1918  
i wsłuchujemy się w głos wielkich mężów stanu oraz polityków 
tamtego okresu. Nie zapominajmy jednak, że nie byłoby wolnej 
Ojczyzny bez pamięci o przeszłości Polski, która budowała swoją 
wielkość na fundamencie wierności Chrystusowi. Polski, która była 
potężna i dumna, a równocześnie otwarta i budząca zainteresowanie 
oraz podziw obcokrajowców. Polski, w której wiara w Jezusa 
Chrystusa była siłą, która pozwoliła Polakom wytrwać i zwyciężać  
w najtrudniejszych momentach historii. 

Powróćmy pamięcią do ubiegłych wieków. W tym miejscu 
pragnę przytoczyć fragment książki Tomasza Łysiaka pt. „Medalion 
na pancerzu”: „Jeśli przyjrzeć się husarskim zbrojom wystawionym 
na Wawelu czy zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, to 
najpierw rzuca się w oczy to, co polski rycerz miał na napierśniku. Po 
prawej stronie widać krzyż maltański wpisany w koło, po lewej zaś, 
tam gdzie pod blachą spało serce wojownika, medalion z Matką Bożą. 
(…) Dla husarii ów medalion był symbolem nie tylko ochrony, ale  
i kierunku wszelkich działań”. 

 

 

                                                      
1 Przedruk z Edycji Zamojsko-Lubaczowskiej Tygodnika Katolickiego „Niedziela” 

18(2018), s. II.  
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Autor książki wyjaśnia także czytelnikom, co było największą 
siłą polskich wojsk pod Wiedniem w 1683 r.: „ (…) ponad zbroją, 
rynsztunkiem czy wyszkoleniem górowała jedna rzecz. Ta, którą 
uosabiały symbole zaklęte w mosiężnych medalionach na 
napierśnikach husarskich – Krzyż i Matka Boża. Była to wiara  
w Boga” (por. Tomasz Łysiak, „Medalion na pancerzu”, str. 36 i 40). 

Nasi przodkowie budowali wiarę, przyjmując sakramenty 
święte, czytając Biblię, modląc się i gromadząc skarby, którymi były 
miłosierdzie i troska o dobro wspólne. Ich wzorem do naśladowania, 
Matką i Orędowniczką, pozostawała zawsze Maryja. Jej wizerunek 
znajdował się nie tylko w świątyniach, domach i na rycerskich 
zbrojach. Ona była zawsze z tymi, którzy walczyli o wolność  
i suwerenność naszej Ojczyzny. Minął czas świetności 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a ryngraf z wizerunkiem Maryi 
nosili żołnierze Konfederacji Barskiej (1768 r.), powstańcy 
Kościuszki (1794 r.), powstańcy listopadowi (1830 r.) i powstańcy 
styczniowi (1863 r.). 

W czasach II Rzeczypospolitej ryngraf na trwałe wpisał się  
w tradycję Wojska Polskiego. W okresie okupacji niemiecko-
sowieckiej żołnierze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych  
z dumą nosili na swoich partyzanckich mundurach wizerunek Matki 
Bożej Ostrobramskiej lub Częstochowskiej na tle orła w koronie. Tę 
tradycję kontynuowali Żołnierze Niezłomni. (por.„Ryngrafy Żołnierzy 
Wyklętych”). 

Jednym z Żołnierzy Niezłomnych jest Franciszek Majewski 
„Słony”. Zginął, oddając życie za wolność Polski 26 września 1948 r. 
w Węgrzynowie niedaleko Sierpca. 

Na piersi pod mundurem nosił ryngraf, na którego rewersie 
znajdował się napis: „Królowo Korony Polskiej, miej w opiece 
wiernego Ci sługę”. Oddał życie wierny przysiędze, broniąc Polski 
przed nową okupacją sowiecką i ideologią komunistyczną. Jego 
ryngraf, przekazany przez rodzinę Instytutowi Pamięci Narodowej, 
stał się symbolem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
w roku 2016. 

Dzisiaj, gdy tak wiele niebezpieczeństw zagraża naszej wierze, 
naszym rodzinom, Ojczyźnie i chrześcijańskiej Europie, zwracajmy 
się jak najczęściej do Maryi. Ona zawsze wysłuchuje swoich dzieci. 
Szczególnie wtedy, gdy wypełniamy Jej prośbę i bierzemy do rąk 
różaniec. Powracajmy także do przepięknych tradycji narodowych. 
Niech w domach, w których mieszkamy i w miejscach pracy widoczny 
będzie wizerunek Tej, która ciągle wyprasza dla nas łaski u swojego 
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Syna. Wpatrując się w oblicze Matki Najświętszej, wracajmy 
pamięcią do naszych bohaterów narodowych, którzy z Jej 
wizerunkiem na zbrojach, mundurach, a przede wszystkim w sercu, 
potrafili kochać Boga, bliźniego i Polskę. 
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Ks. Józef Partyka1  
 

 
O POTRZEBIE DOJRZAŁYCH I BRATERSKICH  

RELACJI KAPŁAŃSKICH2 
 
 

Verba docent exempla trahunt 
Rola proboszcza w życiu każdego kapłana, a szczególnie neopre-

zbitera jest nie do przecenienia. Młody kapłan, pełen entuzjazmu  
i wiedzy wyniesionej z Seminarium Duchownego, stawiając pierwsze 
kroki w parafii, jest narażony na wiele niebezpieczeństw, z których 
nie zdaje sobie sprawy: przecenianie aktywności zewnętrznej kosz-
tem życia duchowego, co prowadzi do wypalenia zawodowego; nie-
właściwe budowanie relacji interpersonalnych w szkole czy parafii; 
uzależnienie od substancji psychoaktywnych w sytuacji nieradzenia 
sobie ze zmęczeniem czy stresem. Jednym z czynników chroniących 
przed tymi lub podobnymi niebezpieczeństwami są prawidłowe rela-
cje proboszcz – wikariusz. 

Mimo iż za kształt tych relacji odpowiedzialne są obie strony, to 
wydaje się, że w dużej mierze zależą one od proboszcza, za którym 
stoi wieloletnie doświadczenie, życiowa mądrość i świadomość odpo-
wiedzialności za powierzenie mu przez Kościół dodatkowej misji: 
dawania świadectwa dobrego życia kapłańskiego i gorliwości duszpa-
sterskiej nie tylko wobec powierzonych mu parafian, ale również 
wobec współpracownika, którego otrzymuje. Wielu młodych kapła-
nów miało szczęście spotkać u progu kapłańskiego życia dojrzałych  
i odpowiedzialnych proboszczów, których często określają słowami: 
ojciec, opiekun, przewodnik, autorytet. Określenia te skierowują 
naszą uwagę na podwójną relację, w jakiej występują proboszczowie 
wobec swoich współpracowników. Jest to relacja ojciec-syn i przeło-
żony-podwładny. Troska o dobre i braterskie relacje kapłańskie nie 
jest sprawą prostą. Z pewnością przydają się takie cnoty jak: roz-
tropność i nieskazitelność oraz cierpliwość. Zaś pasterska uczciwość  
i gorliwość proboszcza pozwala z pokorą znosić trudy słabości swoich 

                                                      
1 Kapłan diecezji tarnowskiej, dr psychologii; zainteresowania badawcze: teolo-

gia pastoralna, prężność osobowa, postawy religijne, postawy rodzicielskie, psychoma-
nipulacja, poradnictwo psychologiczne, poczucie sensu życia, relacje interpersonalne. 

2 Przedruk: Currenda. Pismo urzędowe Diecezji Tarnowskiej, 166(2016), nr 4,  
s. 605-610. 
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i innych (współpracowników). Dobrym rozwiązaniem w trudnych 
sytuacjach jest też reagowanie na nie humorem, a gdy czasami trze-
ba zwrócić uwagę, czy przedyskutować trudną sprawę, zdobycie się 
na szczerą i braterską rozmowę. Warto jednak zwrócić uwagę na 
kilka czynników, które mogą utrudniać dobre, braterskie relacje  
w kapłaństwie. 
 

Uprzedzenia 
Jednym z pierwszych pytań, które powinien postawić sobie pro-

boszcz, który otrzymuje współpracownika jest pytanie: „Czy (i jaki) 
mam obraz wikariusza, którego otrzymuję? Jakie jest moje „nasta-
wienie” do niego?” Dlaczego tak ważne jest postawienie sobie tych 
pytań? Bo to, jak proboszcz spostrzega swojego współpracownika, 
będzie miało znaczący wpływ na to, jak z nim będzie rozmawiał!  
Nasze myśli, uczucia i zachowania są bowiem kształtowane przez 
wewnętrzne środowiska społeczne (obrazy świata wewnątrz nas),  
a to determinuje nasze widzenie świata zewnętrznego. Powyższą 
prawidłowość dobrze ilustruje tzw. efekt Rosenthala, nazywany  
w literaturze psychologicznej „samospełniającą się przepowiednią”. 
Eksperyment przeprowadzony na grupie dzieci potwierdził tezę, że 
samo zaszeregowanie uczniów do grupy dzieci zdolnych lub mniej 
zdolnych (na podstawie testu badającego iloraz inteligencji, który  
w istocie nie miał żadnego znaczenia w przydziale dzieci do grup) 
miało wpływ na zmianę stosunków nauczyciel-uczeń. Dzieci, uznane 
za „zdolne”, cieszyły się większą życzliwością nauczycieli, poświęcano 
im więcej czasu na tłumaczenie i pomoc w zadaniach, częściej chwa-
lono oraz stawiano przed nimi większe wymagania, motywując ich do 
osiągnięć. Ponowne badanie testem inteligencji wykazało, że dzieci 
„zdolniejsze” osiągały lepsze wyniki niż pozostali. Wymagania, pozy-
tywne nastawienie i wiara w dzieci motywowały je do osiągania suk-
cesu. A zatem oczekiwania co do świata społecznego wpływają na to, 
jak go spostrzegamy i mogą w efekcie doprowadzić do zachodzenia  
w nim realnych zmian. A to znaczy, że już sama opinia o kimś może 
skutkować naszym odniesieniem do niego. 

Sposób, w jaki myślimy o sobie i świecie społecznym, jak selek-
cjonujemy, interpretujemy, zapamiętujemy i wykorzystujemy infor-
mację społeczną w wydawaniu sądów i podejmowaniu decyzji, okre-
śla się w psychologii poznaniem społecznym. Leży ono u podstaw 
wszystkich procesów decyzyjnych człowieka. Konstruując w umyśle 
wizję otaczającego świata, kierujemy się przede wszystkim schema-
tami poznawczymi i heurystykami myślenia, które pozwalają nam, 
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zgodnie z prawem „najmniejszego wysiłku”, pobrać tylko tyle infor-
macji, ile jest nam niezbędne, by podjąć decyzję, czy wybrać właściwą 
reakcję (teoria skąpca poznawczego). Biorąc pod uwagę powyższe, 
możemy powiedzieć, że w zasadzie decyzje podejmujemy w oparciu  
o zniekształcone dane, w sposób zniekształcony spostrzegamy i in-
terpretujemy rzeczywistość, jak również często dokonujemy błędnych 
ocen, a co za tym idzie – nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo się 
mylimy. Czy rzeczywiście tak się dzieje? 

W 1950 r. przeprowadzono ciekawy eksperyment („ciepły-zimny” 
H. Kelleya), w którym poproszono studentów, przydzielonych do 
dwóch grup, o ocenę swojego wykładowcy. Jednej grupie powiedzia-
no, że zajęcia poprowadzi wykładowca „ciepły, postępowy, krytyczny, 
praktyczny i zdecydowany”, drugiej zaś, że będzie to wykładowca 
„zimny, postępowy, krytyczny, praktyczny i zdecydowany”. W efekcie 
pierwsza grupa oceniła wykładowcę jako osobę niezależną i elastycz-
ną, druga zaś jako osobę nietolerancyjną, wybuchową i sztywną  
w przekonaniach. Dodatkowo w dyskusji po wykładzie aktywnie 
uczestniczyło 56% słuchaczy z grupy pierwszej i tylko 32% studentów 
z grupy drugiej. Samo „zaetykietowanie” wykładowcy wystarczyło, by 
zmienić nastawienie studentów do niego (i sposób komunikacji). Tak 
ważne zatem jest to, od kogo i jakie informacje pozyskujemy, bo czę-
sto na ich podstawie tworzy się obraz drugiej osoby (współpracowni-
ka), a to mocno rzutuje na „jakość” tworzonych relacji. 
 

Porównywanie się z innymi 
Innym mechanizmem społecznym, który może utrudnić prawi-

dłowe relacje i komunikację, może być nieustanne porównywanie się 
z innymi. Mechanizm ten jest dobrze znany z teorii podtrzymywania 
własnej wartości Tessera. W myśl tej teorii, jeśli czyjeś zachowanie 
zagraża wyobrażeniom o nas samych, pojawia się uczucie dysonansu. 
Czynnikami warunkującymi pojawienie się dysonansu w relacjach 
interpersonalnych są: 

a) poziom wykonania zadania w porównaniu z inną osobą, 
b) bliskość, charakter relacji, jakie z nią utrzymujemy, 
c) znaczenie wykonywanego zadania dla naszego obrazu „ja”. 
Redukcja dysonansu w relacjach interpersonalnych następuje 

zwykle przez zmianę któregoś z wyżej wymienionych elementów, 
czyli np.: 

a) uniemożliwianie komuś doprowadzenia zadania do końca, 
b) rozluźnianie relacji dostarczających dysonansu, 
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c) zmniejszanie znaczenia zadania w tworzeniu własnego poczu-
cia „ja”. 

Jeśli powyższe zabiegi okazałyby się niewystarczające, zgodnie  
z teorią autoafirmacji Claude Stelle’a, ludzie dążą do potwierdzania 
posiadanych kompetencji (osiągnięć) w dziedzinach nie związanych  
z zagrożeniem. Nadrzędnym celem staje się bowiem obrona własnego 
„ja” (poczucia własnej wartości). To dlatego student, który nie może 
wykazać się samymi „piątkami” w indeksie, staje się „twórczy  
i przedsiębiorczy”, a kapłan, któremu „nie idzie” duszpasterstwo, 
staje się specjalistą od… tego, co z pewnością z duszpasterstwem ma 
niewiele wspólnego. Ucieczki w aktywności nie związane z duszpa-
sterstwem nie można mylić z pasją czy hobby, do którego kapłan ma 
prawo i które może pochłaniać mu dużo czasu. Różnica bowiem pole-
ga na tym, że pasja czy hobby wypełnia czas wolny kapłana (poza 
duszpasterstwem), zaś potwierdzanie własnych kompetencji w dzie-
dzinach nie związanych z duszpasterstwem niestety odbywa się jego 
kosztem (duszpasterstwa). 

Wniosek z powyższych rozważań wydaje się oczywisty: taka jest 
dojrzałość kapłańskich relacji, jaka jest dojrzałość osób, które je two-
rzą. 
 

Niewłaściwe sposoby porozumiewania się 
John Gottman opisuje taki sposób komunikacji, który do niczego 

dobrego nie prowadzi i z góry skazany jest na porażkę? Według niego 
bezproduktywne rozmowy: 

a) mają ostry początek, 
b) zawierają krytykę ogólną („ty nigdy”, „ty zawsze”), 
c) prowadzą do okazywania pogardy i obojętności wobec roz-

mówcy, 
d) dominuje w nich nastawienie obronne, poniżanie lub umniej-

szanie wartości rozmówcy. 
Jeśli do powyższej charakterystyki dołączymy: brak reakcji na 

słowa i spojrzenia rozmówcy oraz dążenie do tego, by po kłótni uci-
chło, by zapomnieć czy przemilczeć trudną sprawę, to skutkiem tak 
prowadzonej „rozmowy” może być tylko… eskalacja napięcia i zale-
ganie negatywnych emocji, co w dalszej perspektywie może doprowa-
dzić do zerwania jakichkolwiek relacji. 
 

Właściwe sposoby porozumiewania się 
Czy istnieją zasady prawidłowej komunikacji? Tak. Można  

je streścić w następujących punktach: 
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– mów o czyimś zachowaniu, a nie o samej osobie – „nie odezwa-
łeś się, gdy mnie zobaczyłeś”, a nie „jesteś chamski”, 

– skup się na spostrzeżeniach, nie na wyciąganiu wniosków – 
„dziś zaspałeś”, a nie „znowu się spóźniłeś, bo pewnie siedzisz po 
nocach przed komputerem”, 

– opisuj, a nie oceniaj – „miał podkrążone oczy, trzęsły mu się 
ręce i głos”, a nie „jest alkoholikiem”, 

– opisuj zachowanie w kategoriach „mniej lub bardziej”, a nie 
„tak” lub „nie” – „N w czasie spotkania był bardzo aktywny (mało 
aktywny, w ogóle się nie udzielał)”, a nie „N ‘dobrze’ (źle) uczestni-
czył w spotkaniu”, 

– skup się na zachowaniach „tu i teraz” – „dziś znów nie byłeś  
w szkole”, a nie „ty unikasz szkoły”, 

– dziel się informacjami i pomysłami, a nie dawaj rad – „a może 
warto było…”, a nie „trzeba było mnie słuchać”, 

– sprawdzaj możliwości zamiast trzymania się przy gotowych 
odpowiedziach i rozwiązaniach – postaraj się „wymyślić” przynajm-
niej 3 powody, dla których ktoś mógł zachować się tak, a nie inaczej  
i sprawdź, który wariant jest najbardziej prawdopodobny, 

– korzyści z informacji zwrotnej powinien mieć odbiorca, a nie 
nadawca, 

– przekaż tyle informacji, ile rozmówca może spożytkować, a nie 
tyle ile chciałbyś przekazać – „prawda jest, jak bochenek chleba. 
Mamy ją przełknąć, a mamy tylko małe usta”, 

– informacje zwrotne podane w niewłaściwym czasie, mogą 
przynieść więcej szkody niż pożytku – np. upomnienie kogoś za nie-
właściwe zachowanie w gronie znajomych, zamiast w cztery oczy, 

– myśl o tym, co zostało powiedziane, a nie o tym, dlaczego – 
„powiedział, że nie ma pieniędzy”, a nie „powiedział, że nie ma pie-
niędzy, bo pewnie chce, żebym mu pożyczył”. 

Do powyższych zasad można jeszcze dodać: mów wprost do ko-
goś, a nie o kimś; mów o sobie, a nie o innych; używaj pierwszej osoby 
liczy pojedynczej, zamiast form bezosobowych, to znaczy bierz odpo-
wiedzialność za to, co mówisz. 
 

Gwarancja sukcesu 
Gdyby każdy z nas stosował się do powyższych reguł, nasze  

życie byłoby bardziej spokojne, a relacje interpersonalne, również  
te kapłańskie, bardziej satysfakcjonujące. Nie należy jednak zapomi-
nać, że podstawowym warunkiem gwarantującym 100-procentową 
skuteczność kapłana jest głęboka więź kapłana z Chrystusem! 
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Utrzymywanie tej więzi „poprzez codzienną modlitwę i medytację 
pozwala spojrzeć w swoje wnętrze i odnaleźć w sobie Pana. Dlatego 
poświęcanie czasu na przebywanie w obecności Boga na modlitwie 
jest prawdziwie pierwszorzędnym wymogiem duszpasterskim, a nie 
czymś ubocznym w stosunku do pracy duszpasterskiej; trwanie przed 
Panem jest w ostatecznym rozrachunku najważniejszym priorytetem 
duszpasterskim”. Jest także gwarantem dobrych i prawdziwie bra-
terskich relacji kapłańskich. 
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w bazylice św. Jana na Lateranie, 13 maja 2005 r. 

3. Janowska J., Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli, Wydaw-
nictwo UMCS, Lublin 1993. 

4. kaplani.com.pl 
5. Czasopismo Zbliżenia, nr 1. 

 



INNE 

 

 

 

563

 
Ks. Michał Moń  
 

 
SŁOWO ZACHĘTY DO PIELGRZYMOWANIA NA JASNĄ GÓRĘ. 

 
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia, 

Chodząc pieszo i korzystając z różnych dostępnych środków  
lokomocji, Jezus nieustannie był w drodze. Ewangelia ukazuje nam 
Jezusa jako wędrowca, który wraz z uczniami odwiedzał poszczegól-
ne miasta i wioski swojej rodzinnej ziemi. Nie wszędzie spotykał się  
z serdecznym przyjęciem, doświadczał także niezrozumienia i odrzu-
cenia. Mimo to nie zrażał się. Świadom swojego posłania, „na życie 
rzucał światło przez Ewangelię” (por. 2 Tm 1,10) i przypominał powo-
łanie do życia z Bogiem – powołanie, o którym i dziś wielu zapomina, 
że do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka (Mdr 2,23). Wielu ob-
winia Boga o cierpienie w świece, szczególnie cierpienie niewinnych, 
odwraca się od Niego, gdy umiera ktoś bliski. A przecież Bóg zawsze 
jest po stronie człowieka, po stronie życia.  

Ukazuje nam to dzisiejsza Ewangelia. Wskrzeszenie 12-letniej 
dziewczynki, córki jednego z przełożonych synagogi, to wyraźny 
znak, że Bóg jest po stronie życia. Mocno wierzył w to Jair, który 
pada Jezusowi do nóg i błaga Go: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź  
i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła” (Mk 5,23). W tej modlitwie 
widzimy troskę każdego rodzica o swoje dzieci, o ich życie, dobro, ale 
przede wszystkim widzimy wielką wiarę w Jezusa, która sprawdza 
się szczególnie wtedy, gdy przychodzi wiadomość, że dziewczynka 
umarła. Jezus mówi ojca: „Nie bój się, wierz tylko!” (w. 36). Te słowa 
Jezusa dodają otuchy! Po wejściu do domu Pan każe wyjść wszystkim 
i zwraca się do zmarłej dziewczynki, mówiąc: „Dziewczynko, mówię 
ci, wstań!” (w. 41). Dziewczynka natychmiast wstała i zaczęła cho-
dzić. Widzimy tutaj absolutną władzę Jezusa nad śmiercią, która jest 
dla Niego jak sen, z którego może nas obudzić. W obliczu różnych 
życiowych tragedii, rozmaitych doświadczeń Jezus mówi nam: „Nie 
bój się, wierz tylko!”. Ufał tym słowom św. Jan Paweł II, pisząc po 
jednych z rekolekcji, jeszcze jako kardynał Wojtyła: „Jestem bardzo 
w rękach Bożych” (2 IX 1962).  

Dziś Kościół zaprasza nas do takiej wiary, jaką miała kobieta, 
która od 12 lat cierpiała na krwotok. Z powodu tej choroby, zgodnie  
z kulturą tamtych czasów, była skazana na odrzucenie społeczne. Ta 
bezimienna kobieta, idąca w tłumie za Jezusem, mówiła: „Żebym 
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choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa” (w. 28). I tak się stało: 
ośmieliła się dotknąć Jezusa, bo chciała być zdrowa, ale to wiara  
w Chrystusową moc ją uzdrowiła. To wiara podpowiedziała jej, do 
Kogo ma przyjść ze swoim cierpieniem. Każdy, kto wierzy w Jezusa, 
może być pewien, że otrzyma od Niego potrzebną łaskę, wybawienie 
od wielu problemów. Zachęcając do takiej ufnej wiary, Papież Franci-
szek powiedział: „Za każdym razem, gdy Jezus zbliża się do nas, kie-
dy my z wiarą do Niego idziemy, słyszymy to od Ojca: «Dziecko, ty 
jesteś moim synem, ty jesteś moją córką! Jesteś uzdrowiony, jesteś 
uzdrowiona. Ja przebaczam wszystkim, wszystko. Ja uzdrawiam 
wszystkich i wszystko»”. (Anioł Pański, 28 czerwca 2015 r.) 

Te dwa wydarzenia, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, mają 
jedno zaproszenie: Wierz tylko, zaufaj Jezusowi. „Nasz Zbawiciel 
śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię”. (2 Tm 
1,10) 

Rozpoczyna się czas wakacji i urlopów. Jest to wspaniała okazja 
do tego, by odchodząc od zwykłych, codziennych zajęć i obowiązków, 
umocnić relację z Bogiem. Na początku sierpnia wyruszy kolejna 
Piesza Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska na Jasną Górę. Piel-
grzymi wyjdą najpierw z Bełza na Ukrainie, a następnie z Zamościa, 
Lubaczowa, Tomaszowa Lubelskiego i Biłgoraja, aby 14 sierpnia 
wspólnie stanąć przed obliczem Jasnogórskiej Matki. Poszczególne 
grupy pielgrzymów, choć rozpoczynają swoją drogę w różnych miej-
scach, dzielą to samo pragnienie: pogłębienia więzi z Bogiem, odda-
nia czci Matce Zbawiciela i wzrostu w chrześcijańskiej miłości wobec 
bliźniego. 

Co roku w naszej diecezjalnej pielgrzymce uczestniczy wielu 
wiernych. Wśród nich są osoby w różnym wieku, począwszy od ma-
łych dzieci, aż po ludzi starszych. Pielgrzymi wędrują podzieleni na 
grupy, którym przewodzą kapłani, wspierani przez alumnów naszego 
seminarium, a także przez osoby świeckie pełniące różne funkcje. 
Pielgrzymka to nie tylko zwykła wędrówka, zwiedzanie, ale swego 
rodzaju rekolekcje. Każdego dnia pielgrzymi słuchają konferencji, 
których temat nawiązuje do aktualnego programu duszpasterskiego 
Kościoła. W tym roku, idąc pod hasłem „Prowadź nas Duchu Święty”, 
będziemy odkrywali osobę Ducha Świętego i Jego dary. Co najważ-
niejsze, codziennie sprawowana jest Eucharystia z homilią, każda 
grupa na jednym z etapów ma możliwość Adoracji Chrystusa Eucha-
rystycznego. Pielgrzymi przez całą drogę mają okazję do spowiedzi. 
Wspólne wędrowanie, połączone z modlitwą, zbliża ludzi do Boga i do 
siebie nawzajem. Dzięki temu podczas pielgrzymki tworzy się wielka 
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rodzina wiary. Rodzina ta obejmuje nie tylko tych, którzy wędrują. 
Jej częścią są też osoby niepełnosprawne, starsze, chore i te, które  
z różnych przyczyn rodzinnych i zawodowych nie mogą iść pieszo na 
Jasną Górę, ale biorą udział w duchowym pielgrzymowaniu. Swoją 
modlitwą i ofiarą wspierają pątników.  

Siostro i Bracie, jeśli nie możesz w tym roku pielgrzymować, za-
praszam Cię do duchowego uczestnictwa w pielgrzymce poprzez mo-
dlitwę i ofiarowane trudy. Pielgrzymów duchowych zachęcam do 
słuchania Katolickiego Radia Zamość, na antenie którego będzie 
można wysłuchać rozważań i konferencji głoszonych w poszczególne 
dni pielgrzymki.  

 
Czym jest pielgrzymka i dlaczego warto wyruszyć w drogę? 
 Pielgrzymowanie jest oderwaniem się od codziennych zajęć.  

Daje okazję do radosnego doświadczenia spotkania z Bogiem.  
Pielgrzymka ma także charakter pokutny. Jest drogą nawrócenia  
i powinna prowadzić do przemiany życia. Ma ponadto wymiar apo-
stolski, ponieważ wędrowanie pielgrzymów stanowi wyraźne świa-
dectwo wiary, składane wobec spotkanych ludzi. Na pielgrzymce, tak 
jak w codziennym życiu, doświadczamy radości i trudu, chwil odpo-
czynku i zmęczenia, zapału i zniechęcenia. Uświadamiamy sobie, że 
nie wystarczą ludzkie siły, ale że potrzebujemy Boga i Jego łaski. Na 
pielgrzymce rozpoznajemy też, iż każdą drogę łatwiej pokonuje się 
we wspólnocie, a więc że potrzebny jest nam drugi człowiek i że my 
jesteśmy potrzebni innym. Pielgrzymka daje okazję do służenia sobie 
nawzajem dobrym słowem, uśmiechem, pomocą, ale i rozmaitymi 
otrzymanymi od Boga darami i talentami. Wreszcie w czasie piel-
grzymki możemy się również przekonać, że w każdej drodze – i tej 
pielgrzymkowej i tej życiowej – najważniejsze jest to, aby nie stracić 
z oczu celu wędrówki. 

 
Drodzy Siostry i Bracia, 
Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w tegorocznej 36. Pie-

szej Pielgrzymce Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę. 
Zastanówcie się w swoich rodzinach, czy nie byłby to dobry sposób 
wykorzystania letniego okresu wypoczynku, zwłaszcza w kontekście 
setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. 
Udajmy się w pielgrzymce do tronu Jasnogórskiej Pani, do Narodo-
wego Sanktuarium Polaków, aby doświadczyć Jej macierzyńskiej 
troski i miłości, aby zawierzyć Jej wszystkie swoje sprawy – radosne 
i trudne. Podziękujmy Jej za stałą opiekę nad nami i nad naszą Oj-
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czyzną i módlmy się, aby Maryja wyprosiła nam silną wiarę i gorącą 
miłość na każdy dzień naszego życia. Zachętą niech będzie przykład 
św. Stanisława Kostki, który w niełatwych czasach nie bał się ruszyć 
w długą pieszą pielgrzymkę z Wiednia do Rzymu, wiedziony pra-
gnieniem świętości.  
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Ks. Zygmunt Jagiełło  

 
 

KS. LEONARD STANISŁAW GRUDZIEŃ (1946-2018) 
 

Ks. Leonard Grudzień urodził się 25 lutego 1946 r. we wsi 
Kowala jako syn Stanisława i Józefy z domu Wojnicka. Ochrzczony 
został w parafii Kraczewice (archidiecezja lubelska) dnia 22 
kwietnia 1946 r. Pochodził z rodziny robotniczo chłopskiej. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Kraczewicach, w latach 
1962-1965 był uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy 
Zakładach Wytwórczych Sprzętu Instalacyjnego w Poniatowej. Po jej 
ukończeniu rozpoczął pracę w w/w Zakładach. W 1966 r. został 
powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po jej odbyciu 
Leonard Grudzień przeniósł się do Puław, gdzie został zatrudniony 
w Zakładach Azotowych. W latach 1972-1977 uczęszczał do 
Zaocznego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Lublinie, które 
ukończył 31 maja 1977 r. W 1984 r. na podstawie porozumienia 
stron przeniósł się z Zakładów Azotowych w Puławach do Spółdziel-
ni Mleczarskiej w Kurowie, gdzie pracował jeden rok. 1 września 
1985 r. rozwiązał umowę o pracę w Spółdzielni Mleczarskiej  
w Kurowie w celu wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Lublinie.  

O swych pragnieniach pisał do Rektora Seminarium: „Uprzej-
mie proszę o przyjęcie mnie do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Lublinie. Prośbę swą motywuje tym, że życie swoje pragnę w po-
wołaniu całkowicie poświęcić służbie Bogu i Kościołowi” 
(22.08.1985). Podczas wakacji przebywał w Puławach w parafii  
pw. Miłosierdzia Bożego oraz  pomagał ks. proboszczowi Ryszardowi 
Gołga w duszpasterstwie parafialnym.  

Alumn Leonard Grudzień 12 kwietnia 1990 r. został 
wyświęcony na diakona, zaś 18 maja 1991 r. w katedrze lubelskiej  
z rąk biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka otrzymał święcenia  
prezbiteratu. 

W swoim podaniu o święcenia napisał: „Do święceń przystępuję 
w pełni świadomie i dobrowolnie, oraz obiecuję chętnie i należycie 
wypełniać wszystkie obowiązki z nich wynikające” (15.04.1991). 
Służbę Bogu i ludziom spełniał jako wikariusz w następujących 
parafiach diecezji lubelskiej oraz zamojsko-lubaczowskiej: Wilkołaz 
(od 15 czerwca 1991 r.), Komarów (od 15 lutego 1992 r.), Łukawica 
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(od 14 października 1993 r.). Ze względu na stan zdrowia ks. Leo-
nard został z dniem 6 grudnia 1993 r. skierowany na zamieszkanie 
przy parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju. Biskup Zamojsko-
Lubaczowski Jan Śrutwa w dekrecie życzył ks. Leonardowi rychłego 
powrotu do pełni zdrowia oraz w miarę sił niesienia pomocy duszpa-
sterskiej w wyżej wymienionej parafii (06.12.1993).  

Z dniem 23 kwietnia 1994 r. ks. Leonard został mianowany wi-
kariuszem parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju. Kolejna jego 
placówka wikariuszowska to Moniatycze (od 19 czerwca 1997 r.). 

18 czerwca 1998 r. ks. Leonard został skierowany na zamiesz-
kanie na plebanii parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Tomaszowie Lubelskim, gdzie poświęcił się posłudze duszpaster-
skiej poprzez sprawowanie Mszy św. i  słuchanie spowiedzi wiernych 
w konfesjonale. 

Dnia 20 czerwca 2002 r. ks. Leonard Grudzień został mianowa-
ny kapelanem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Zamościu, gdzie posługiwał rok czasu. 10 czerwca 
2003 r. został odwołany z funkcji kapelana Szpitala i otrzymał po-
zwolenie na zamieszkanie w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju 
jako rezydent. W latach 2003-2018 pomagał duszpastersko w parafii 
pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju.  

Po osiągnięciu stosownego wieku, z dniem 17 sierpnia 2016 r.  
ks. Leonard Grudzień został przeniesiony w stan emerytalny  
z dalszym zamieszkaniem w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju. 
Biskup Marian Rojek wyraził ks. Leonardowi wdzięczność i uznanie 
za 25 lat ofiarnej pracy duszpasterskiej, wypełnionej posługą kate-
chetyczną, troską o chorych, jak też różnorodną aktywnością  
w obszarze spraw materialnych Kościoła oraz błogosławił mu na 
dalsze lata życia i służby Kościołowi pod opieką Matki Odkupiciela – 
Patronki Diecezji.  

W szczególny sposób ostatnie miesiące jego życia i kapłańskiej 
posługi były naznaczone walką z chorobą nowotworową.  

Ksiądz Leonard zmarł w niedzielę, 29 lipca 2018 r. w godzinach 
rannych w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju, w 72 roku życia  
i w 27 roku kapłaństwa. 

W swym kapłańskim testamencie zapisał słowa: „Pragnę wyra-
zić wdzięczność tym wszystkim, od których doznałem wiele dobra  
i życzliwości. Przede wszystkim dziękuję Bogu za łaskę powołania 
mnie do udziału w kapłaństwie Jezusa Chrystusa i służenia Jego 
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ludowi. Pokornie przepraszam Go za swoje grzechy, niedociągnięcia  
i słabości oraz polecam swoją dusze Jego Miłosierdziu” (15.04.1991).   

 
 

 
 
Mszę św. żałobną we wtorek, 31 lipca 2018 r. o godz. 11.00  

w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP  
w Biłgoraju z Biskupem Seniorem Janem Śrutwą koncelebrował 
Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński oraz 60 kapłanów z diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej i archidiecezji lubelskiej. Bp M. Leszczyński 
we wstępie do Mszy św. przytoczył najważniejsze momenty z życia 
ks. Leonarda w słowach: „Dziękujemy za śp. ks. Leonarda, za jego 
życie i drogę kapłańską. Za to, że na różnych odcinkach swojej ka-
płańskiej posługi służył bliźnim w parafiach i w szpitalu. Dziękujemy 
Panu Bogu, za to że wytrwał pod swoim krzyżem, szczególnie cięż-
kim w ostatnich latach, miesiącach i dniach swojego życia, czego 
wielu z nas było świadkami. Składam wyrazy współczucia rodzinie  
i wszystkim tym, których dotknęła jego śmierć. Niech najpiękniej-
szym wyrazem wdzięczności za jego życie i kapłańską drogę będzie 
modlitwa, ta najpiękniejsza, jaką dzieci Boże składają Bogu Ojcu 
razem z Jezusem Chrystusem podczas Eucharystii. Niech będzie ona 
również źródłem ukojenia dla wszystkich pogrążonych w żałobie”. 
Homilię wygłosił ks. Jerzy Kołtun, proboszcz parafii pw. Trójcy 
Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju, który między innymi  
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powiedział: „Mimo osłabienia chorobą ks. Leonard był zawsze w cen-
trum życia. Sadził swoje ulubione kwiaty czy to na balkonie, czy 
przed Domem Księży Seniorów. Miał ogromną wolę życia i dbał  
o życiowe szczegóły. Lubił, gdy odwiedzali go koledzy, a zwłaszcza ci 
z roku jego święceń. Ponadto ks. Leonard żył zawsze życiem Kościoła. 
Wierzymy i wiemy z całą pewnością, że poszedłeś do Boga po nagrodę 
za twą służbę, że twoje cierpienia i trudności już się skończyły i że 
będziesz się modlił za nas, za tych wszystkich, którym posługiwałeś. 
A my również obiecujemy za ciebie naszą modlitwę”. 

Msza św. pogrzebowa za zmarłego kapłana miała miejsce  
w rodzinnej parafii ks. Leonarda Grudnia w Kraczewicach (archidie-
cezja lubelska). Eucharystii w środę, 1 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 
przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek. Koncelebrowało  
50 kapłanów z archidiecezji lubelskiej i diecezji zamojsko-
lubaczowskiej. Homilię wygłosił ks. Zenon Góra – kolega z roku 
święceń ks. Leonarda.  

Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego ks. Leonarda zostało 
złożone na cmentarzu parafialnym w Kraczewicach w grobowcu 
rodzinnym. 

Requiescat in pace! 
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