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STOLICA APOSTOLSKA
PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA Z OKAZJI 100-LECIA
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
Do Czcigodnego Brata
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała
niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się
okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem,
który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej
Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury
i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem
wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność
osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny.
Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary
w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara
była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości
trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami
odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).
Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję
Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia,
i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie
utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych,
związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją
komunistycznym reżimem.
Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka
tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla
wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak
cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej
Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom!
Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością
teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie
z Wami!
Watykan, 4 listopada 2018 r.
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PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA DO KURII RZYMSKIEJ
BOŻE NARODZENIE 2018
„Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki
ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!” (Rz 13,12).
Drodzy bracia i siostry,
Ogarnięci radością i nadzieją, promieniującymi z oblicza Bożego
Dzieciątka, spotykamy się również w tym roku, aby złożyć sobie
życzenia bożonarodzeniowe, niosąc w sercu wszystkie znoje i radości
świata i Kościoła.
Życzę z głębi serca Świętego Bożego Narodzenia wam, waszym
współpracownikom, wszystkim osobom pracującym w Kurii, Przedstawicielom papieskim i współpracownikom nuncjatur. Pragnę wam
podziękować za wasze codzienne poświęcenie w służbie Stolicy Świętej, Kościołowi i Następcy Piotra. Dziękuję bardzo!
Pozwólcie mi także serdecznie powitać nowego Substytuta
w Sekretariacie Stanu, Jego Ekscelencję abp. Edgara Peñę Parrę,
który 15 października rozpoczął swoją delikatną i ważną posługę.
Jego wenezuelskie pochodzenie odzwierciedla katolickość Kościoła
i potrzebę otwierania coraz bardziej horyzontów, aż po krańce ziemi.
Witaj, Ekscelencjo, i dobrej pracy!
Boże Narodzenie to Święta, które napełniają nas radością i dają
nam pewność, że żaden grzech nigdy nie będzie większy niż miłosierdzie Boga i żaden czyn ludzki nigdy nie może przeszkodzić w narodzeniu się i odrodzeniu w sercach ludzi jutrzenki Bożego światła. To
Święta, które nas zachęcają do odnowienia ewangelicznego zaangażowania w przepowiadanie Chrystusa, Zbawiciela świata i światła
wszechświata. Jeśli zaprawdę „Chrystus «święty, niewinny, nieskalany» (Hbr 7,26), nie znał grzechu (por. 2 Kor 5,21), lecz przyszedł
jedynie dla przebłagania za grzechy ludu (por. Hbr 2,17), to Kościół,
w którego łonie znajdują się grzesznicy, święty, a zarazem ciągle
potrzebujący oczyszczenia, nieustannie postępuje na drodze pokuty
i odnowy. Kościół «wśród prześladowań świata i pociech Bożych podąża naprzód w pielgrzymce», głosząc krzyż i śmierć Pana, aż przyjdzie (por. 1 Kor 11, 26). Mocą zaś zmartwychwstałego Pana krzepi
się, aby swoje utrapienia i trudności, zarówno wewnętrzne, jak i ze582
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wnętrzne, przezwyciężać cierpliwością i miłością, a Jego misterium,
choć pod osłoną, wiernie przecież objawić w świecie, dopóki się ono
na koniec nie ujawni w pełnym świetle” (LG 8).
Opierając się zatem na stanowczym przekonaniu, że światło jest
zawsze silniejsze niż ciemności, chciałbym zastanowić się z wami nad
światłem, które łączy Boże Narodzenie – pierwsze przyjście w pokorze – z paruzją – powtórnym przyjściem w chwale – i umacnia nas w
nadziei, która nigdy nie zawodzi. W tej nadziei, od której zależy życie
każdego z nas i cała historia Kościoła oraz świata. Straszny byłby
Kościół bez nadziei.
Jezus rodzi się bowiem w sytuacji społeczno-politycznej i religijnej pełnej napięcia, niepokojów i ciemności. Jego narodziny, z jednej
strony oczekiwane a z drugiej odrzucane, przedstawiają logikę Bożą,
która nie zatrzymuje się w obliczu zła, ale je raczej przekształca radykalnie i stopniowo w dobro, a także logikę zła, która przemienia
nawet dobro w zło, aby doprowadzić ludzkość do trwania w rozpaczy
i w ciemnościach: „światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła” (J 1,5).
Co roku Boże Narodzenie przypomina nam jednak, że zbawienie
Boga, darmo dane całej ludzkości, Kościołowi, a w szczególności nam,
osobom konsekrowanym, nie działa bez naszej woli, bez naszej
współpracy, bez naszej wolności, bez naszego codziennego wysiłku.
Zbawienie jest darem, który musi być przyjęty, strzeżony i dobrze
wykorzystany (por. Mt 25, 14-30). Zatem bycie chrześcijaninem
w ogóle, a zwłaszcza dla nas, bycie namaszczonymi, konsekrowanymi
przez Pana nie oznacza zachowywania się jak grono uprzywilejowanych, którzy myślą, że mają Boga w kieszeni, ale jako ludzie, którzy
wiedzą, że są miłowani przez Pana, pomimo swej grzeszności i niegodności. Osoby konsekrowane są bowiem jedynie sługami w winnicy
Pańskiej, które w odpowiednim czasie muszą zdać żniwo i zysk właścicielowi winnicy (por. Mt 20, 1-16).
Biblia i historia Kościoła dają nam dowód, że wiele razy nawet
sami wybrani, przemierzając drogę zaczynają myśleć, wierzyć
i zachowywać się jak właściciele zbawienia, a nie korzystający z niego, jak kontrolerzy tajemnic Bożych, a nie jak pokorni szafarze, jak
celnicy Boga, a nie jak słudzy powierzonej im owczarni.
Wiele razy – z powodu źle ukierunkowanej nadgorliwości –
zamiast iść za Bogiem, stawiamy siebie przed Nim, jak Piotr, który
krytykował Nauczyciela i zasłużył na najsurowszą naganę, jaką
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Chrystus kiedykolwiek skierował do kogoś: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mk 8,33).
Drodzy bracia i siostry,
w niespokojnym świecie łódź Kościoła przeżyła i przeżywa chwile
trudne i była dotknięta burzami i huraganami. Wielu pytało Nauczyciela, który zdawał się spać: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że
giniemy?” (Mk 4,38); inni, zszokowani wiadomościami, zaczęli tracić
do niego zaufanie i opuszczać go; inni, ze strachu, z powodu interesów, dla ukrytych motywów, próbowali uderzyć w jego ciało, powiększając jego rany; inni nie kryją radości, widząc, że jest porażony;
wielu innych jednak nadal się go trzyma, będąc pewni,
że „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).
Tymczasem Oblubienica Chrystusa kontynuuje swą pielgrzymkę
pośród radości i cierpień, pośród sukcesów i trudności zewnętrznych
i wewnętrznych. Oczywiście trudności wewnętrzne są zawsze tymi
najbardziej bolesnymi i destrukcyjnymi.
Cierpienia
Jest wiele cierpień: iluż imigrantów – zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny i narażania życia na niebezpieczeństwo – napotyka śmierć, albo ilu z tych, którzy ocaleli, spotyka drzwi zamknięte,
a swoich braci w człowieczeństwie zajętych zdobyczami politycznymi
czy też większej władzy. Ileż strachu i uprzedzeń! Jak wiele osób, jak
wiele dzieci umiera każdego dnia z powodu braku wody, jedzenia
i lekarstw! Ileż ubóstwa i nędzy! Ile przemocy wymierzonej w słabych
i kobiety! Jak wiele wojen wypowiedzianych i niewypowiedzianych!
Ileż niewinnej krwi przelewa się każdego dnia! Ile bestialstwa i brutalności otacza nas z każdej strony! Jak wiele osób jest systematycznie torturowanych także i dzisiaj na posterunkach policji, w więzieniach i obozach dla uchodźców w różnych częściach świata.
Żyjemy także w nowej epoce męczenników. Zdaje się, że okrutne
i przerażające prześladowania imperium rzymskiego nie mają końca.
Rodzą się nieustannie nowi Neroni, by uciskać wierzących, jedynie
z powodu ich wiary w Chrystusa. Mnożą się nowe ugrupowania ekstremistyczne, biorące na cel kościoły, miejsca kultu, szafarzy i zwyczajnych wiernych. Nowe i stare kręgi i koterie żywią się nienawiścią
i wrogością wobec Chrystusa, Kościoła i ludzi wierzących. Iluż chrześcijan żyje także i dzisiaj pod jarzmem prześladowań, marginalizacji,
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STOLICA APOSTOLSKA
dyskryminacji i niesprawiedliwości w wielu częściach świata.
Jednakże nadal odważnie przyjmują śmierć, aby nie zaprzeć się
Chrystusa. Jak trudno także i dzisiaj żyć wiarą w wielu częściach
świata, gdzie brakuje wolności religijnej i wolności sumienia!
Z drugiej strony, heroiczny przykład męczenników i bardzo wielu miłosiernych Samarytan, czyli ludzi młodych, rodzin, ruchów charytatywnych i wolontariatu oraz wielu wiernych i osób konsekrowanych nie pozwala nam jednak zapominać o antyświadectwach i zgorszeniu, powodowanych przez niektórych synów i sługi Kościoła.
Ograniczam się tutaj tylko do dwóch plag: nadużyć i niewierności.
Kościół od wielu lat jest poważnie zaangażowany w wykorzenienie zła nadużyć, które woła o pomstę do Pana, do Boga, który nigdy
nie zapomina o cierpieniu doświadczanym przez wielu małoletnich
z powodu duchownych i osób konsekrowanych: nadużyć władzy,
sumienia i nadużyć seksualnych.
Kiedy myślę o tej bolesnej kwestii, przychodzi mi na myśl postać
króla Dawida – „namaszczonego przez Pana” (por. 1 Sm 16,13 – 2 Sm
11-12). On, z którego rodu pochodzi Dzieciątko Jezus – zwane również „Synem Dawida” – pomimo, że był wybrany, był królem i namaszczonym przez Pana, popełnił potrójny grzech, czyli wszystkie
trzy poważne nadużycia jednocześnie: nadużycie seksualne, władzy
i sumienia. Trzy różne nadużycia, które się jednak zbiegają i nakładają się na siebie.
Jak wiemy, historia zaczyna się, gdy król pomimo, że znał się na
wojnie, przebywał w domu, leniuchując, zamiast pójść do boju pośród
ludu Bożego. Dawid wyzyskuje dla swojej korzyści i wygody to,
że jest „królem” (nadużycie władzy). Namaszczony, oddając się wygodom, rozpoczyna niepohamowany upadek moralny i sumienia.
I to właśnie w tej sytuacji zobaczył z tarasu domu królewskiego Batszebę, żonę Uriasza Chetyty, gdy się kąpała i spodobała się mu (por.
2 Sm 11). Posłał więc, by ją wezwano, zjednoczył się z nią (kolejne
nadużycie władzy a ponadto nadużycie seksualne). W ten sposób
wykorzystuje kobietę zamężną i samotną, a żeby ukryć swój grzech,
wzywa do domu Uriasza i nadaremnie stara się przekonać go,
by spędził noc z żoną. A później rozkazuje wodzowi swej armii
wystawienie Uriasza na pewną śmierć w bitwie (kolejne nadużycie
władzy, obok nadużycia sumienia). Łańcuch grzechu poszerza się jak
plama ropy i szybko staje się siecią demoralizacji. Pozostał w domu,
leniuchując.
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Od iskier gnuśności i pożądliwości, z „zatracenia czujności” rozpoczyna się diabelski łańcuch grzechów ciężkich: cudzołóstwo, kłamstwo i morderstwo. Zakładając, że będąc królem może uczynić
wszystko i wszystko dostać, Dawid starał się również oszukać męża
Batszeby, ludzi, siebie samego, a nawet Boga. Król zaniedbał swoją
relację z Bogiem, przekroczył przykazania Boże, ugodził swoją uczciwość moralną, nie czując się nawet winnym. Namaszczony kontynuował wypełnienie swojej misji, tak jakby nic się nie stało. Zależało
mu jedynie na ocaleniu swojego wizerunku i pozorów. „Bowiem osoby, które nie czują, aby dopuszczały się poważnych uchybień przeciwko Prawu Bożemu, mogą postępować w swego rodzaju ogłuszeniu
lub odrętwieniu. Ponieważ nie znajdują one w sobie nic poważnego,
co mogłyby sobie wyrzucać, nie zauważają tej letniości, która stopniowo opanowuje ich życie duchowe, a ostatecznie marnują się i ulegają zepsuciu” (Adhort. Apost. Gaudete et exsultate, 164). Z grzeszników stają się ostatecznie zepsutymi.
Także i dzisiaj są liczni „namaszczeni przez Pana”, ludzie konsekrowani, którzy nadużywają słabych, wykorzystując swoją władzę
moralną i siłę przekonywania. Dopuszczają się obrzydliwości i dalej
sprawują swoją posługę, jakby nic się nie stało; nie boją się Boga ani
Jego sądu, ale boją się jedynie, że zostaną wykryci i zdemaskowani.
Duchowni, którzy rozdzierają ciało Kościoła, powodując zgorszenie
i dyskredytując zbawczą misję Kościoła oraz poświęcenie wielu swoich współbraci.
Także i dzisiaj, drodzy bracia i siostry, wielu Dawidów, bez
mrugnięcia okiem, wchodzi w sieć zepsucia, zdradza Boga, Jego
przykazania, swoje powołanie, Kościół, lud Boży oraz zaufanie maluczkich i ich rodzin. Często za swoją bezgraniczną uprzejmością,
nienaganną pracowitością i anielską twarzą bezwstydnie ukrywają
okrutnego wilka gotowego pożreć niewinne dusze.
Grzechy i przestępstwa osób konsekrowanych są zabarwione
farbami jeszcze ciemniejszymi niż niewierność, hańba i deformują
oblicze Kościoła, podkopując jego wiarygodność. W istocie Kościół,
wraz ze swymi wiernymi synami, jest również ofiarą tych niewierności i tych prawdziwych „przestępstw sprzeniewierzenia”.
Drodzy bracia i siostry,
Niech będzie jasne, że w obliczu tych obrzydliwości Kościół nie
będzie szczędził swych wysiłków, aby uczynić wszystko, co w jego
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STOLICA APOSTOLSKA
mocy, by przekazać wymiarowi sprawiedliwości każdego, kto popełnił
takie zbrodnie. Kościół nigdy nie będzie próbował ukryć ani bagatelizować żadnego przypadku. Nie da się zaprzeczyć, że w przeszłości
niektórzy odpowiedzialni, z powodu beztroski, niedowierzania, braku
przygotowania, braku doświadczenia lub lekkomyślności ludzkiej
i duchowej – trzeba oceniać przeszłość w hermeneutyce przeszłości –
traktowali wiele przypadków bez należytej powagi i gotowości reagowania. To nie może się powtórzyć. Taka jest decyzja i postanowienie całego Kościoła.
W lutym przyszłego roku Kościół potwierdzi swoją stanowczą
wolę, by z całą swą mocą iść dalej drogą oczyszczania. Kościół będzie
się zastanawiał, korzystając także z pomocy ekspertów, w jaki sposób
chronić dzieci; jak uniknąć takich katastrof, jak leczyć i rehabilitować ofiary; jak umocnić formację w seminariach. Będziemy się starali przekształcić popełnione błędy w szanse wykorzenienia tej plagi
nie tylko z ciała Kościoła, ale także społeczeństwa. Jeśli bowiem ta
niezwykle poważna klęska dotknęła niektórych szafarzy wyświęconych, to można się zastanawiać: jakże bardzo może być ona głęboka
w naszych społeczeństwach i w naszych rodzinach? Dlatego Kościół
nie ograniczy się do troski o siebie, ale spróbuje zmierzyć się z tym
złem, które powoduje powolną śmierć wielu osób, na poziomie moralnym, psychologicznym i ludzkim.
Drodzy bracia i siostry,
Mówiąc o tej pladze, niektórzy, także w obrębie Kościoła, oburzają się na niektórych pracowników środków przekazu, oskarżając
ich o pomijane ogromnej przewagi przypadków nadużyć, których nie
popełniają duchowni Kościoła – statystyki mówią o 98 procentach –
i o chęć celowego prezentowania fałszywego obrazu, jakby to zło dotknęło tylko Kościoła katolickiego. Ja natomiast chciałbym szczerze
podziękować tym pracownikom mediów, którzy byli uczciwi i obiektywni i którzy próbowali zdemaskować te wilki oraz dać głos ofiarom.
Nawet jeśli chodziłoby tylko o jeden przypadek nadużycia – stanowiący już sam w sobie potworność – Kościół prosi, by nie milczeć
i obiektywnie go wyjawić, ponieważ największym zgorszeniem w tej
sprawie jest ukrywanie prawdy.
Wszyscy pamiętamy, że tylko dzięki spotkaniu z prorokiem
Natanem Dawid zrozumiał powagę swego grzechu. Dzisiaj potrzebujemy nowych Natanów, aby pomóc wielu Dawidom w przebudzeniu
się z życia obłudnego i przewrotnego. Proszę, pomóżmy Świętej Mat587
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ce Kościołowi w jego trudnym zadaniu, czyli rozpoznaniu przypadków prawdziwych, odróżniając je od fałszywych, oskarżeń od oszczerstw, urazów od insynuacji, pogłosek od zniesławienia. Jest to zadanie
dość trudne, ponieważ prawdziwi winni potrafią dobrze się ukrywać,
do tego stopnia, że wiele żon, matek i sióstr nie potrafi tego odkryć
w osobach najbliższych: mężach, ojcach chrzestnych, dziadkach, wujkach, braciach, sąsiadach, nauczycielach… Również ofiary, dobrze
wybrane przez swoich dręczycieli, często wolą milczenie, a nawet,
w szponach strachu, poddają się wstydowi i przerażeniu, że zostaną
opuszczone.
Tym, którzy dopuszczają się nadużyć wobec nieletnich, chciałbym powiedzieć: nawracajcie się i oddajcie się w ręce ludzkiej sprawiedliwości, i przygotujcie się na Bożą sprawiedliwość, pamiętając
o słowach Chrystusa: „kto by się stał powodem grzechu dla jednego
z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień
młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu
z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada
człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie!” (Mt 18,6-7).
Drodzy bracia i siostry,
Teraz pozwólcie mi wspomnieć o innym cierpieniu, czyli niewierności tych, którzy zdradzają swoje powołanie, swoją przysięgę,
swoją misję, swoją konsekrację dla Boga i Kościoła; tych, którzy
ukrywają się za dobrymi intencjami, aby zadać cios swoim braciom
i zasiać niezgodę, podział i zamieszanie; osób, które zawsze znajdują
usprawiedliwienie, nawet logiczne i duchowe, aby dalej iść w spokoju
drogą zatracenia.
To nic nowego w historii Kościoła. Święty Augustyn, mówiąc
o dobrej pszenicy i kąkolu stwierdza: „Być może myślicie, bracia moi,
że kąkol nie może sięgać aż po katedry biskupie? Może myślicie,
że jest on jedynie w niższych sferach, ale nie w wyższych? Dałby Bóg,
abyśmy nie byli kąkolem! […] Również na katedrach biskupich jest
dobra pszenica i kąkol; i pośród różnych wspólnot wiernych jest
dobra pszenica i jest również kąkol” (Sermo 73, 4; PL 38, 472).
Te słowa św. Augustyna zachęcają nas, byśmy pamiętali o przysłowiu: „dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane” i niech pomagają nam one zrozumieć, że Kusiciel, Wielki Oskarżyciel jest tym, który
dzieli, sieje niezgodę, wzbudza wrogość, przekonuje dzieci i prowadzi
je do wątpliwości.
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W istocie za tymi siewcami kąkolu niemal zawsze jest trzydzieści srebrników. Zatem postać Dawida prowadzi nas do postaci Judasza Iskarioty, kolejnego wybranego przez Pana, który sprzedaje
i wydaje swego Mistrza na śmierć. Dawid, grzesznik i Judasz Iskariota zawsze będą obecni w Kościele, ponieważ reprezentują słabość,
która jest częścią naszej ludzkiej istoty. Są ikonami grzechów i przestępstw popełnionych przez osoby wybrane i konsekrowane. Połączeni w ciężarze grzechu, różnią się jednak w nawróceniu. Dawid żałował, powierzając się Bożemu miłosierdziu, podczas gdy Judasz popełnił samobójstwo.
Zatem my wszyscy, by zajaśniało światło Chrystusa, mamy
obowiązek zwalczania wszelkiego zepsucia duchowego, które „jest
gorsze niż upadek grzesznika, ponieważ polega ono na ślepocie
wygodnej i samowystarczalnej, przy której w końcu wszystko zdaje
się być dopuszczalne: oszustwa, oszczerstwa, egoizm i wiele subtelnych form skoncentrowania na sobie samym, «sam bowiem szatan
podaje się za anioła światłości» (2 Kor 11, 14). Tak zakończył swe dni
Salomon, podczas gdy wielki grzesznik Dawid potrafił przezwyciężyć
swoją nędzę” (Gaudete et exsultate, 165).
Przejdźmy do radości
Było ich w tym roku wiele, na przykład powodzenie Synodu
poświęconego młodzieży, o czym mówi kardynał dziekan. Podjęte do
tej pory kroki w dziele reformy Kurii – wielu pyta się, kiedy się ona
zakończy – nigdy się nie skończy, ale podjęte kroki są dobre: na
przykład prace nad wyjaśnieniem i przejrzystością w ekonomii; wzorowe wysiłki Urzędu Audytora Generalnego i Urzędu Informacji
Finansowej; dobre wyniki uzyskane przez Instytut Dzieł Religijnych
(IOR); nowe prawa Państwa Watykańskiego; Dekret o pracy w Watykanie i wiele innych dokonań, mniej widocznych. Przypomnijmy
o radości nowych błogosławionych i świętych, którzy są „klejnotami”
zdobiącymi oblicze Kościoła i promieniującymi w świecie nadzieją,
wiarą i światłem. Trzeba tutaj wspomnieć dziewiętnaścioro męczenników algierskich: „Dziewiętnaście istnień oddanych dla Chrystusa,
dla Jego Ewangelii i narodu algierskiego […] wzory zwyczajnej świętości, świętości «z sąsiedztwa»” (THOMAS GEORGEON, „Nel segno
della fraternità”, L’Osservatore Romano, 8 grudnia 2018, s. 6); dużą
liczbę wiernych, którzy co roku, przyjmując chrzest, odnawiają młodość Kościoła jako matki zawsze płodnej, a także bardzo wiele dzieci,
które wracają do domu i na nowo podejmują wiarę i życie chrześci589
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jańskie; rodziny i rodziców, którzy poważnie przeżywają wiarę
i przekazują ją codziennie swoim dzieciom poprzez radość swej miłości (por. Adhort. apost. Amoris laetitia, 259-290); świadectwo wielu
ludzi młodych, którzy odważnie wybierają życie konsekrowane i kapłaństwo.
Prawdziwym powodem do radości jest również wielka liczba
konsekrowanych mężczyzn i kobiet, biskupów i kapłanów, którzy na
co dzień przeżywają swoje powołanie wiernie, w milczeniu, świętości
i z poświęceniem. Są to osoby, które oświetlają mroki ludzkości swoim świadectwem wiary, miłości i miłosierdzia. Osoby, które ze względu na miłość do Chrystusa i Jego Ewangelii pracują cierpliwie
na rzecz ubogich, uciśnionych i ostatnich, nie próbując dostać się na
pierwsze strony gazet lub zajmować pierwsze miejsca. Osoby, które,
opuściwszy wszystko i poświęcając swoje życie, zanoszą światło wiary
tam, gdzie Chrystus jest opuszczony, spragniony, głodny, uwięziony
i nagi (por. Mt 25,31-46). Myślę szczególnie o wielu proboszczach,
którzy oferują codziennie dobry przykład ludowi Bożemu, księżach
bliskich rodzinom, znających imiona wszystkich i przeżywających
swoje życie w prostocie, wierze, gorliwości, świętości i miłości. Osobach zapomnianych przez środki masowego przekazu, ale bez których panowałaby ciemność.
Drodzy bracia i siostry,
Mówiąc o świetle, o cierpieniach, o Dawidzie i Judaszu, chciałem
podkreślić wartość świadomości, która powinna przekształcić się
w obowiązek czuwania i strzeżenia ze strony tych, którzy w strukturach życia kościelnego i konsekrowanego wypełniają posługę rządzenia. Siła bowiem każdej instytucji nie polega na tym, że składa się
ona z ludzi doskonałych (jest to niemożliwe), ale na jej chęci nieustannego oczyszczenia się; na jej zdolności do pokornego uznania
błędów i ich naprawiania; na jej zdolności do powstawania z upadków; na widzeniu światła Bożego Narodzenia, które wychodzi
ze żłóbka w Betlejem, przemierza historię i dociera aż do paruzji.
Konieczne jest zatem, abyśmy otwarli nasze serce na prawdziwe
światło, Jezusa Chrystusa: światło, które może oświecić życie i przemienić nasze ciemności w światło; światło dobra, które zwycięża zło;
światło miłości, które przewyższa nienawiść; światło życia, które
pokonuje śmierć; boskie światło, które przemienia wszystko
i wszystkich w światło; światło naszego Boga: ubogiego i bogatego,
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miłosiernego i sprawiedliwego, obecnego i ukrytego, małego i wielkiego.
Przypomnijmy wspaniałe słowa św. Makarego Wielkiego, ojca
pustyni egipskiej z IV wieku, który, mówiąc o Bożym Narodzeniu
stwierdza: „Bóg czyni się małym! Nieskończony, niezrównany i niestworzony Bóg przyjął ciało, z powodu wielkiej i niezmierzonej Swojej
dobroci, aby, jeśli mogę tak powiedzieć, zbliżyć się do nas. Nikt na
niebie i na ziemi nie może zrozumieć wielkości Boga i nikt w niebie
i na ziemi nie może zrozumieć, jak Bóg czyni się ubogim i małym dla
ubogich i maluczkich. Tak jak niezrozumiała jest Jego wielkość, tak
też niezrozumiała jest Jego małość” (por. Pseudo-Makary, Homilia IV
(49), 9-10; VOX PATRUM 30 (2010) t. 55, s. 910).
Przypomnijmy, że Boże Narodzenie jest świętem „wielkiego
Boga, który staje się mały, a w swej małości nie przestaje być wielki,
i w tej dialektyce wielkie jest małe: jest to czułość Boga – czułość
Boga to słowo, które światowość nieustannie stara się usunąć ze
słownika – Bóg wielki, który staje się mały, i mały, który staje się
małym” (Homilia w Domu Świętej Marty z 14 grudnia 2017 r., por.
Homilia, 25 kwietnia 2013 r.).
Boże Narodzenie daje nam co roku pewność, że światło Boga będzie nadal świecić, pomimo naszej ludzkiej nędzy; pewność, że
Kościół wyjdzie z tych udręk jeszcze piękniejszy, wspanialszy
i oczyszczony. Wszystkie grzechy, upadki i zło popełnione przez niektórych członków Kościoła nigdy nie mogą bowiem przesłonić piękna
jego oblicza, a wręcz dają pewny dowód, że jego siła nie polega na
nas, ale tkwi przede wszystkim w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu
świata i Światłości wszechświata, który go miłuje i za niego oddał
swoje życie. Boże Narodzenie daje dowód, że wielkie zło popełnione
przez niektóre osoby nigdy nie zdoła przysłonić całego dobra, jakie
Kościół bezinteresownie wypełnia w świecie. Boże Narodzenie daje
pewność, że prawdziwa siła Kościoła i naszej codziennej pracy, często
ukrytej – jak w Kurii, gdzie są także i święci – polega na Duchu
Świętym, który go prowadzi i strzeże na przestrzeni wieków, przekształcając nawet grzechy w okazje do przebaczenia, upadki w okazje
do odnowy, zło na okazje do oczyszczenia i zwycięstwa.
Bardzo dziękuję i wszystkim życzę dobrego Bożego Narodzenia!
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
W LITURGICZNE WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
4 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
„W trosce o wspólny dom”
Bracia i Siostry!
Odczytany dziś fragment Mateuszowej Ewangelii odsłania
tajemnice Jezusowego serca. Jezus zaprasza nas do podjęcia
powierzonych nam zadań razem z Nim. Ewangeliczne „jarzmo
i ciężar” odnoszą się do obowiązków, jakie nakłada na nas prawo
Boże. Jego jarzmem jest jednak przede wszystkim miłość, zarówno
do człowieka, jak i całego dzieła stworzenia. Miłość to jedyna droga,
dzięki której każde ludzkie serce pozwala nam odczuwać potrzeby
i prawa innych jako własne. Logika miłości chroni nas przed
egoistycznym podbojem stworzonego świata i stanowi filar, na
którym opiera się trwałość ludzkich relacji oraz harmonia naszego
współżycia ze światem stworzonym.
1. Jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie piękna świata
stworzonego
Godność człowieka powołanego do życia w jedności z Bogiem
i innymi stworzeniami stoi u podstaw jego odpowiedzialności za całe
dzieło stworzenia. Psalmista rozważając wielkość człowieka mówi:
„Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią
go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy” (Ps 8,5-7).
Człowiek na przestrzeni dziejów usłyszał Boże wezwanie
z Księgi Rodzaju: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28).
„Z pomocą nauki i techniki, rozszerzył swoje władanie na niemal całą
przyrodę i stale je poszerza” (Gaudium et Spes, 33). Często jednak ta
działalność skażona jest ludzkim egoizmem. Dlatego też, jak pisze
papież Franciszek w encyklice Laudato sì, ziemia – nasza siostra
„protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym
wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej
umieścił. Dorastaliśmy myśląc – kontynuuje papież – że jesteśmy jej
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właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc,
jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się
również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie,
powietrzu i w istotach żywych” (Laudato sì, 2).
Z naszej polskiej perspektywy w ostatnich latach dostrzegamy tę
chorobę w zanieczyszczonym powietrzu. W tym zakresie statystyki
są nieubłagane. Wśród 50 europejskich miast z najbardziej
zanieczyszczonym powietrzem, aż 33 znajduje się w Polsce. Roczna
liczba zgonów spowodowana tą sytuacją szacowana jest na prawie 40
tysięcy. Smog zabija. Niskiej jakości paliwa spalane w przestarzałych
piecach, toksyczne spaliny będące efektem wzmożonego ruchu
samochodów na zatłoczonych drogach, w powiązaniu z bezwietrzną
pogodą doprowadzają do przekraczania nawet o kilkaset procent
normy jakości powietrza. Smog jest czasami tak uciążliwy, że nawet
przy zamkniętych oknach czujniki wewnątrz pomieszczeń wciąż
wskazują na silne zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy.
Z nadzieją należy przyjąć wszystkie inicjatywy mające na
względzie poprawę jakości powietrza. Ufamy, że programy ochrony
powietrza, opracowane i wdrażane na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym, pomogą zmienić stopniowo obecną sytuację
i poprawić ekologiczne warunki życia w naszym kraju. Wiemy
jednak, że nawet najlepsze prawo nie przyniesie pożądanego skutku
bez zaangażowania wszystkich, którzy za sprawę czystego powietrza
są odpowiedzialni. Potrzeba środków materialnych, subwencji dla
pragnących unowocześnić system ogrzewania, a których zwyczajnie
na to nie stać. Trzeba przede wszystkim zdecydowanej postawy, nie
tylko ze strony administracji państwowej i samorządowej wszystkich
szczebli, ale też ludzi dobrej woli. Nikt nie powinien mówić, że to nie
jego sprawa, bo wszyscy potrzebujemy czystego powietrza, aby żyć.
Ostatecznie troska o środowisko naturalne, zwłaszcza zaniechanie
troski o czystość powietrza to sprawa sumienia, które powinno być
wrażliwe na sprawy ekologii.
2. Ekologia integralna i wezwanie do nawrócenia
Papież Franciszek w encyklice Laudato sì przypomina, że
„wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego konieczne jest połączenie
troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym
zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa” (Laudato sì, 91).
Środowisko, którego integralną częścią jest powietrze, „jest dobrem
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publicznym, mieniem całej ludzkości i wszyscy są za nie
odpowiedzialni. Ten, kto posiada jego część, ma ją jedynie po to, aby
zarządzać nią dla dobra wszystkich. Jeśli tego nie czynimy, to
bierzemy na swe sumienie ciężar zaprzeczenia istnieniu innych”
(Laudato sì, 95).
To mocne przesłanie papieża dotyczące dobra wspólnego trzeba
rozszerzyć na inne kwestie ekologiczne. Mimo, że od upadku
gospodarki socjalistycznej w naszym kraju upłynęło już wiele lat, to
jednak skutki braku poszanowania godności człowieka i dewastacji
środowiska naturalnego z tamtego okresu wciąż dają o sobie znać.
Zdegradowane tereny rolne i leśne, zniszczona wskutek szkód
górniczych zabudowa, zapadliska tektoniczne, hałdy, zwałowiska,
zatruta gleba, woda, zanieczyszczone powietrze – to wszystko
świadczy o tym, że nie zawsze troszczono się właściwie o wspólny
dom. Do dziś licznie rozsiane na terenie kraju – zwłaszcza
w rejonach silnie uprzemysłowionych – „niewypały ekologiczne”
zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców. Do tych niechlubnych
pozostałości
minionej
epoki
dołączają
nowe
zagrożenia.
Niepohamowana chęć zysku przy braku wyobraźni popycha
niektórych do czynienia z naszego kraju śmietniska Europy, które
próbuje się potem prymitywnie likwidować, podpalając rękami
„nieznanych sprawców”.
Zdajemy sobie również sprawę, że klimat podlega zmianom. Nie
bez znaczenia jest też działalność człowieka, który wraz z rosnącą
produkcją i konsumpcją przyczynia się do wzrostu stężenia gazów
cieplarnianych. W związku z tym trzeba ograniczać szkodliwą dla
środowiska działalność człowieka, umiejętnie gospodarować
paliwami kopalnymi i rozwijać odnawialne źródła energii oraz uczyć
oszczędnego korzystania ze źródeł energii. To zadanie spoczywa
przede wszystkim na posiadających władzę polityczną, ekonomiczną
i na kierujących szkolnictwem.
Ufamy, że 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 24), która
w grudniu tego roku odbędzie się w Katowicach, pomoże zjednoczyć
wysiłki wszystkich krajów w tej sprawie. Zachęcamy do modlitwy
w tej intencji, aby Duch Święty przemieniał ludzkie serca, prowadząc
je do zgody i jedności w trosce o nasz wspólny dom.

597

EPISKOPAT POLSKI
3. Nawrócenie ekologiczne czyli przemiana serca i sumienia
„Cała ludzkość wezwana jest do uświadomienia sobie
konieczności zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji,
by powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej wyeliminować
przyczyny wynikające z działalności człowieka” (Laudato sì, 23). Do
refleksji, której celem jest uwrażliwienie sumienia na kwestie
ekologiczne, trzeba jeszcze dodać sprawy o wiele bliższe
przeciętnemu odbiorcy tego listu. Warto spojrzeć na samego siebie
i zapytać choćby o egoistyczny, konsumpcyjny styl życia, który grozi
nam wszystkim, a ma swoje źródło w zapomnieniu o Bogu.
Stworzenie bez Stworzyciela zanika – przypomina Sobór Watykański
II (por. Gaudium et Spes, 36).
Pierwszą ofiarą tego zapomnienia jest zawsze sam człowiek, a po
nim świat stworzony. Niepohamowane gromadzenie dóbr, wyzysk
i niszczenie przyrody, znęcanie się nad zwierzętami, zaśmiecanie
lasów, obrzeży dróg, oceanów, powietrza, przestrzeni kosmicznej,
nadużywanie wszystkiego tego, co z Bożej ręki otrzymaliśmy – to
niepełny katalog grzechów ekologicznych.
Grzech powtarzany tworzy specyficzny typ mentalności –
„kulturę odrzucenia”. Według tego sposobu myślenia, „życie ludzkie,
osoba nie są już postrzegane jako podstawowa wartość, którą należy
szanować i chronić, zwłaszcza jeśli osoba jest uboga lub
niepełnosprawna, jeśli nie jest jeszcze przydatna – jak dziecko
mające przyjść na świat, lub już nie jest przydatna – jak osoba
w podeszłym wieku. Ta kultura odrzucania sprawiła, że staliśmy się
niewrażliwi również na marnowanie i wyrzucanie żywności, co
jeszcze bardziej zasługuje na potępienie, kiedy w każdej części
świata, niestety, liczne osoby i rodziny cierpią na skutek głodu
i niedożywienia” (papież Franciszek, audiencja generalna, 5 czerwca
2013 r.).
Nie ulega wątpliwości, że kryzys ekologiczny, którego objawy
zostały przedstawione w niniejszym liście, jest problemem
moralnym. Poznanie prawdy, rachunek sumienia z grzechów to
pierwszy krok na drodze przemiany. W encyklice Laudato sì papież
Franciszek stwierdził, że jako wierzący potrzebujemy „nawrócenia
ekologicznego”, które stając się owocem spotkania z Jezusem, będzie
zmieniało nasz stosunek do świata (por. Laudato sì, 217).
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4. Odbuduj zrujnowany świat!
Najlepszym przykładem takiego nawrócenia jest Biedaczyna
z Asyżu – św. Franciszek, którego dziś wspominamy w liturgii. Jego
życie wiodło przez beztroską młodość i poszukiwanie własnej chwały
aż do radykalnego nawrócenia. Doznawszy wewnętrznego
upokorzenia przeżył duchową przemianę. Spotkał Chrystusa
w trędowatym, a następnie w kościółku św. Damiana przyjął
przesłanie Ukrzyżowanego, by „odbudować Kościół, który leży
w ruinie”.
Miłość do Boga zaowocowała w jego życiu umiłowaniem ubóstwa,
prostotą życia, bezinteresowną służbą innym i szczególnym
stosunkiem do stworzonego świata. Nie utożsamiając przyrody
z Bogiem, zauważał w stworzeniach owoc miłości, dobroci i piękna
Stwórcy, i darzył je braterską miłością. Po otrzymaniu stygmatów
Męki Pańskiej, napisał piękny hymn, w którym chwali Pana przez
słońce, księżyc, wiatr, siostrę wodę, ziemię, która rodzi różne owoce,
kwiaty oraz trawy. Dostrzegał Stworzyciela i stworzenie. W Boga
wierzył, a stworzenie szanował, gdyż czuł się jego istotną częścią.
Drodzy Bracia i Siostry!
Oby przykład i wstawiennictwo św. Franciszka stały się dla nas
zachętą do pracy nad sobą, do walki z naszym egoizmem
i obojętnością na losy drugiego człowieka i świata.
Słowa wdzięczności należą się tym, którzy od lat zabiegają
o ochronę środowiska. Niech Biedaczyna z Asyżu pomoże nam być
dobrymi stróżami Bożego stworzenia, aby wspólny dom, jakim jest
ziemia, służył nam i przyszłym pokoleniom.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 380. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski,
Płock, 25-26 września 2018 r.
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LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
ZAPOWIADAJĄCY OBCHODY XVIII DNIA PAPIESKIEGO
POD HASŁEM „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”
Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Biblijny opis stworzenia Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju,
jest obrazem planów Boga względem człowieka. Bóg powołuje go do
istnienia z miłości i jednocześnie ku niej kieruje (por. Familiaris
consortio 11). Człowiek zaś, odkrywając zaszczepioną w nim przez
Stwórcę potrzebę miłości, przeżywa ją we wspólnocie małżeńskiej. Jej
sakramentalny i nierozerwalny charakter, jako związku pomiędzy
mężczyzną i kobietą, potwierdził zaś Jezus w dialogu z faryzeuszami
opisanym w odczytanej przed chwilą Ewangelii wg św. Mateusza.
Małżeństwo w zamyśle Bożym staje się rodziną, gdzie małżonkowie
podejmują rolę ojca i matki. Tematowi ojca chcemy poświęcić XVIII
Dzień Papieski, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy
przeżywali już za tydzień, w niedzielę 14 października, pod hasłem
„Promieniowanie ojcostwa”.
I. Ojcostwo w Objawieniu według nauczania św. Jana Pawła II
Pełnię objawienia Boga jako Ojca przyniósł Jezus Chrystus.
Jego wyjątkowa relacja z Ojcem opiera się na miłości, którą Bóg
uroczyście wyznał swemu Synowi podczas chrztu w Jordanie (por.
Mk 1,9-11) i w akcie przemienienia na górze Tabor (por. Mk 9,2-8).
Chrystus w dialogu z Ojcem odpowiada na nią czułym słowem Abba
(por. Mk 1,36), które możemy oddać jako Tato, Tatusiu, Drogi Ojcze.
Tym wyrażeniem Pan Jezus ujawnia również najgłębszy szacunek
wobec Ojca, pełną pokoju i wzajemnego zrozumienia więź oraz
całkowite i dobrowolne oddanie siebie do ojcowskiej dyspozycji
w dziele zbawienia. Według św. Jana Pawła II „istnieje wzajemność
pomiędzy Ojcem i Synem w zakresie tego, co wiedzą o sobie (por.
J 10,15), tego, kim są (por. J 14,10), tego, co czynią (por. J 5,19;
10,38) oraz tego, co posiadają” (Więź Jezusa z Ojcem – objawienie
tajemnicy trynitarnej, Audiencja generalna, 10 marca 1999). Głęboka
Ojcowsko-Synowska relacja rodzi pewność, iż Syn zawsze będzie
wysłuchany przez Ojca.
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Tajemnicę Boga jako Ojca, który stanowi wzór dla ojcostwa
ziemskiego, ukazał nam św. Jan Paweł II w cyklu katechez
wygłoszonych w 1999 roku. Za najważniejszą cechę ojcostwa Boga
Papież Polak uznał „zdolność do nieskończonej miłości, do
ofiarowania się bez zastrzeżeń i bez miary” (Więź Jezusa z Ojcem…).
Wyrazem szczególnie głębokiej, trwałej i współczującej ojcowskiej
miłości Boga wobec człowieka były zaś Jego zbawcze interwencje
w dziejach Narodu Wybranego.
II. Św. Jan Paweł II o ojcostwie ludzkim
„Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego
Boga – jak pisał św. Jan Paweł II w Familiaris consortio – powołany
jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny.
Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie
poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku
wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która nigdy
nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości, przez
dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego” (FC 25).
Bezsprzecznie ojciec odgrywa istotną rolę w rozwoju osobowości
dziecka, pozwalając mu odkryć jego tożsamość płciową, poczucie
własnej wartości, a poprzez stawiane wymagania i wyznaczane
obowiązki daje mu możliwość usamodzielnienia się w życiu. Stąd też
św. Jan Paweł II wskazywał, iż „współcześnie [istnieje]
zapotrzebowanie na ojców, którzy potrafią pełnić swoją rolę, łącząc
czułość z powagą, wyrozumiałość z surowością, koleżeństwo
z autorytetem” (Święty Józef – człowiek pracy i modlitwy,
„L`Osservatore Romano” nr 3 (39) 1983).
Fundamentalny jest również udział ojca w procesie rozwoju
wiary dziecka. Kształtuje bowiem ono obraz Boga poprzez przykład
zachowań swojego ojca. Nawiązał do tego Ojciec Święty w swoim
dziele pt. Dar i Tajemnica: „Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy
i wtedy zastawałem mojego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach
widywałem go zawsze w kościele parafialnym.” (Dar i Tajemnica,
Kraków 2005, s. 23). Może dlatego też po latach Papież Polak pytał:
„A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi dziećmi, z całą
wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przykład —
prawego myślenia i działania — poparty wspólną modlitwą jest lekcją
życia (…) Pamiętajcie: w ten sposób budujecie Kościół” (FC 60).
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III. Ojcostwo a patriotyzm
Ojcostwo silnie wiąże się z postawą patriotyzmu. „Ojczyzna –
jak pisał św. Jan Paweł II w dziele pt. Pamięć i tożsamość – to
poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy
w dziedzictwie po ojcach” (Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 66).
Przeżywając setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
stawiamy sobie pytanie – jak to dziedzictwo zachować i przekazać?
Odpowiedź wydaje się prosta i trudna zarazem – może się to dokonać
przede wszystkim przez silną rodzinę. Dziś więc patriotyzm to troska
o rodzinę opartą na silnym fundamencie miłości mężczyzny i kobiety,
którzy odkrywają powołanie do macierzyństwa i ojcostwa, otwierając
się na dar potomstwa. Przyjęcie daru życia, jak i obowiązek
wychowania dziecka, spoczywają zarówno na kobiecie, jak
i mężczyźnie. Z jednej strony ojciec nie może być tu wykluczany,
z drugiej zaś – sam nie może zwalniać się z tej odpowiedzialności.
IV. Problemy i wyzwania współczesnych ojców
Dzisiaj, niestety, jesteśmy wielokrotnie świadkami kryzysu tożsamości ojca. Wiąże się on często z kryzysem męskości. Przejawia się
przede wszystkim w niedojrzałości duchowej i emocjonalnej, w niezaradności oraz w braku pewności siebie. Niebezpieczna jest też postawa swobodnego używania życia oraz lęk przed zawieraniem trwałych
związków i podejmowaniem decyzji na całe życie. Bolesne konsekwencje dla żony i dzieci rodzi sytuacja, gdy ojciec niejednokrotnie
bardziej utożsamia się z wykonywanym zawodem lub firmą niż własną rodziną. Nie można nie wspomnieć w tym miejscu o fizycznym
braku ojca w rodzinie spowodowanym przez wyjazd w celach zarobkowych, a „jak uczy doświadczenie, nieobecność ojca powoduje
zachwianie równowagi psychicznej i moralnej oraz znaczne trudności
w stosunkach rodzinnych” (FC 25).
Karol Wojtyła w dramacie zatytułowanym Promieniowanie
Ojcostwa wskazuje drogę do przezwyciężenia kryzysu ojcostwa: „Po
jakimś długim czasie zdołałem zrozumieć, że nie chcesz, ażebym był
ojcem, nie stając się dzieckiem. Dlatego właśnie przyszedł na świat
Twój Syn” (Promieniowanie ojcostwa [w:] K. Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 263). W Chrystusie stajemy się dziećmi naszego
Ojca w niebie, samotność i niepewność ustępują miejsca więzi i poczuciu stabilizacji. Mężczyzna w ten sposób odkrywa autentyczny
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obraz Ojca, który może realizować swoim życiem, nawet w sytuacji
braku właściwych wzorców wyniesionych z domu rodzinnego.
V. Przesłanie XVIII Dnia Papieskiego
Przeżywany już za tydzień XVIII Dzień Papieski jest okazją, aby
wyrazić wdzięczność wszystkim ojcom, którzy gorliwie realizują trud
wychowania swych dzieci, objawiając im tym samym Ojcostwo Boga.
Jesteście przykładem i inspiracją dla tych, którzy poszukują wzorów
do naśladowania. Naszym pasterskim sercem ogarniamy wszystkich,
którzy w swoim życiu nie doświadczyli autentycznej miłości Ojca.
Poprzez modlitwę Kościoła, głoszenie Słowa Bożego i doświadczenie
wspólnoty pragniemy ukazać wam ojcostwo Boga, od którego bierze
początek wszelkie ojcostwo na ziemi (por. Ef 3,15). Zachęcamy, aby
mężczyźni poprzez pielęgnowanie synowskiej relacji do Boga dojrzewali do roli męża i ojca w rodzinie oraz w tym powołaniu nieustannie
się doskonalili.
W trud wychowania młodego pokolenia Polaków włącza się już
od osiemnastu lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendia
wypłacane blisko dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski
pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty. W przyszłą niedzielę,
podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy
mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie
budowany przez nas wszystkich pomnik wdzięczności św. Janowi
Pawłowi II. Wierzymy, że stypendyści będą w przyszłości świadkami
wartości duchowych, rodzinnych i patriotycznych w duchu nauczania
Papieża Polaka.
Na czas przeżywania XVIII Dnia Papieskiego 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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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI 100. ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
„Wymodlona i wywalczona wolność”
Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!
W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości
człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy
swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia
nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się
wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK
1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!”
(J 15,9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15,12).
W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość
do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez codzienną obywatelską
uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego
oraz międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. Szczególną formą umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności. W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski zatytułowanym Chrześcijański kształt patriotyzmu czytamy: „Dla chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do
ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje
wszystkie ludy i narody na ziemi”.
Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili nam nasi
przodkowie. Życiową postawą potwierdzili, że droga do odzyskania
przez Naród Polski swego niepodległego i suwerennego państwa wiodła nie tylko poprzez walkę zbrojną, starania polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku pokoleń Polaków, ale przede wszystkim przez miłość
do Boga i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 r. za sprawą Bożej Opatrzności i dzięki wielkiemu wysiłkowi całego narodu odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa Polska. Rodziła się ona
najpierw w sercach i umysłach naszych przodków, którzy nie chcieli
służyć zaborcom.
Przypomnijmy, że Rzeczpospolita upadła w wyniku przemocy sąsiednich mocarstw, a także z powodu win i zaniedbań społeczeństwa
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szlacheckiego, zwłaszcza części arystokracji, dygnitarzy państwowych
i niektórych hierarchów kościelnych. Szczególnie bolesne były: prywata i egoizm stanowy szlachty, zdrada Ojczyzny przez część magnatów
i ich współdziałanie z wrogami. Kolejne zrywy narodu do walki zbrojnej o niepodległość Ojczyzny – poczynając od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez okres napoleoński, Wiosnę Ludów, powstanie listopadowe i styczniowe – nie przynosiły rezultatów i powodowały nasilające
się represje ze strony zaborców oraz niszczenie polskiej kultury i prześladowanie Kościoła, który zawsze wspierał narodowe zmagania
o odzyskanie wolności. Nie sposób nie wspomnieć późniejszych powstań – wielkopolskiego i śląskich, wpisanych w czas formowania się
Państwa Polskiego.
Po klęsce powstania listopadowego, z Bożej inspiracji w sercach
grupy Polaków, między innymi na emigracji w Paryżu, kształtowała
się idea, że dla odzyskania wolności konieczne jest odrodzenie religijne
narodu i związana z nim odnowa moralna oraz praca nad rozbudzeniem świadomości narodowej w szerokich warstwach społeczeństwa,
zwłaszcza wśród ludności wiejskiej.
Jednym z najgroźniejszych zniewoleń polskiego społeczeństwa
w XIX w. był grzech pijaństwa, który niszczył duchowo i moralnie oraz
degradował fizycznie. Trzeźwość narodu była wielką troską Kościoła
katolickiego. Warto tu wspomnieć bł. Ojca Honorata Koźmińskiego,
bł. Edmunda Bojanowskiego czy Ks. Jana Alojzego Ficka, proboszcza
w Piekarach Śląskich. Publiczne nabożeństwa połączone z rekolekcjami i misjami, pokuta oraz śluby wyrzeczenia się alkoholu rozpowszechniły się szybko na ziemiach polskich pod trzema zaborami.
Przy parafiach powstawały bractwa religijne o charakterze trzeźwościowym.
Do swoistej przemiany moralnej doszło na ziemiach polskich od
lutego do października 1861 r. Wyrażała się ona w bardzo licznych
nabożeństwach i procesjach patriotycznych, połączonych ze śpiewem
pieśni Boże coś Polskę. W Królestwie Polskim, na terenach obecnej
Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz na ziemiach polskich pod zaborem
pruskim (Wielkopolska, Pomorze Gdańskie) tłumy Polaków gromadziły się na Mszach Świętych o charakterze patriotycznym sprawowanych w intencji Ojczyzny i jej pomyślności. W ten sposób Naród Polski
mocno wyraził w formie religijnej wolę suwerennego istnienia.
W drugiej połowie XIX w. niezwykłą rolę w odrodzeniu narodowym i religijnym szerokich warstw społeczeństwa polskiego pod trzema zaborami odegrali duchowni i świeccy katolicy animujący bractwa,
zrzeszenia, stowarzyszenia, itd., skupiające Polaków w obronie wiary
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katolickiej, języka ojczystego, prawa własności, a także w działalności
charytatywnej, edukacyjnej, formacyjnej, gospodarczej i kulturalnej.
Były one oparte na wartościach chrześcijańskich i wzmacniały formację duchową, narodową i religijną ich członków. Na tej drodze zrodziło
się polskie społeczeństwo obywatelskie, w którym uczestniczyły – choć
w różnym zakresie – świadome narodowo wszystkie grupy społeczne,
od arystokracji i przedsiębiorców, po ubogą ludność wiejską i robotników. W polskim odrodzeniu narodowym brali też czynny udział chrześcijanie innych wyznań, szczególnie ewangelicy na Warmii, Mazurach
i Śląsku Cieszyńskim. W zmagania o niepodległą Polskę angażowali
się także na rozmaitych polach przedstawiciele innych narodów
mieszkających na ziemiach polskich w okresie zaborów.
Pan Bóg objawiał Swą łaskę Narodowi Polskiemu, kierując do
niego przesłanie przez Najświętszą Maryję Pannę. Przykładowo
w objawieniach w Gietrzwałdzie, w 1877 r. Matka Boża Niepokalanie
Poczęta wzywała do zerwania z nałogami, zachęcała do przemiany
życia i codziennego odmawiania różańca w intencji wolności Kościoła
na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, co łączono z modlitwą
o niepodległą Polskę. Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska i Pacławska oraz inne sanktuaria gromadziły rzesze pielgrzymów ze wszystkich zaborów, rozbrzmiewały polskimi pieśniami i modlitwą ze stale
obecnymi w nich akcentami patriotycznymi, integrując duchowo
wspólnotę narodową. Głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji pamięć
o zmarłych przodkach i bohaterach, łączona z wielkanocną tajemnicą
zmartwychwstania Chrystusa, budziła też w sercach Polaków nadzieję
na wskrzeszenie niepodległej Ojczyzny z „grobu niewoli”.
Miłosierny Bóg dał Polskiemu Narodowi w okresie zaborów wielu
świętych i błogosławionych, których życie, modlitwa, duszpasterska
posługa oraz działalność przyczyniły się do obudzenia religijnego, społecznego i narodowego Polaków. Do pierwszorzędnych postaci należy
zaliczyć św. Abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, św. Brata Alberta
Chmielowskiego, św. O. Rafała Kalinowskiego, bł. O. Honorata Koźmińskiego, św. Bp. Józefa Sebastiana Pelczara, św. Abp. Józefa Bilczewskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego, bł. Ks. Bronisława Markiewicza, bł. S. Marię Angelę Truszkowską, bł. S. Klarę Ludwikę Szczęsną, bł. S. Bernardynę Marię Jabłońską, św. S. Urszulę Ledóchowską,
bł. S. Marię Darowską. W odpowiedzi na znaki czasu z Bożą pomocą
stworzyli oni wiele nowych dynamicznych wspólnot zakonnych, habitowych i bezhabitowych, które w dużej mierze przyczyniły się do odrodzenia duchowego Kościoła katolickiego i narodu oraz podjęły posługę
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wśród najbardziej potrzebujących i ubogich Polaków. Ducha Polskiego
Narodu w dążeniu do niepodległości umacniała też postawa prymasów
Polski, szczególnie zaś Abp. Leona Przyłuskiego, Abp. Floriana Stablewskiego i Kard. Edmunda Dalbora, podtrzymujących tradycję
i godność dawnej Rzeczypospolitej.
Na niezwykłą rolę polskiej kultury w zachowaniu ducha narodowego i w odzyskaniu niepodległości wskazywał św. Jan Paweł II.
W żadnym innym okresie Naród Polski nie wydał tylu genialnych
twórców: pisarzy, takich jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki,
Zygmunt Krasiński, Henryk Sienkiewicz; kompozytorów, wśród których znaleźli się: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Feliks
Nowowiejski; czy malarzy: Józefa Chełmońskiego, Jana Matejkę,
Artura Grottgera, Stanisława Wyspiańskiego. Ich dzieła, wyrastające
z chrześcijańskiego i narodowego ducha, kształtowały polskie serca
i umysły w zmaganiach o wolną Ojczyznę. W dobie zaborów trudną do
przecenienia rolę w podtrzymaniu i przekazywaniu wiary katolickiej
oraz polskości odgrywały polskie rodziny, a w sposób szczególny kobiety. To one zaszczepiały kolejnym pokoleniom młodych Polaków miłość
do Boga, Kościoła i Ojczyzny.
Drogi Polaków do niepodległości motywowane wiarą katolicką
prowadziły najpierw do umocnienia wiary i odrodzenia moralnego,
a następnie do pogłębienia świadomości narodowej. Nastąpiło upodmiotowienie społeczne, narodowe i religijne szerokich warstw społeczeństwa polskiego, przede wszystkim ludności wiejskiej, rzemieślników oraz robotników. Prześladowania ze strony zaborców doprowadziły do jeszcze głębszego związania Kościoła katolickiego i innych
wyznań chrześcijańskich z Polskim Narodem.
Drodzy Siostry i Bracia!
Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona
przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi
w wierze i odpowiedzialnymi za naród. W pamiętnym listopadzie
1918 r. wielcy przywódcy narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do
budowania niepodległej Rzeczypospolitej w historycznej chwili danej
przez Boga po I wojnie światowej.
Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu
Narodowi raz na zawsze. Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków
troski o Ojczyznę. Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad
obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu.
Odstępowanie od wiary katolickiej i chrześcijańskich zasad jako podstawy życia rodzinnego, narodowego i funkcjonowania państwa,
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to najpoważniejsze z zagrożeń, które doprowadziły już raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej. Szerzące się zniewolenia szczególnie
wśród młodej generacji Polaków – alkohol, narkotyki, pornografia,
zagrożenia płynące z Internetu, hazard, itd., prowadzą do osłabienia
moralnego i duchowego narodu. Spośród wad narodowych coraz bardziej dochodzą do głosu prywata, egoizm jednostek i całych grup, brak
troski o dobro wspólne, szkalowanie i znieważanie wiary katolickiej,
polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego, co stanowi naszą Ojczyznę. Bolesna historia naszej Ojczyzny powinna wyczulać nas na zagrożenia duchowej wolności i suwerenności narodu.
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają nas przede wszystkim do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyśpiewania Te Deum laudamus –
Ciebie Boga wysławiamy. Okres niewoli, który przyniósł tak wiele
bolesnych doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby, z którego
nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraźny
ślad w życiu następnych pokoleń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty niepodległego bytu. Modląc się dzisiaj o Boże błogosławieństwo dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, oddajemy się kolejny raz
Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Prośmy Ją przede wszystkim
o matczyną opiekę dla sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie
i wszystkich obywateli, zatroskanych o dobro wspólne. Matce naszego
Zbawiciela powierzamy wszystkich Polaków, szczególnie młodych, aby
w duchu wierności Bogu i Ewangelii kształtowali szczęśliwą przyszłość
naszej Ojczyzny.
Dziękując Bożej Opatrzności za dar wolnej Polski, udzielamy naszym rodakom w kraju i za granicą błogosławieństwa: w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 378. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie, w dniu 14 marca 2018 r.
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KOMUNIKAT Z 381. ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Dnia 19 listopada 2018 r. na Jasnej Górze miało miejsce 381.
Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski. Na początku obrad słowo do księży biskupów skierował abp
Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
1. Na progu adwentu biskupi przypominają o godności każdego
ludzkiego życia, którego wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem
i narodzeniem. W tym duchu biskupi proszą o modlitwę, aby prawo
stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
2. Kontynuując nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI
i Papieża Franciszka biskupi wzywają do zdecydowanego
przeciwstawiania się grzechowi i przestępstwu nadużyć wobec osób
małoletnich. Przypominają, że ochrona dzieci i młodzieży jest
niezbywalną częścią misji powierzonej Kościołowi. W związku z tym
Konferencja Episkopatu Polski przyjęła „Stanowisko w sprawie
wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych
duchownych”. Jest ono odpowiedzią na List Papieża Franciszka
skierowany do Ludu Bożego dn. 18 sierpnia 2018 roku.
3. Pasterze Kościoła w Polsce przyjęli relację biskupów
reprezentujących Konferencję Episkopatu na minionym Synodzie
Rzymie. Ojcowie synodalni podkreślili potrzebę większego
zaangażowania młodzieży w życie i misję Kościoła oraz konieczność
tworzenia Kościoła „z młodymi”, a nie tylko „dla młodych”. Zaznaczyli,
że trzeba tworzyć w naszych diecezjach i parafiach konkretne miejsca
dające możliwość słuchania młodych oraz towarzyszenia im
w rozeznawaniu ich powołania, charyzmatu, posługi i działania.
Biskupi ufają, że to zaangażowanie wzmocni wyraźnie potencjał
ewangelizacyjny Kościoła i pozwoli dotrzeć z orędziem Dobrej Nowiny
także do tych młodych ludzi, którzy oddalili się od wspólnoty
wierzących.
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4. W niedzielę 25. listopada wspominamy 85. rocznicę Wielkiego
Głodu na Ukrainie. Pasterze Kościoła w Polsce proszą, aby w tym dniu
w sposób szczególny modlić się o pokój na świecie oraz w intencji ofiar
głodu.
Po zakończeniu Zebrania Plenarnego biskupi, rozpoczynając
swoje doroczne rekolekcje, proszą wszystkich wiernych o modlitwę.
Od tronu Matki Bożej Królowej Polski, księża biskupi błogosławią
Polakom w Ojczyźnie i poza jej granicami oraz zachęcają do jak
najlepszego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia
m.in. przez udział w Mszach Świętych Roratnich i rekolekcjach
adwentowych.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Zgromadzeni na 381. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 19 listopada 2018 r.
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STANOWISKO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO OSÓB MAŁOLETNICH
PRZEZ NIEKTÓRYCH DUCHOWNYCH
1. Ochrona dzieci i młodzieży niezbywalną częścią misji
powierzonej Kościołowi
W ostatnich latach Kościół wstrząsany jest bolesnymi informacjami z kolejnych krajów o wykorzystywaniu seksualnym dzieci
i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia ofiar, które naznacza ich życie, życie ich
rodzin oraz wspólnot kościelnych. Cierpienie to jest „skargą, która
wznosi się do nieba (…), a która przez długi czas była ignorowana,
ukrywana lub wyciszana” (Papież Franciszek, List do Ludu Bożego,
18.08.2018). Przestępstwa te „przysłoniły blask Ewangelii takim
mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań” (Benedykt
XVI, List do katolików w Irlandii, 19.03.2010). Dla wielu wiernych,
szczególnie dla młodych, którzy szczerze szukają Boga, skandale
seksualne z udziałem duchownych stają się ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia.
W tej bolesnej sytuacji papież Franciszek, kontynuując linię wyznaczoną przez św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, skierował list do
Ludu Bożego. Wzywa w nim do rozliczenia się ze złem wykorzystywania seksualnego małoletnich i ukarania winnych, do współczucia
wobec ofiar, podjęcia wzmożonych wysiłków, by zapewnić ochronę
dzieciom i młodzieży oraz wzywa do nawrócenia, modlitwy i pokuty
w intencji ofiar wszelkiego rodzaju nadużyć: „Zachęcam cały święty
wierny lud Boży do modlitwy pokutnej i postu, zgodnie z poleceniem
Pana, który rozbudza nasze sumienia, naszą solidarność i nasze
zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć” (Papież Franciszek, List
do Ludu Bożego, 18.08.2018). Celem tego zdecydowanego wysiłku
podjętego z „jasnością i determinacją” jest odnowienie misji Kościoła
we współczesnym świecie (por. św. Jan Paweł II, Przemówienie do
kardynałów amerykańskich, 23.04.2001). W tym duchu pragnie działać coraz skuteczniej również Kościół w Polsce, aby bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży, zgodnie z wolą Pana, stało się priorytetem dla
wszystkich środowisk i rodzin.
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2. Mamy zdecydowaną wolę oczyszczenia z grzechu i przestępstwa nadużyć
Stwierdzamy ze smutkiem, że również w Polsce miały miejsce
sytuacje seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych i osoby zaangażowane w Kościele. Powtarzamy
za Papieżem Franciszkiem: „ból [dzieci i młodzieży], oraz ból ich rodzin, jest naszym bólem”. Aby dobrze rozpoznać przyczyny tych czynów i ocenić ich skalę, rozpoczęliśmy zbieranie potrzebnych danych.
Mamy świadomość, że problem nadużyć seksualnych istnieje
w wielu środowiskach, w tym także w rodzinach. Kiedy jednak pojawia się on wśród duchownych, staje się źródłem szczególnego zgorszenia. Rozczarowanie i oburzenie jest tym większe i boleśniejsze, że
dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości Jezusa, doświadczają przemocy i brutalnego odarcia z godności
dziecka.
Wierny słowom Chrystusa, Kościół od początku uznawał takie
zachowania za wyjątkowo ciężki grzech, bo „kto by się stał powodem
grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu
byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! (…) Biada człowiekowi przez
którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18,6-7).
Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom
młodym oraz ich bliskim przez duchownych, osoby konsekrowane
i świeckich pracowników kościelnych. Prosimy Pana, aby dał nam
światło, siłę i odwagę, by stanowczo zwalczać zepsucie moralne i duchowe, które jest zasadniczym źródłem wykorzystania seksualnego
małoletnich. Prosimy Pana, by dał skuteczność naszym wysiłkom
tworzenia w Kościele środowiska otwartego i przyjaznego dzieciom
i młodzieży.
3. Budowanie bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży
Episkopat Polski od szeregu lat podejmuje działania, których
celem jest wyeliminowanie tych przestępstw wśród duchownych.
W ścisłej jedności z papieżami Benedyktem XVI i Franciszkiem
zostały opracowane zasady reagowania na zło. Każdy sygnał o ewentualnych czynach przestępczych jest obejmowany dochodzeniem
wstępnym, a w przypadku potwierdzenia ich prawdopodobieństwa
informowana jest Stolica Apostolska i prokuratura.
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Prosimy osoby pokrzywdzone przez duchownych, aby zgłaszały
doznaną krzywdę do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich
organów państwowych. „Pokornie należy się z naszej strony każdej
z nich i ich rodzinom nasza wdzięczność za wielką odwagę rzucania
światła Chrystusa nad złem seksualnego wykorzystania nieletnich”
(Papież Franciszek, Przemówienie na spotkaniu z biskupami przybyłymi na Światowe Spotkanie Rodzin, 27.09.2015).
W każdej diecezji i w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat, który został odpowiednio przeszkolony przez działające od 2014 roku Centrum Ochrony Dziecka i jest upoważniony do
przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich
przez osobę duchowną. Ma też pomóc ofierze wykorzystania
w otrzymaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i duszpasterskiego. W ten sposób chcemy pomagać pokrzywdzonym w podjęciu kroków
potrzebnych do przezwyciężania skutków doznanej krzywdy.
Ponadto od pięciu lat koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży
powołany przez Konferencję Episkopatu Polski organizuje liczne
szkolenia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, które powoli, ale skutecznie wpływają na zmianę postaw i świadomości. Przygotowujemy w diecezjach i w zakonach oraz zgromadzeniach zakonnych także system prewencji, który ma pomóc ochronić dzieci i młodzież przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym. Pragniemy,
by wspólnoty kościelne były bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży, by ich bezpieczeństwo stało się priorytetem dla całego społeczeństwa. Przy okazji zwracamy się z apelem do wszystkich, od których to zależy, o skuteczne zwalczanie zagrożeń dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w przestrzeni Internetu.
Zwracamy też coraz większą uwagę na formację ludzką i duchową w seminariach oraz na formację kapłańską. W tym celu już od
kilku lat prowadzi się kształcenie dla wychowawców w seminariach
duchownych, aby kompetentnie pracowali nad formacją przyszłych
kapłanów, nie dopuszczając, aby w szeregach duchowieństwa znalazły się osoby niedojrzałe, niezdolne do wierności złożonym ślubom
i przyrzeczeniom.
4. Wzywamy do działania, do modlitwy i pokuty
Aby podejmowane działania mogły przynieść spodziewane owoce
oczyszczenia i budowania kultury ukierunkowanej na prawdziwe
dobro dzieci i młodzieży, trzeba zjednoczyć wysiłki wszystkich członków wspólnoty Kościoła, aby uczyć się rozpoznać i eliminować gdzie
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tylko to możliwe, te wszystkie czynniki, które sprzyjają przestępstwu. Apelujemy do wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży
w przedszkolach i szkołach oraz w zakładach opiekuńczowychowawczych o zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności,
by, nie czekając na konieczne regulacje prawne, wszystkie placówki
prowadzone przez Kościół stały się pionierami prewencji. Taki sam
apel kierujemy do odpowiedzialnych za ruchy katolickie i organizacje
młodzieżowe.
Prosimy wiernych świeckich, kapłanów, osoby konsekrowane
oraz członków zakonów kontemplacyjnych o wzmożoną modlitwę
i pokutę w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin; za
osoby duchowne żyjące niemoralnie i wyrządzające krzywdę dzieciom
i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące czyny księży głęboko
ranią. Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski
pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie odtąd dniem modlitwy
wynagradzającej oraz postu we wszystkich naszych diecezjach.
Szczególnej pamięci polecamy Ojca świętego, biskupów i prezbiterów,
angażujących się szczerze i gorliwie w służbę Kościołowi, w których
bardzo boleśnie uderza zepsucie i niemoralność ich współbraci.
Niech szczera modlitwa, ofiarowana w tej intencji, wyrzeczenie
i pokuta oraz hojna jałmużna udzielana ubogim otwiera nasze serca
na ducha autentycznego nawrócenia, byśmy żyli w zgodzie i miłości
ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i walczyli z wszelkimi nadużyciami
władzy, seksualności i sumienia, we wszystkich środowiskach, szczególnie zaś we wspólnotach kościelnych, w których żyją i wzrastają
dzieci (por. Papież Franciszek, List do Ludu Bożego, 18.08.2018).
Równocześnie dziękujemy wszystkim, którzy w trosce o świętość
Kościoła i Jego pasterzy, z odwagą ujawniają grzech i przestępstwo
nadużyć. Wdzięczni jesteśmy za modlitwę wynagradzającą podejmowaną w duchu pokuty.
5. Słowo do sprawców
Kończąc pragniemy zwrócić się do wszystkich sprawców, którzy
swoje zaangażowanie w Kościele wykorzystali do przestępczych czynów. Chcemy to uczynić nawiązując do słów Listu pasterskiego
papieża Benedykta XVI do katolików Irlandii (19.03.2010).
W posłuszeństwie słowom Ewangelii o wyzwalającej mocy prawdy, w imieniu ludu Bożego zranionego waszymi czynami, mówimy
wam szczerze, że zdradziliście niewinnych młodych ludzi oraz ich
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rodziców, którzy pokładali w was zaufanie. Utraciliście szacunek
społeczności i okryliście wstydem i hańbą waszych współbraci. A ci
wśród was, którzy są kapłanami, zbezcześcili świętość sakramentu
święceń, w którym Chrystus uobecnia się w nas i w naszych uczynkach. Ogromną krzywdę wyrządziliście ofiarom i naraziliście
na wielką szkodę Kościół oraz społeczny obraz kapłaństwa i życia
zakonnego.
Wzywamy was do rachunku sumienia, do uznania waszej odpowiedzialności za popełnione grzechy i do pokornego wyrażenia żalu.
Szczery żal otwiera drzwi Bożemu przebaczeniu i łasce prawdziwej
poprawy. Ofiarując modlitwy i pokuty za tych, których skrzywdziliście, sami powinniście starać się odpokutować za swoje czyny. Zbawcza ofiara Chrystusa ma moc przebaczenia nawet najcięższych grzechów i wydobycia dobra nawet z najstraszniejszego zła. Jednocześnie
sprawiedliwość Boga wymaga, byśmy zdali sprawę z naszych uczynków, niczego nie ukrywając. Uznajcie otwarcie waszą winę, spełnijcie
wymogi sprawiedliwości, ale nie traćcie nadziei na Boże miłosierdzie.
6. Zakończenie
Niech Maryja, Matka Pięknej Miłości, wyprasza nam u swojego
Syna łaskę, byśmy w obliczu zgorszenia, jakie płynie ze strony niektórych osób duchownych mogli wyrazić nasz szczery żal i zdecydowanie w odważnej walce z każdym rodzajem krzywdy wyrządzanej
dzieciom i młodzieży. Nie zapominajmy wypraszać nawrócenie dla
sprawców tych krzywd. Prośmy też w intencji całego Kościoła, zarówno duchownych jak i świeckich, o ducha jedności i chrześcijańskiej miłości bliźniego. Niech umacnia nas przykład i wstawiennictwo kapłanów męczenników, którzy oddali życie w obronie godności
człowieka.
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Zebrani na 381. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 19 listopada 2018 r.
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NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Dobro małżeństwa i rodziny ma kluczowe znaczenie dla
przyszłości świata i Kościoła. Z tego powodu duszpasterstwo rodzin
należy do priorytetów działalności zbawczej Kościoła i wymaga
nieustannego wysiłku, by nie tylko solidnie przygotowywać do
sakramentu małżeństwa, ale również towarzyszyć rodzinom
w rozwoju ich miłości i wiary, a także pomóc w odkryciu ich miejsca
w życiu parafii. W te wysiłki Kościoła w Polsce wpisuje się
inicjatywa związana z przeżywaniem Niedzieli Świętej Rodziny.
Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski (Płock, 25-26 IX br.), biskupi zaproponowali, aby Niedziela
Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin
oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Chcemy
przypomnieć wszystkim o pięknie miłości, którą zostaliśmy
obdarowani przez Boga. W przeżywaniu miłości ludzie wierzący
otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament
małżeństwa. Jest on „darem dla uświęcenia i zbawienia małżonków”
oraz „stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na
Krzyżu”, bowiem małżonkowie „wzajemnie dla siebie i dla dzieci są
świadkami zbawienia” (papież Franciszek, Amoris laetitia, nr 74).
Jako Rada ds. Rodziny KEP pragniemy zaprosić wszystkich
małżonków do tego, aby w Niedzielę Świętej Rodziny cała rodzina
stanęła przed ołtarzem, by odnowić przyrzeczenia małżeńskie i w ten
sposób umocnić więź miłości w małżeństwie i rodzinie. Prosimy
wszystkich duszpasterzy, aby zorganizowali w parafiach obrzęd
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę
wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa. Organizacja
i przebieg tego obrzędu zależy od roztropności duszpasterzy, którzy
dobrze znają swoje wspólnoty, ponieważ nie powinien on zbytnio
wydłużać liturgii, a jednocześnie winien mieć radosny i uroczysty
charakter. Należy również unikać sytuacji, które zbytnio
akcentowałyby podział na małżeństwa sakramentalne i związki
niesakramentalne, gdyż ci, którzy uczestniczą w niedzielnej Mszy
świętej to najgorliwsza część naszych parafii. Dla małżeństw
sakramentalnych niech to będzie odnowienie i umocnienie, a dla
„oddalonych” niech będzie to okazja do modlitwy, refleksji i jeszcze
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większej tęsknoty za Bogiem, która towarzyszy każdemu
człowiekowi wiary.
Zachęcamy, aby we wszystkich parafiach w Polsce ta niedziela
była okazją do spotkania małżeństw i rodzin ze Świętą Rodziną
z Nazaretu. Wszystkim duszpasterzom, osobom konsekrowanym
i apostołom świeckim zaangażowanym w duszpasterstwo rodzin
w Polsce dziękuję za wysiłek oraz proszę, byśmy nie tracili
gorliwości i nadziei.
Na radosne i pełne wiary przeżywanie Świąt Bożego
Narodzenia wszystkim błogosławię.
Bp Wiesław Śmigiel
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP
Warszawa, 17 grudnia 2018 r.
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GRATULACJE BISKUPA DIECEZJALNEGO MARIANA ROJKA
DLA KS. PAWŁA MARTYNIUKA
Zamość, 2 października 2018 r.
L.dz. 471/Gł/18

Przewielebny
Ks. mgr lic. Paweł Martyniuk
Rektor Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego
„Maria Mater Ecclesiae”
w Kazachstanie
Czcigodny Księże Rektorze,
Z radością przyjąłem informację o powierzeniu Księdzu przez
Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów urzędu Rektora Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego „Maria Mater Ecclesiae”
w Kazachstanie.
Gratulując tak wielkiego wyróżnienia, które jest również powodem satysfakcji dla całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, życzę
Księdzu Rektorowi wielu natchnień Ducha Świętego i opieki Maryi –
Matki Odkupiciela w realizacji odpowiedzialnych zadań.
Niech w Księdza posłudze owocuje dotychczasowe doświadczenie
wychowawcy seminaryjnego i niech towarzyszy Księdzu Ewangeliczna radość oraz odwaga w podejmowaniu decyzji dla dobra Kościoła
Chrystusowego, który czeka na gorliwych i świętych duszpasterzy.
Niech nie zabraknie Księdzu sił duchowych i fizycznych oraz
życzliwości ludzi, którzy podejmą z Księdzem współpracę i okażą
pomoc w trosce o dzieło formowania nowych kapłanów.
Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
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ZAPROSZENIE DLA MATURZYSTÓW NA SPOTKANIE U BOŻEJ MATKI
W CZĘSTOCHOWIE – PAŹDZIERNIK 2018
Wyjątkowy to czas dla młodych ludzi i dla was samych, maturzyści
Roku Pańskiego 2019 z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, którzy gromadzicie się na swej szczególnej pielgrzymce przed wizerunkiem Pani
Jasnogórskiej, Matki Bożej Częstochowskiej, tak bliskiej wszystkim
Polakom. Tutaj przychodziło i modliło się wielu ludzi, znanych i tych
o których wie tylko sam Bóg, teraz zaś czynicie to Wy Młodzi, nadzieja
Kościoła i przyszłość Ojczyzny, a potem przybędą następne pokolenia.
Czy wszyscy uprosili to z czym przybyli w swoich sercach i pragnieniach? Ta sprawa pozostanie tajemnicą, także i Waszą, ale z pewnością otrzymali to, czego im najbardziej potrzeba na życie wiarą
i wieczną szczęśliwość, gdyż takie jest zatroskanie każdej kochającej
Matki. Czujcie się dobrze w tym domu Jasnogórskiej Mamy, napełniajcie swoje serca pokojem, doświadczajcie miłości i nią obdarzajcie drugich. Niech Waszą cechą będzie serdeczność i okazujcie się w tym,
co piękne, ale też i w tym, co trudne, zawsze solidarni ze swymi siostrami i braćmi.
Nie zapominajcie o tym, by być człowiekiem wdzięcznym, wobec
Boga, w odniesieniu do ludzi, począwszy od Rodziców, poprzez Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów, Kapłanów i Siostry Zakonne, ale też
pamiętajcie o sobie nawzajem, o koleżankach i kolegach, o przyjaciołach.
Pojawia się też przed Wami bardzo trudny rodzaj miłości i pamięci, do
jakiej jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, szczególnie gdy modlimy się
słowami „Ojcze nasz”. A chodzi o tych, którzy wam uczynili kiedykolwiek jakąś krzywdę czy szkodę, bądźcie wspaniałomyślni w słowie
i postawie przebaczenia wobec nich. Z całą pewnością Maryja będzie
z Was dumna.
Właśnie ten jesienny czas kieruje mocniej naszą uwagę na sprawę
100-lecia odzyskania Niepodległości Polski, Ojczyzny każdego z nas,
w której we wszystkich szkołach, jakie reprezentujecie na Jasnej Górze,
możemy się uczyć i zdobywać wiedzę, kształtować charakter oraz mądrość, a także intelektualną wiedzę. O tym Domu Matki Częstochowskiej, powiedział św. Jan Paweł II, iż „tutaj zawsze byliśmy wolni”, oraz
że „do tych murów trzeba nam przykładać ucho, bo one odbijają to
wszystko, co czują polskie serca”.
Innym wymiarem radości Was młodych ludzi tutaj się modlących
w miesiącu październiku 2018 roku jest świadomość tego, że to czas
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rozpoczętego w Rzymie Synodu Biskupów na temat młodzieży, jej wiary
i rozeznawania swego powołania. W to wydarzenie, tu przed obliczem
Matki Bożej Częstochowskiej, pięknie wypisujecie się Wy Młodzi Maturzyści Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego, powiedzcie Maryi o Was
samych, o Rodzinach z jakich przybywacie, o wierze, jak ją przeżywacie
oraz o pragnieniach i drogach, na jakich chcecie realizować wasze dalsze
życie, naukę, studia, pracę, założenie rodziny czy też powołanie kapłańskie lub zakonne.
Matura nie rozwiązuje i nie kończy w pełni tematu waszej ludzkiej
dojrzałości, bo to jest zadanie, jakie musimy odrabiać, aż do ziemskiego
końca. Wciąż zbieracie różnorakie doświadczenia, wchodzicie w nowy
zakres odpowiedzialności, pojawiają się przed Wami trudności do pokonania, będą rozczarowania i cierpienia, bo taka jest treść życia. Ale to
jest tylko część prawdy o Was samych, bo przecież popatrzcie teraz,
choćby podczas tej pielgrzymki maturzystów, ile wśród Was jest radości,
życzliwości, uznania, wierności danemu słowu, uszanowania, gotowości
do pomocy. To ewangeliczna postawa miłości.
Bądźcie wierni ideałom młodości, sięgającej po szczyty, także osobistej świętości. Ta bliskość i zażyłość z Bogiem jest dla Was dostępna,
w każdym miejscu i czasie, przecież dla Was nie ma rzeczy niemożliwych. Bądźcie jedno z Chrystusem, poprzez Boże słowo, osobistą modlitwę, sakramenty a szczególnie Eucharystię i Sakrament Pojednania,
realizujcie swoją gotowość kochania Boga i bliźniego w wielorakich parafialnych grupach zgodnie z treścią Bożych błogosławieństw. Zawsze
możecie liczyć na przyjaźń z Bożą Matką, o tym trzeba Jej tu na Jasnej
Górze koniecznie powiedzieć. Więc wpatrzeni w to szczególne oblicze
Pani Częstochowskiej, otwórzcie swoje serca przed Jezusem, którego
Ona trzyma na swym ręku i przed Bożą Matką.
Drodzy Młodzi Przyjaciele, Maturzyści 2019, życzę Wam z całego
serca spełnienia się Waszych młodzieńczych planów życiowych oraz
duchowego piękna potwierdzonego codziennym życiem opartym na miłości. Modlitwą obejmuję Was, Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców,
Katechetów, Kapłanów i Siostry Zakonne, oraz Organizatorów naszej
Diecezjalnej Pielgrzymki Maturzystów na Jasną Górę.
Wraz z darem modlitwy i błogosławieństwem
† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
Zamość, 4 października 2018 r.
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KANDYDATURA DO DIAKONATU I PREZBITERATU
Zamość, 5 października 2018 r.
L.dz. 509/Gł/18
Przewielebny
Ks. dr Jarosław Przytuła
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w Lublinie
W myśl przepisów kan. 1024-1029 KPK, motu proprio papieża
Pawła VI „Ad pascendum” z dn. 15 sierpnia 1972 r. oraz Instrukcji
Episkopatu Polski z dnia 4 maja 1982 r., zostają dopuszczeni do
obrzędu kandydatury do diakonatu i kapłaństwa, w dniu
8 października 2018 r., następujący akolici Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej:
1.
2.
3.
4.

Dominik Mirosław Kapka, s. Leszka i Barbary
Kamil Kossak, s. Henryka i Jolanty
Radosław Łukasiewicz, s. Roberta i Alicji
Krzysztof Zgnilec, s. Jana i Grażyny
† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
Wyżej wymienionych akolitów przyjąłem do grona kandydatów
do diakonatu i kapłaństwa w poniedziałek, 8 października 2018 r.
w Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji ZamojskoLubaczowskiej w Lublinie.
Wobec mnie:
† Mariusz Leszczyński
BISKUP POMOCNICZY
Ks. Jarosław Przytuła
REKTOR WSD
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Zamość, 3 listopada 2018 r.
L.dz. 540/Gł/18
POŚWIADCZENIE ERYGOWANIA
KAPLICY PW. MATKI BOŻEJ KRASNOBRODZKIEJ
W DOMU ZAKONNYM SIÓSTR ZE ZGROMADZENIA NAJŚWIĘTSZEGO
IMIENIA JEZUS W KRASNOBRODZIE

W dniu 3 listopada 2018 r., dokonałem poświęcenia nowego
domu Sióstr ze Zgromadzenia Najświętszego Imienia Jezus w Krasnobrodzie, w którym zgodnie z kan. 608 Kodeksu Prawa Kanonicznego erygowałem kaplicę pw. Matki Bożej Krasnobrodzkiej z prawem
przechowywania w niej Najświętszego Sakramentu (kan. 938 KPK).
Pobłogosławiłem też stacje Drogi Krzyżowej w kaplicy.
Czcigodnym Siostrom, od wielu lat posługującym na terenie naszej diecezji i parafii krasnobrodzkiej oraz wszystkim innym, którzy
będą się modlić w nowej kaplicy z serca błogosławię i polecam opiece
Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
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PROŚBA O WŁĄCZENIE DZWONÓW KOŚCIELNYCH PODCZAS
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Zamość, 7 listopada 2018 r.
Przewielebni Księża Proboszczowie!
W niedzielę 11 listopada 2018 r. przypada 100. rocznica
odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach tegorocznych
obchodów Narodowego Święta Niepodległości, z inicjatywy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, będzie miało miejsce wspólne
odśpiewanie Hymnu Państwowego.
Zgodnie z prośbą Prezydenta RP, zaakceptowaną przez
Przewodniczącego KEP, wyrażam zgodę, aby w tym czasie, tj. o godz.
12.00, były włączone dzwony kościelne we wszystkich kościołach
i kaplicach naszej diecezji. Bicie dzwonów, jako podniosły symbol,
towarzyszący szczególnym chwilom, będzie stanowiło uroczysty
i wyraźny sygnał do rozpoczęcia wspólnego odśpiewania Hymnu
Rzeczypospolitej, jako znaku naszej narodowej przynależności oraz
trwałego elementu jednoczącego Polaków.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
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ŻYCZENIA KSIĘŻY BISKUPÓW NA BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK
Zamość, Boże Narodzenie 2018
Nowy Rok 2019
Umiłowani Diecezjanie, Kapłani posługujący na różnych
odcinkach życia Lokalnego Kościoła, Osoby poświęcone Bogu na drodze konsekracji i życia zakonnego, Bracia i Siostry uświęcający się
w codziennych sprawach rodzinnych, zawodowych, parafialnych,
Wszyscy przybywający na czas Świąt do rodzinnych domów z wielu
zakątków Polski i świata, Kochani Młodzi, Bliscy naszym sercom Dzieci i Starsi, szczególnie Chorzy i doświadczani różnorakim cierpieniem.
W biegu naszego życia, które poprzez osiągnięcia techniki
i łatwość przepływu informacji, nie zwalnia swojego tempa i rodzi
często zmęczenie oraz napięcie, zatrzymujemy się na chwilę, przy
wydarzeniu Świąt Bożego Narodzenia. Chcemy sobie po raz kolejny
głębiej uświadomić, że Pan Bóg jest nieustannie obecny pośród nas,
a najpełniejszym wyrazem tej obecności stało się przyjście na świat
Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy.
Wierzymy, że wspominanie i każdorazowe przeżywanie tej
tajemnicy Miłości Boga do swojego stworzenia, pomaga nam zachować piękno naszego człowieczeństwa, umacnia naszą nadzieję i odnawia wzajemną miłość pomiędzy ludźmi – ukochanymi dziećmi
Niebieskiego Ojca. Niech tak się dzieje również w te Święta i niech ta
nowość, pochodząca od Bożego Dziecięcia, owocuje w nas poprzez
kolejne dni Nowego Roku Pańskiego.
Składamy wam serdeczne życzenia, odwołując się do słów drogiej nam wszystkim kolędy: „Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław
Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę
Swą Siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami”
– miej w swojej opiece. I nas wszystkich strzeż od zagubienia się na
drogach świata. Zbliżaj nas do Ciebie i do siebie nawzajem, abyśmy
w zdrowiu duszy i ciała, z żywą wiarą, z poszanowaniem świętych
tradycji naszych przodków i z odważnym spojrzeniem w przyszłość,
budowali rodzinny dom Kościoła i Ojczyzny, a dla świata byli wiarygodnymi świadkami życia według zasad Miłości odnawiającej
wszystko i wszystkich.
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Szczęść Boże na radosne świętowanie Pamiątki Narodzenia
Pańskiego i na pomyślny Nowy Rok Pański 2019. Oddajemy was
wszystkich w opiekę Maryi, Bożej Rodzicielki.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

† Mariusz Leszczyński
BISKUP POMOCNICZY
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DECYZJE PERSONALNE
28 września
ks. mgr Marek Żur otrzymał zgodę na podjęcie studiów niestacjonarnych w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie,
od roku akademickiego 2018/2019
3 października
ks. dr Piotr Brodziak, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, otrzymał zgodę na
podjęcie Podyplomowych Studiów z Zarządzania Zasobami
Ludzkimi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła
II w Lublinie, od roku akademickiego 2018/2019
ks. mgr Piotr Szeptuch, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Miączynie, otrzymał zgodę na podjęcie studiów niestacjonarnych w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie,
od roku akademickiego 2018/2019
8 października
ks. mgr Krzysztof Augustynek, wikariusz parafii pw. św. Michała
Archanioła w Werbkowicach, został odwołany z funkcji opiekuna dzieł misyjnych w rejonie hrubieszowskim
ks. mgr Maciej Banach, wikariusz parafii pw. Zmartwychwstania
Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, został odwołany
z funkcji opiekuna dzieł misyjnych w rejonie lubaczowskim
ks. mgr lic. Krystian Bordzań, wikariusz parafii pw. św. Jana
Pawła II w Biłgoraju, 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 Dariusz Bucior, wikariusz parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Tomaszowie Lubelskim, został mianowany opiekunem
dzieł misyjnych w rejonie tomaszowskim
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ks. mgr Paweł Dynaka, wikariusz parafii pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu, został mianowany opiekunem dzieł misyjnych w rejonie lubaczowskim
ks. mgr Michał Efner, wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP
w Strzyżowie, został mianowany asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w rejonie hrubieszowskim
ks. mgr Michał Efner, wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP
w Strzyżowie, został mianowany opiekunem dzieł misyjnych
w rejonie hrubieszowskim
ks. prałat dr Adam Krzysztof Firosz został odwołany z funkcji
kapelana Rycerzy Kolumba Rady nr 15440 im. św. Tomasza
Apostoła w Zamościu
ks. dr Krzysztof Giera, wikariusz parafii pw. Zwiastowania NMP
w Tomaszowie Lubelskim, został odwołany z funkcji duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza dla rejonu tomaszowskiego
ks. mgr lic. Zygmunt Jagiełło, notariusz Kurii Diecezjalnej
w Zamościu, został mianowany diecezjalnym duszpasterzem
leśników
ks. mgr Marcin Jakubiak, dyrektor Caritas Diecezji ZamojskoLubaczowskiej, został mianowany diecezjalnym duszpasterzem
energetyków
ks. mgr Marcin Jakubiak, dyrektor Caritas Diecezji ZamojskoLubaczowskiej, został odwołany z funkcji diecezjalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza
ks. mgr lic. Łukasz Kolasa, wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta w Zamościu, został mianowany diecezjalnym duszpasterzem
Apostolatu Margaretka
ks. mgr Daniel Koper, wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Klemensowie, został mianowany asystentem
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji ZamojskoLubaczowskiej w rejonie zamojskim
ks. mgr Sebastian Koper, wikariusz parafii pw. św. Jerzego
w Biłgoraju, został mianowany diecezjalnym duszpasterzem
Liturgicznej Służby Ołtarza
ks. kan. mgr Jan Krawczyk, rezydent w Domu Księży Seniorów
w Hrubieszowie, został odwołany z funkcji kapelana Rycerzy
Kolumba Rady nr 15267 im. św. Wojciecha Patrona Polski
w Tomaszowie Lubelskim
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ks. mgr Krzysztof Krupa, wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP
w Krasnobrodzie, został odwołany z funkcji asystenta Katolickiego
Stowarzyszenia
Młodzieży
Diecezji
ZamojskoLubaczowskiej w rejonie hrubieszowskim
ks. mgr Marek Kuśmierczyk, proboszcz parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Gromadzie, został mianowany asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji ZamojskoLubaczowskiej w rejonie biłgorajskim
ks. mgr Krzysztof Maj, administrator parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Cichobórzu, został odwołany z funkcji asystenta
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji ZamojskoLubaczowskiej w rejonie biłgorajskim
ks. mgr lic. Andrzej Michalski, wikariusz parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach, został odwołany z funkcji asystenta Katolickiego
Stowarzyszenia
Młodzieży
Diecezji
ZamojskoLubaczowskiej w rejonie tomaszowskim
ks. kan. dr Wiesław Oleszek, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja
w Hrubieszowie, został odwołany z funkcji diecezjalnego duszpasterza Pracowników Gospodarki Leśnej, Wodnej i Parków
Narodowych
ks. mgr Dominik Osuchowski, wikariusz parafii pw. św. Andrzeja
Apostoła w Lipsku k/Narola, został mianowany duszpasterzem
Liturgicznej Służby Ołtarza dla rejonu lubaczowskiego na czteroletnia kadencję
ks. mgr Sławomir Skowroński, wikariusz parafii pw. św. Stanisława Bpa w Lubaczowie, został odwołany z funkcji asystenta
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji ZamojskoLubaczowskiej w rejonie zamojskim i mianowany asystentem
tegoż Stowarzyszenia w rejonie lubaczowskim
ks. mgr Adam Sobczak, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Majdanie Starym, został odwołany z funkcji duszpasterza energetyków Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
ks. dr Robert Strus, proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, został mianowany
kapelanem Rycerzy Kolumba Rady nr 15440 im. św. Tomasza
Apostoła w Zamościu
ks. mgr Tomasz Szady, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim, został odwołany z funkcji asystenta Katolickiego
Stowarzyszenia
Młodzieży
Diecezji
Zamojsko-
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Lubaczowskiej w rejonie lubaczowskim i mianowany asystentem tegoż Stowarzyszenia w rejonie tomaszowskim
ks. mgr Tomasz Szady, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim, został odwołany z funkcji duszpasterza
Liturgicznej Służby Ołtarza dla rejonu lubaczowskiego i mianowany duszpasterzem tejże Służby dla rejonu tomaszowskiego
na czteroletnia kadencję
s. mgr Bogumiła Woszczak ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Tomaszowie Lubelskim
została odwołana z funkcji opiekuna dzieł misyjnych w rejonie
tomaszowskim
31 października
ks. mgr Mariusz Dziadosz otrzymał deklarację zaciągniętej kary
suspensy wiążącej mocą samego prawa, która pociąga za sobą
zakaz wykonywania wszelkich aktów władzy święceń oraz
noszenia stroju duchownego
26 listopada
ks. mgr lic. Mariusz Pastuszak, dotychczasowy wikariusz parafii
pw. MB Szkaplerznej w Łabuniach, z dniem 1 grudnia 2018 r.
mianowany redaktorem Katolickiego Radia Zamość z zamieszkaniem przy parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie
ks. mgr Paweł Szutka, wikariusz parafii pw. św. Karola Boromusza w Lubaczowie, został mianowany kierownikiem duchowym
Kurii Legionu Maryi pw. Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaczowie
12 grudnia
ks. mgr Paweł Szutka, wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM
w Lubaczowie, został mianowany kapelanem Hufca im. ks.
hm. Hass-Paneckiego w Lubaczowie
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HOMILIA PODCZAS EUCHARYSTII W RAMACH SPOTKANIA WIGILIJNEGO
W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
LUBLIN, 19 GRUDNIA 2018 R.
Łk 1,5-25
Pamiętam z dziecięcych lat, jak mój tato wraz ze swymi kolegami grywał w Totolotka. Nawet mieli jakiś opracowany system, ale
niestety nie przyniosło to żadnych spodziewanych sukcesów, poza
tym, że któregoś razu udało się im trafić czwórkę i otrzymali za to
niewielkie pieniądze. Ale wymarzonej szóstki nigdy nie było i nie
było też obiecywanego simsonka, jaki tata miał mi kupić, gdy uda się
zakreślić owe wyśnione cyfry.
Są jednak ludzie, którzy regularnie grają w Totolotka, tydzień
po tygodniu, nawet przez lata. Szukają z nadzieją swojej szczęśliwej
szóstki, wierzą że kiedyś uda się im wygrać milion, że to właśnie oni
jedyni będą mieli te wymarzone cyfry na kuponie swego Lotka. Możecie sobie wyobrazić spełnienie takiej nadziei? A co wy byście wtedy
zrobili, jak byście się zachowywali, gdyby do was dotarła taka niespodziewana wieść: wygrałeś milion?
Przenieśmy się teraz od tych marzeń i jakiejś ukrytej tęsknoty
za doraźnym szczęściem, do realiów mniej więcej na rok czasu przed
narodzeniem Jezusa Chrystusa, którego to wydarzenia liturgicznie
w tym adwentowym okresie z taką tęsknotą wyczekujemy. Wówczas
stało się coś niezwykłego, w dosłownym znaczeniu. A mianowicie,
wydarzyło się wtedy coś szczególnego, poza pewnym określonym
porządkiem: Bóg przemówił do swego ludu.
Bo to nie zawsze tak było. Oto Stary Testament dokumentuje
historię Ludu Izraelskiego, a także ukazuje słowa i działania samego
Boga. Stwórca ciągle do nas mówi, począwszy od tego pierwszego
dialogu z Adamem i Ewą. Potem z Abrahamem, Mojżeszem. Przemawia do swego Ludu przez proroków, a Jego słowa przekazywali
Izajasz, Jeremiasz, Amos, Joel i moglibyście jeszcze wielu innych
wymieniać, bo przecież zgłębiacie na studium poszczególne Księgi
Starego Testamentu.
Bóg rzeczywiście do tych ludzi się wypowiadał, oni Jego słowa
słyszeli i to, co do nich dotarło, przekazywali dalej innym. A Pan
mówił chętnie do swego ludu i najważniejszym tematem tego, co
633

BISKUP DIECEZJALNY
przekazywał, była wielka obietnica. Przyjdzie Mesjasz, Zbawiciel
i wyzwoli człowieka z jego grzechu, nędzy i cierpienia. Tego, co zostało od Boga zapowiedziane, naród wybrany, trzymał się mocno przez
lata i wieki. A więc Izraelici byli przyzwyczajeni do tego, że słyszeli
bezpośrednio lub pośrednio Boga mówiącego do nich.
I tak się działo przez całe stulecia, aż mniej więcej do – czterechsetnego roku przed przyjściem Chrystusa. Stary Testament obejmuje
ów czas, aż do owego okresu, kiedy ustało Boże mówienie. Tak więc
do momentu wydarzenia, o jakie nam dzisiaj chodzi, upłynęły od
ostatniego wypowiedzianego Bożego słowa, około cztery wieki. Spróbujmy wejść w ówczesną sytuację Żydów.
Być może skoro Bóg już tak długi czas do nich nie mówił, pytali:
Kiedy i czy można jeszcze się liczyć z Jego słowem do nich skierowanym? Czy jeszcze kiedykolwiek usłyszą mówiącego Boga? Czy On
przyjdzie do nich? A może się od nich odwrócił? Ale pomimo owej
ciszy ze strony Boga, oni się mocno Go trzymali i zachowywali Jego
prawa, jakie otrzymali przez Mojżesza. I jak to było tylko możliwe,
kapłani Starego Testamentu sprawowali swoją służbę w jerozolimskiej świątyni.
W dwudziestym roku przed Chrystusem, król Herod Wielki wybudował trzecią już świątynię, wspanialszą niż ta pierwsza, jaką
Salomon im wystawił. I oto w tej świątyni, w religijnym centrum
Żydów, w owym świętym miejscu, dzieje się coś niezwyczajnego,
szczególnego. Dlaczego o tym wszystkim mówię, ukazując ten zarys
historii i wydarzeń, niejako podprowadzając pod to, co jest najistotniejsze? Bo trzeba nam zwrócić uwagę na dwie ważne sprawy.
Po pierwsze, Żydzi mieli wielką wytrwałość, wytrzymałość.
W tym długim okresie czasu nie utracili wiary w Boga, nie odeszli od
niej. Wciąż się jej trzymali, nieustannie ufali obietnicy, jaką od Boga
otrzymali. Czekali na nowe działanie Boga, na Jego królestwo, na
Mesjasza.
A po drugie, Bóg długi czas milczał, ale On w żadnym momencie
o swoim ludzie nie zapomniał, troszczył się o to, poprzez jego rozmaitą historię, aby naród izraelski nie zginął. I tak przyszedł czas na
Zbawiciela świata. Wtedy Bóg zaczął spełniać swoje słowo i przygotowywać przyjście obiecanego Mesjasza. Słyszeliśmy to w dzisiejszej
Ewangelii. To tak jakby filmowe sekwencje układające się w całość.
Wreszcie Bóg pozwala usłyszeć swoje słowo, a anioł Gabriel
przynosi Jego wieść. Kapłan Zachariasz w ogóle nie liczył się z możliwością takiego zdarzenia. Wprawdzie coś słyszy, jest tym zaniepo634
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kojony, niedowierzający, ale dalej wypełnia swoje kapłańskie posługiwanie. Oto Bóg przerywa swój długi, czterowiekowy czas milczenia
i temu podeszłemu w latach, bogobojnemu Zachariaszowi, jako
pierwszemu przychodzi usłyszeć Boże mówienie.
Nawet rozumiem tego kapłana, że w tej sytuacji on jest zagubiony. Wprawdzie żyjąc historią i przekazem żydowskiej tradycji, doskonale wiedział o tym, iż Bóg wcześniej mówił do swego ludu. Przecież znał historię Mojżesza, gdy niespodziewanie Bóg zawołał do niego z płonącego krzewu. Ale że jemu mogłoby się coś podobnego wydarzyć, tego z całą pewnością nigdy się nie spodziewał.
Jeszcze większym zaskoczeniem była treść owej wieści, jaka do
niego została skierowana: Twoja modlitwa została wysłuchana. Jakie
słowa. Kto z nas w swoim życiu nie chciałby takich właśnie słów
usłyszeć od Boga: Twoja modlitwa została wysłuchana.
Wprawdzie Zachariasz i Elżbieta, jak my wszyscy, nie byli bez
grzechu. Odznaczali się niezwykłym posłuszeństwem wobec woli
Stwórcy, ale w tamtej starotestamentalnej mentalności tak rozumiano bezdzietność – jako Bożą karę za popełnione winy. Ta sytuacja
jawiła się dla nich jako szczególnie bolesna, bo niemożność ojcostwa
i macierzyństwa rozumiano jako brak Bożego błogosławieństwa. Ale
w całym tym ich bólu, nigdy nie zaprzestali prośby o potomstwo.
Ze słów anioła wynika, iż oni modlili się, prosząc o dziecko, przez
wiele lat, aż po wiek w jakim biologicznie staje się to już nierealne.
Można powiedzieć, iż Zachariasz wołał o ową łaskę aż do tego dnia,
gdy nastąpiło jego spotkanie z aniołem Gabrielem w świątyni. Ten
kapłan w ogóle nie mógł tego pojąć, nie potrafił się powstrzymać od
uśmiechu z radości. Bóg wysłuchał jego i Elżbiety długoletniej prośby
o potomstwo i oto owa zapowiedź dziecka. Taka jest reakcja na tę
wieść: radość i wesele, jak mówi sam anioł.
Lecz w tym biblijnym opisie znajdujemy jeszcze inne zachowanie
Zachariasza, gdyż on nie potrafi uwierzyć słowom Bożego zwiastuna.
Widzi jedynie ziemską, fizyczną, biologiczną realność wieku swego
i Elżbiety, a więc po ludzku niemożliwość tego, co anioł Gabriel mu
zapowiada. Przez tyle lat dokładanie o to się modlił, a teraz wygląda
na to, iż już nie liczy się z tym, że jego wołanie może być wysłuchane.
To przecież jest sprzeczność, to brzmi tak, jakby ów grający
w Toto Lotka, od lat, od dziesiątków lat, nagle zobaczył, że wylosowane cyfry zgadzają się dokładnie z tym, co on ma zakreślone na
swoim kuponie, puszczonym w pobliskim kiosku. On nie jest w stanie
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uwierzyć, że wytypował właściwą szóstkę cyfr i wygrał milion.
W to nie można uwierzyć!
Ale przecież podobne zaskoczenie jak u Zachariasza, który właściwie już nie oczekiwał na spełnienie swojej prośby o dziecko, widzimy także w innych, zarówno ewangelicznych zdarzeniach, jak też
i w naszym osobistym życiu. Modlimy się, ale czy też tak żarliwie
wierzymy w to, iż Bóg w tej sprawie zadziała. Wprawdzie domagam
się, jestem w moim wołaniu niecierpliwy, prawie że rezygnuję z mojego kołatania do Boga w danej sprawie. Staję zrezygnowany po długim czasie, prawie bez wiary w to, iż moja modlitwa przyniesie owoc,
tak jak bym coś miał w sobie z Zachariasza.
Dlaczego się modlisz? Owo zdarzenie z Zachariaszem konfrontuje mnie z pytaniem: na co ty liczysz, kiedy się modlisz? A następne,
wynikające z owej sytuacji: czemu się więc modlisz? Św. Łukasz
przekonuje nas do tego, iż nawet, gdy się długi czas nic nie dzieje, jak
u Zachariasza i Elżbiety (aż się zestarzeli), Bóg słyszy każdą modlitwę i bierze ją do swego serca. A ponieważ On ich wołania wysłuchał,
dlatego ja chcę dalej z odwagą prosić i nie ustawać. To jest istotne
przesłanie usłyszanej dzisiaj historii zapowiedzi św. Jana Chrzciciela. Licz się z tym, że Bóg reaguje na twoją modlitwę, nie ustawaj
w swej natarczywości wołania.
Zachariasz czekał całe życie na odpowiedź Boga. Lud Izraela
prawie 400 lat trwał w tym oczekiwaniu na nowe słowo Boga. To
wszystko może trwać, Bóg ma inną rachubę czasu, licz się z Nim.
Pamiętajmy o tym, iż Zachariasz utracił mowę przez brak swej wiary. Może i na nasze myślenie za ostra owa kara i to przez całe 9 miesięcy. Ale on był realistą i prosił anioła o znak. A przecież inni też,
jak choćby Abraham, Gedeon, domagali się znaku, ale nie byli za swe
niedowierzanie ukarani.
Lecz zobaczmy. Zachariasz jako kapłan znał historię Izraela ze
świętych tekstów Pisma, był więc świadomy biedy, próśb i Bożego
działania, wobec tych, którzy go poprzedzali. On i Elżbieta byli
w podobnej sytuacji jak Abraham i Sara, która wątpiła. Ale dla Boga
jej wiek nie miał żadnego znaczenia. Zachariasz mógł się na tym
biblijnym doświadczeniu oprzeć i okazać się bardziej roztropnym
w zawierzeniu.
A po drugie Zachariasz znajdował się w szczególnym świętym
miejscu świątyni, w którym tylko on, jako kapłan, miał prawo być.
Był w Przybytku też Bóg, u siebie. Czyli tam do niego mógł mówić
tylko Bóg albo Boży wysłannik, anioł. Dlatego tamto objawienie
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z nieba winno go wyzwolić od jakichkolwiek ludzkich obaw. Dopiero
jak stracił głos, zrozumiał, iż jego wątpliwości były nie na miejscu.
I to bezpośrednio przestrzega także nas, którzy wiemy, w oparciu o Pismo św. i codzienne doświadczenie, iż Bóg działa. Myślisz, że
ty także próbujesz, ale nawet przy dobrej woli nie dajesz rady.
To jest takie nasze, ludzkie, że czasem wątpimy, ale starajmy się
Bogu zawierzyć, bardziej liczyć na Niego, niż na nasze obecne możliwości i ograniczenia.
Moje wątpliwości nie są żadną przeszkodą dla Boga. U Zachariasza widzimy, iż pomimo jego niedowierzania, Bóg wysłuchał jego
modlitwy. Bóg jest wierny temu, co mówi. I Boży plan co do zbawienia człowieka się nie zmienia, ani też Jego zapowiedzi nie przestają
być aktualne. Licz się więc w twoim życiu z Bogiem. Jeżeli teraz,
i może już od dni, miesięcy i lat, modlisz się o coś, prosisz Boga, to
trwaj przy tym. Zastanów się nad tym, co zobaczyłeś na przykładzie
historii Zachariasza. Módl się dalej, nie ustawaj i licz się z Bogiem,
a gdy zaczniesz tracić nadzieję lub cierpliwość, to zaproś innych do
wspólnoty wołania, bo razem na modlitwie pokona się wiele trudności. Bądź pewny, Bóg cię słyszy i traktuje z uwagą. Amen.
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HOMILIA PODCZAS PASTERKI
ZAMOŚĆ – KATEDRA, 25 GRUDNIA 2018 R.
Łk 2,1-14
Tej nocy najpiękniejszym darem Boga dla nas są narodziny
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który potem na drzewie krzyża przywraca nam utracone przez Adama i Ewę w raju dziedzictwo życia
wiecznego w niebie. Boży Syn stał się człowiekiem i przychodzi na
ten ziemski świat, jako Dziecię, zrodzone z Maryi Dziewicy w obecności św. Józefa w Betlejemskiej grocie, ponad dwa tysiące lat temu.
To wszystko dokonuje się z woli Boga Ojca, za sprawą Ducha Świętego i jest dziełem całej Trójcy Świętej.
Na świętowanie w rodzinnej wspólnocie tej prawdy naszej wiary,
niektórzy spośród was, siostry i bracia w Chrystusie, już kilka dni
temu wyruszyli w drogę z miejsc swego aktualnego przebywania,
pracy, studiów czy zamieszkiwania. Doświadczyliście więc w niektórych środkach powszechnej komunikacji, np. jadąc zwyczajną koleją,
co to znaczy natłok ludzi. Plecaki, podręczne walizki, jakieś tobołki
oraz wszędzie obecni podróżujący.
Trudno znaleźć spokojne miejsce, nie mówiąc o tym, by choć na
chwilę przycupnąć. Gdzieś po drodze wsiada jeszcze kobieta, matka
z małym dzieckiem w nosidełkach. Ona też nie znajduje wolnej przestrzeni w całym tym zatłoczeniu ludzi, będących w drodze oraz
uważnie pilnujących swego osobistego bagażu. Próbuje więc gdzieś
przysiąść w tym korytarzu, na końcu rytmicznie stukającego wagonu, obok wejścia do ubikacji. To prawie tak samo, jak słyszeliśmy
przed chwilą w Ewangelii św. Łukasza: „Swego pierworodnego Syna,
owinęła w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca
w gospodzie” (Łk 2,7).
Nagle nasza pasażerka mówi do młodego studenta: Może mi pan
chwilę potrzymać dziecko i trochę je pokołysać, gdyż płacze, bo ja
muszę koniecznie poinformować się u konduktora – którego zobaczyła w korytarzu sąsiedniego wagonu. Zwraca się zatroskana do tego
kolejarza: „Proszę pana, pociąg jest już spóźniony 50 minut, jak ja
złapię dalsze połączenie, bo miałam tylko pół godziny na przesiadkę?
A tak bardzo chcę już dotrzeć do domu”.
To właśnie tak jest, że na wigilijną wieczerzę, na Pasterkę
o północy, na Boże Narodzenie, na świętowanie tego błogosławionego
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czasu, chcę być w moim domu. Cały tamten pociąg, zapchany ludźmi
i ich tobołkami, chce być we własnym domu. Ja też pragnę być u siebie, bo tutaj nie muszę czynić się piękniejszym niż jestem w rzeczywistości. W moim domu nie potrzebuję wyjaśniać natrętom, wypytującym o sprawy, jakich nie uczyniłem i tłumaczyć się, dlaczego nie
mam garbu na plecach. Mogę spokojnie odetchnąć od natarczywości
innych ludzi, czasami bardzo namolnych.
Stąd też choć trochę rozumiem, co to znaczy, że tamta pierwsza
Bożonarodzeniowa Rodzina z Maryją, Józefem i Dziecięciem, także
nie jest u siebie w domu. A przecież to biblijne wydarzenie porusza
głęboko, dotyka naszego pragnienia, tęsknoty zamieszkiwania u siebie. Czucia się bezpiecznym we własnym domu.
Nie mam wątpliwości, co do tego, iż w domu rodzinnym tych
obojga: Maryi i św. Józefa czymś oczywistym jest atmosfera miłości,
w jakiej rodzi się Dzieciątko Jezus. A ponieważ nie są u siebie, to
Maryja zatroskana o Nowonarodzonego, tym bardziej potrzebuje
opiekuńczej bliskości św. Józefa. Choć w tej chłodnej betlejemskiej
grocie, bo takie tam są noce i w otoczeniu – powiem bez dyplomacji –
śmierdzących owcami pasterzy, którzy wraz ze swymi zwierzętami
tam są u siebie, św. Rodzina czuje się jakby trochę śmielej.
Oni zaś, wystraszeni tym wszystkim, co się dzieje i czego nie
pojmują, do Dziecięcia przyszli ze swoją prostą miłością, gdyż usłyszeli od anioła Pańskiego: „Dziś bowiem w mieście Dawida narodził
się wam Zbawiciel” (Łk 2,11). Oto wy, Siostry i Bracia, jesteście
pierwszymi adresatami tej dobrej wieści, przekazanej wam przed
chwilą w Ewangelii. Chcecie pojąć, jak Bóg do nas przychodzi, patrzcie w grocie na Dziecię Jezus. Ono jest niewinne, bezbronne i niepokoi tych, co chcą panować nad innymi, bo miłość jest bardzo prosta
oraz nie pozostawia w obojętności. Owej cnoty kochania oraz osób
autentycznie żyjących tym skarbem, nie znoszą ludzie pielęgnujący
nienawiść we własnym sercu. Dlatego ty i ja bierzemy do siebie Nowonarodzonego, do naszego domu, po to, by u tych zaczadzonych
nienawiścią wzbudzić smak tęsknoty za prawdziwą, boską miłością.
I z tym wyzwaniem przychodzi Boże Narodzenie, także i dzisiaj
do naszego połamanego świata oraz do nas rozdartych żądzami
i zmysłami. To jest pokusa każdego z nas, może w różnym wymiarze,
np. tam gdzie pieniądz nie staje się środkiem do zaspokojenia życiowych potrzeb, ale jest już sam w sobie celem. Co powiedzieć o tym, że
na handlu bronią, narkotykami, człowiekiem jako niewolnikiem
i ludzkimi organami, na spekulacjach giełdowych oraz bankowych,
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wciąż można o wiele więcej zarobić, niż poprzez pracę w zawodach
koniecznych do naszego indywidualnego i społecznego funkcjonowania, jak choćby pielęgniarka. A do tego wszystkiego trzeba jeszcze
wpisać: wojny, konflikty, niepokoje, migracje narodów i emigracje
zarobkowe, prześladowanie chrześcijan w różnych krajach, a szczególnie muzułmańskich.
Czy przynamniej nasze społeczne media w ten Bożonarodzeniowy czas mogłyby powiedzieć, iż podają dzisiaj tylko dobre informacje?
Bo to jest istota, jaką ma w swoim chrześcijańskim przesłaniu Katolickie Radio Zamość: to jest radio dobrych wiadomości. Ów nagłówek
staje przed oczyma w Boże Narodzenie, dzisiaj podajemy jedynie
dobrą wieść z Łukaszowej Ewangelii: „Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,12).
Zbawienie przychodzi poprzez bezpośredni kontakt z najzwyklejszym, prostym człowiekiem. Ten z wysokości staje się jednym
z nas z niskości i patrzy na wszystko także naszym ludzkim spojrzeniem oraz rozumieniem. Taki jest nasz Bóg. Boży Syn, urodzony jako
Dziecię, daje wszystkiemu nowy początek. Bo taka jest istota naszej
ludzkiej natury pojawiającej się przez rodzenie życia: z kobiety
i mężczyzny, z mamy i taty. Narodziny to zawsze nowy początek.
Przecież dobrze wiecie, tam, gdzie w rodzinie, w domu, pojawia
się niemowlak, dzieciątko, tam wówczas zaczyna istnieć jakaś nowość, początek czegoś wyjątkowego. Życie ludzkie, powiększające
rodzinę, odmienia wzajemne relacje, jakie w niej są obecne. Właśnie
to tej nocy świętujemy. Pojawia się w ludzkiej rodzinie ktoś nowy,
Boże Dziecię, które przemienia każdego z nas.
Mogę moje życie rozpocząć na nowo, w nowych warunkach,
jakimi są łaska Boża i wezwanie do świętości, do miłości. Choć zewnętrzne warunki życia w Betlejem są bardzo ubogie, to jednak tam
miłość jest i rośnie. Święta Rodzina tam znajduje swój dom, którego
zasadą, fundamentem staje się Maleńka Miłość. I owa atmosfera
zaprasza ludzi, którzy do szopy przychodzą. A jak jest w twoim domu, w tym mieszkaniu i w waszej rodzinie? Czy Boże Narodzenie
wnosi ze sobą do was jakąś nowość życia, ludzkich relacji, większe
pragnienie osobistej świętości i miłości, konkretne czyny miłosierdzia? Czy pozostaje tylko na poziomie kuchni, spania i oglądania
filmów?
Jezusowa grota pomieści wszystkich. Tam jest plac dla każdego.
Patrz, najpierw do żłóbka pchają się biedaki, troszkę dalej stoją wielcy panowie, a nawet na koniec wcisnęli się do szopy królowie. Stajnia
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jest pełna, ale pierwszymi co w niej zobaczyli Boga w ludzkiej postaci, byli ci, co zawsze w życiu tego świata muszą zostać na zewnątrz
pod drzwiami. A oto dla nas ludzkich nędzarzy takie wielkie zaproszenie. Wejdź i ty, chodź do środka, bliżej. Nie stój na zewnątrz, przy
drzwiach, za drzwiami świątyni. Wejdź, dołącz do nas tu przy Jezusie, chodź tu do żłóbka, nadziw się, patrz, odczuj Jego miłość, uwierz.
Tu jest nowość twego życia, atmosfera rodzinnego domu. Poczuj,
że należysz do tej wspólnoty Chrystusowego Kościoła, jesteś u siebie.
Nie potrzebujesz specjalnego zaproszenia, przepustki. Zatrzymaj się
w zadziwieniu nad tym, kogo widzisz w stajni i w żłóbku. Potrzebujemy tej nocy, tego czasu Bożego Narodzenia, zatrzymania w betlejemskiej szopie. Bo wydaje się nam, że funkcjonujemy w codzienności
normalnie, zgodnie z jej rytmem: spanie, jedzenie, szkoła, praca,
wychowanie dzieci, hobby i odpoczynek. A teraz stań i popatrz na to
Boskie Niemowlę: niech Jego prawda przeniknie do twego serca,
duszy, umysłu, także przez treść i melodię kolęd oraz pastorałek,
jakie jeszcze pamiętasz i śpiewasz.
Dobrze, gdy czasem trzeba mi pochylić pyszną i dumną głowę,
jak wchodzę przez niskie drzwi do betlejemskiej szopy i klęcząc zauważyć, że mam jeszcze takie obszary, gdzie nic nie daje ludzka władza, pewność, uroda, wiedza, zasobność czy dobre zdrowie. W tym
mieszkaniu, w owej grocie, odkryjesz też swój lęk, brak nadziei,
zmarnowanie życia, bezsilność wobec nałogów, pojawią się skrywane
pretensje. Ale masz to wszystko komu powierzyć, bo Bóg jest z nami.
Przez Niego jestem chciany, widziany, kochany, odnaleziony. Daj
Bożemu Dziecięciu siebie samego, twoje życie, a ze żłóbka weź ze
sobą Jego, Bożego Syna. W Nim odnajdziesz siebie oraz odzyskasz
swoich braci, rodzinę, przyjaciół, z którymi żyjesz i tworzysz ten jeden dom, parafię, wspólnotę i Ojczyznę. Amen.
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. W RAMACH
SPOTKANIA ŚWIĄTECZNEGO Z HARCERZAMI
ZAMOŚĆ – PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA, 27 GRUDNIA 2018 R.
Łk 2,15-20
Zauważcie,
jak
ważną
rolę
spełniają
pasterze
w Bożonarodzeniowym wydarzeniu. Słyszeliśmy o tym w opisach
Ewangelii na Pasterce i w sam dzień tej szczególnej uroczystości. Co
najpierw czynili pasterze owej nocy, gdy pod Betlejem znajdowali się
na swoich pastwiskach? Oni właśnie w ciemnościach, przy jakimś
tlącym się ogniu i w tamtym miejscu, pilnowali powierzonych
im owiec. To był ich podstawowy obowiązek. Taka była ich praca,
a przecież można o nich powiedzieć, że to dobrzy i uważni pasterze.
Czy harcerz i harcerka mają coś wspólnego z tamtymi
betlejemskimi pasterzami? Bo wy przecież też posiadacie swoje
zobowiązania w waszych rodzinach, zadania do realizacji
w codziennych i szkolnych obowiązkach, we wspólnotach
parafialnych i wreszcie w harcerskiej społeczności, do której
przynależycie, nie tylko wtedy, gdy macie na sobie zielony czy szary
strój. Waszą misją jest coś wspólnego z tamtymi pasterzami.
Czujność – to wasze harcerskie hasło – ale też odpowiedzialność za
to, co zostało wam powierzone, do pilnowania, do stróżowania, do
wykonania.
W takim też świetle odczytajcie wasz szczególny obowiązek,
obecnie realizowany w Polsce i w krajach Europy, a nawet świata,
związany z wydarzeniem Bożego Narodzenia. To właśnie wy, nie
inna mundurowa czy społeczna, a nawet religijna formacja, nie inni
ludzie, ale wy, harcerze, jesteście stróżami i nosicielami,
zwiastunami betlejemskiego światełka pokoju. To nie przypadek, ale
konkretne zadanie do wykonania, harcerski rozkaz, który najpierw
dotyczy was samych, waszego życia i świadectwa o tym, co innym
głosicie i roznosicie w symbolu płonącego światła.
Nasi betlejemscy pasterze zwracali pilną uwagę nie tylko na to,
gdzie po hali rozchodziły się ich owce, aby znaleźć dla siebie jakąś
trawę do skubania, ale byli uważni także na to, co mogło ich
zaskoczyć, na coś niespodziewanego. Słyszeliśmy o tym, że oto nagle,
gdy trzymali nocną straż przy swoim stadzie, wokół nich zrobiło się
jasno i Boży Anioł zaczął mówić do pasterzy.
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Wprawdzie byli przestraszeni tym, co się dzieje, ale jednak
uważnie wsłuchiwali się w to, co im Anioł mówił o Niemowlęciu
zawiniętym w pieluszki i położonym w żłobie. Iż to Boże Dziecię
narodziło się w pobliżu nich, w Betlejem. Następnie po tym, co
usłyszeli od anioła, zaczęli do siebie mówić: „chodźmy do Betlejem
i zobaczmy to, co Pan nam oznajmił” (Łk 2,15).
Rzeczywiście wyruszyli w drogę mimo środka nocy i zobaczyli na
własne oczy to, co im Anioł ogłosił. Znaleźli Maryję, Józefa
i Niemowlę leżące w żłobie. Ale jeszcze i to jest bardzo ważne, że
pasterze nie patrzyli tylko oniemiali na Dziecię, jakie zobaczyli
w grocie, ale Maryi i Józefowi opowiedzieli o tym, co im zostało
powiedziane na temat tego Nowonarodzonego.
Źródło biblijne, żadna z Ewangelii, nic nam w przypadku
pasterzy o tym nie wspomina. To jedynie pojawia się u św. Mateusza
w odniesieniu do Trzech Króli, że przyniesiono do szopki w Betlejem
jakieś podarunki. Tradycja religijna, bogate treści naszych kolęd
i pastorałek, a nawet zwyczaj czysto ludzki, rodzinny, przyjacielski,
mówiący o tym, że należy odwiedzanemu nowonarodzonemu
niemowlakowi oraz jego rodzicom ofiarować jakieś dary, owocują tym
w naszej świadomości, iż pasterzy, którzy przyszli do Betlejem,
wyobrażamy sobie zawsze z jakimiś prezentami, które przynieśli dla
Małego Jezusa. W wielu naszych parafialnych szopkach, wystarczy
przyglądnąć się figurom i postaciom pasterzy, oni rzeczywiście
w licznych przypadkach niosą ze sobą czy po prostu dosłownie
składają Bożemu Dziecięciu konkretne skarby.
Może spróbujmy wymienić, jakie to materialne i żywnościowe
prezenty, jako dodatek do ludzkiego daru serca, miłości, gotowości
służenia Bogu, znajdują się według naszych Bożonarodzeniowych
pieśni i kolęd w rękach pasterzy, przychodzących do szopki
w Betlejem. Raczej były to rzeczy proste, zabezpieczające sytość
Dziecięcia i św. Rodziny, czyli żeby oni nie byli głodni oraz sprawy
praktyczne, np. dające ciepło i jakąś wygodę w niedogodnościach
pasterskiej szopy. Gdy chodzi o coś do jedzenia to: masło, mleko, ser,
chleb, śmietana, bułka, jajka, obwarzanki, kasza, miód, jabłka,
gruszki. Zaś ze zwierząt i codziennych rzeczy to: baranek, indyk,
cielę, ciepły kożuszek, kołderka z gęsiego puchu.
Warto, po tym wyliczeniu owych skarbów naniesionych do szopy
Bożemu Niemowlęciu, zapytać siebie samego i swego harcerskiego
sumienia: A co ja niosę Maleńkiej Miłości z Betlejem? Jakie
konkretne dary, dotyczące tego, co posiadam i z czego mogę
643

BISKUP DIECEZJALNY
zrezygnować, które są znakiem mojej miłości do Bożego Dziecięcia,
Jemu ofiaruję?
A kiedy już pasterze od Jezusa, Maryi i Józefa powrócili do
swoich stad, jakie pilnowali na polach, to po całym tym napięciu na
nowo rozwiązały się im usta i zaczęli Boga wychwalać, uwielbiać za
to wszystko, co się wydarzyło i czego sami byli naocznymi świadkami
i o czym słyszeli na własne uszy. Jak myślicie, co się działo kilka dni
później, kiedy ci stróżowie owiec, będący pod takim mocnym
wrażeniem tego betlejemskiego wydarzenia, spotkali się z innymi
ludźmi? Czy milczeli na temat tego, co się stało? Jak to wszystko
mogło dalej wyglądać?
Pismo św. nie mówi nam dokładnie na ten temat, ale przecież
my sami po sobie wiemy, jak to jest z nami. Gdy przeżyliśmy coś
wspaniałego, niezwykłego, to takie wydarzenie z nas aż się wyrywa,
by o nim innym powiedzieć, napisać na Facebooku, puścić na swoim
profilu, powiadomić znajomych, przyjaciół, niemal cały świat.
Słuchaj, wyobraź sobie, co ja przeżyłem, czego doznałem!
Chcecie, to wam opowiem, bo przynagla mnie to, czego
doświadczyłem, by o tym innym powiedzieć, dalej przekazać, by
i drudzy mieli udział w mojej radości. Tak powinno być, taka jest też
natura i zadanie sumiennego harcerza, przekazywać bliźnim dobre
wieści. Niech koleżanki i koledzy mają udział w radości, jakiej i my
doznajemy. Jestem przekonany o tym, iż dosłownie tak właśnie
czynili pasterze z Betlejem, innym przekazywali tę radosną wieść
o narodzeniu Zbawiciela.
Takie jest też i zadanie każdej i każdego z nas, chrześcijan
i harcerzy. Nie opowiadać drugim jedynie o prezentach, jakie
dostaliśmy na gwiazdkę, czy pod choinkę, ale mówić o Jezusie
Chrystusie, Bożym Synu, który stał się człowiekiem dla nas i dla
naszego zbawienia, rodząc się z Maryi Dziewicy w pasterskiej grocie.
Rozpowiadajcie o świetle betlejemskim, jakie w tych dniach Bożego
Narodzenia nieśliście światu. Bądźcie zwiastunami prawdy Bożego
Narodzenia.
Dokładnie więc, o czym macie mówić jako pasterze z Betlejem?
O pięciu istotnych sprawach. Zapamiętajcie sobie. Pierwsza to: „nie
bójcie się” (Łk 2,10). Dlaczego nie powinniście się bać? Bo sprawa
druga: „narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem”
(Łk 2,11), trzecia: „chwała Bogu na wysokościach a na ziemi pokój”
(Łk 2,14). Czwarta: „objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawiciela,
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Boga” (Tt 3,14). Oraz piąta: „światłość świeci w ciemnościach
i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5).
Każdy z nas ma to zadanie by pójść do drugiego człowieka
i przekazać mu tę oto radosną wieść Bożego Narodzenia: 1) nie bój
się, 2) narodził ci się Zbawiciel, 3) chwal Go i nieś innym pokój
w sercu, 4) objawiaj Jego dobroć i miłość oraz 5) Jego światłość świeci
i rozprasza wszelkie ciemności.
Ten kto ma uszy do słuchania, niech usłyszy te pięć prawd
i mając język do mówienia, niech przepowiada je dalej. Niech dzieli
się z innymi tym, co usłyszał i co zobaczył, tak jak betlejemscy
pasterze. Wy, drodzy harcerze, także jesteście do tej misji posłani.
Dajcie świadectwo o radości, jaką cieszycie się przy żłóbku i bądźcie
strażnikami tego boskiego światła z Betlejem. Amen.
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HOMILIA NA ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
ŁABUNIE – KAPLICA SIÓSTR FRANCISZKANEK MISJONAREK MARYI,
31 GRUDNIA 2018 R.
1 J 2,18-21
W czytaniu mszalnym z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła na
dzisiejszy sylwestrowy dzień usłyszeliśmy aż dwa razy mocną przestrogę: „jest już ostatnia godzina” (1 J 2,18). Bo czas jaki nam został
przez Boga powierzony jest dla każdego darem i zadaniem do wykonania, tylko tu i jedynie teraz, nie później, nie za chwilę, ale dokładnie w tym momencie. W naszym życiu są takie okresy czasu, które
odczuwamy bardziej niż inne pozostałe, mamy wówczas większą
świadomość tego, jak ów czas przemija. Niekiedy wprost doświadczamy jego płynności, jak on nam po prostu ucieka.
Dokonuje się to szczególnie w jakichś zwrotnych momentach naszego życia, wtedy czujemy to namacalnie. Teraźniejszość staje się
przeszłością. Takim charakterystycznym przykładem jest dzisiejszy
dzień, gdy odchodzi stary rok i pojawia się nowy. Każdemu z nas do
własnego życiorysu przybędzie kolejny rok.
Jakiś fragment ludzkiego życia, miesiące, tygodnie, dni, godziny,
nieodwołalnie przeminęły, już są za nami. To tak jak płynąca rzeka,
uświadamiająca nam, iż do tej samej wody, nikt nie może wejść dwa
razy, bo ona ciągle od nas odpływa. Tak też z naszego życia, żadna
chwila, minuta, godzina, nigdy się już nie powtórzy, ona jest jedyna,
jednorazowa.
My wyłącznie potrafimy przypomnieć sobie i w pamięci przywołać to czy tamto wydarzenie z czasu, jaki od nas odszedł, choćby
z tego roku, powoli odpływającego do przeszłości. To znaczy, jesteśmy
w stanie, by temu, co było już, teraz z jakieś perspektywy czasu
i doświadczenia przyglądnąć się, jakoby na zdjęcia choćby ze ślubów
wieczystych na nowo sobie popatrzeć. Nigdy jednak nie będziemy
w stanie dokładnie tego przeżyć tak samo jak wtedy, niejako wejść
ponownie w sam środek tego, co się działo.
Za kilkanaście godzin mamy nie tylko jeden rok za nami, ale posiadamy także przed nami jeden rok mniej do życia na tej ziemi.
Północ sylwestrowego dnia uświadamia nam, iż ten nasz czas jest
ograniczony, ów życiowy zegar każdego z nas ma swój koniec
a z godziny na godzinę, czy to się nam podoba, czy nie, skraca wciąż
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nasze doczesne życie. I to nie tylko nasz osobisty czas życia ma swoją
granicę, ale on cały zmierza do swego zakończenia.
Co nam to wszystko teraz mówi? Jak ta prawda przekłada się na
moje katolickie życie i czy wyciągam z tego jakieś konkretne wnioski
na mą codzienność? Bo wiara mówi, iż ten obecny czas wprowadza
nas w wieczność i żadna godzina, żadna chwila naszego życia nie
przepada w nicość, nie znika tak po prostu razem ze swymi konsekwencjami. Ale to wszystko się odbija, przekłada na wieczność. To,
jak wykorzystuję czas, dzień po dniu, buduje równocześnie stan mojej przyszłości nie mającej już swego końca. Świętość życia każdej
godziny mego życia tu na ziemi staje się cegłą budującą moje mieszkanie w wieczności, które zostało mi przyobiecane przez Jezusa
Chrystusa na chrzcie św.
Przypomnijmy sobie, jak nas nauczał św. Paweł, że „co człowiek
sieje, to i żąć będzie” (Ga 6,8). Ten kto hojnie zasiewa, otrzyma obfity
plon, ten zaś kto skąpo rozdaje i udziela, tak też zbierać będzie. Jak
więc używamy naszego ziemskiego czasu i na co poświęcamy dane
nam przez Boga do ograniczonego użytkowania godziny i dni?
Nowy Rok, to jeszcze przed nami, zamknięta księga z niezapisanymi przez nas stronami. Na razie one są puste, ale co się znajdzie
na nich na końcu tego wyznaczonego czasu? Przede wszystkim, czy
treść tych zapisanych przez nas stronic księgi życia będzie przemawiać i orędować za nami? Czy wartość tego, co się tam znajdzie, zdoła
przekonać Boga, że Go rzeczywiście kochamy i według tej miłości
żyjemy?
Ów Rok Pański 2019, co przyjdzie o północy, prezentuje się
przed nami jak pusty dzban. Czym ja go napełnię? Za 365 dni co się
w nim znajdzie: marności, błahostki, wszelkiego rodzaju życiowe
skorupy i rupiecie? Napełnię go bieganiną za pieniądzem, posiadaniem, różną formą egoizmu i używanymi przyjemnościami? A co mówi nam Pan Jezus? „Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani
mól, ani rdza nie niszczą” (Mt 6,20), „cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”
(Mt 16,26).
Więc zostały nam podarowane wielkie możliwości w tym Nowym
Roku, aby do naszego dzbana życia nanosić takich skarbów, które nie
spłoną przed Bożym obliczem jak słoma, ale wytrzymają czas próby
i sprawdzania ich wartości. I jeszcze jedno. Te nasze nowe kalendarze już mają zakreślone jakieś terminy i wydarzenia. Podkreślone,
wyraźnie zaznaczone, tak aby owej daty nie przeoczyć, nie zapo647
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mnieć. Przecież solidność i obowiązkowość, wiarygodność w tych
sprawach to jest nasza cnota.
Ale biada nam, gdy poza datą i godziną spotkania zakreślonego
w kalendarzu już więcej nic nie widzimy. Pędzimy, by zdążyć na następny zaznaczony w komórkowym kalendarzu termin. Nie zwracamy uwagi na smutne oczy współpracowników, nie dostrzegamy wyciągniętej ręki człowieka potrzebującego. On na mnie liczył i stoi
dalej ze swoim gestem pustej dłoni oraz zranionego serca. Nie mam
czasu na to, by usłyszeć wahanie w głosie współmałżonka, które mogłoby mi wyjawić, że jest jeszcze coś ważnego, rzeczywiście bardzo
istotnego, co nie zostało powiedziane. Gdzie w tym wszystkim jest
miłość, będąca czasem dla drugiej osoby?
A czy w naszym osobistym kalendarzu jest zaznaczony czas dla
Boga, każdego dnia, we wszystkie niedziele i święta? Ile tego ziemskiego skarbu, który i tak nie jest moją własnością, lecz powierzony
mi został przez Stwórcę, przewiduję ma konkretną miłość w ciszy,
słowie i czynie dla tego, który mnie pierwszy umiłował i swego Syna
posłał dla mnie, abym mógł zamienić ziemski czas na wieczne trwanie w niebiańskim szczęściu? Jak jeszcze w tym moim terminarzu
wygląda czas dla bliźniego i dla mej własnej duszy, dla mej świętości?
Czy wiecie, jak najlepiej, najowocniej możecie wykorzystać, spożytkować wasz czas? Wiecie, co możemy z nim najbardziej sensownego zrobić? Po prostu, nasz czas miejmy odwagę podarować. Jak to go
podarować? Zwyczajnie czas to pieniądz, a więc jest nieoceniony, nie
da się go materialnie policzyć. Czy rzeczywiście czas to tylko pieniądz, nic więcej? A przecież czas to miłość, najpiękniejszy Boży dar.
I ja mój czas mogę zamienić w miłość, w dar, który będzie nieocenionym prezentem dla bliźniego. Dając drugiemu czas, powierzamy mu
nie tylko coś, ale nas samych.
Przyjmijcie każdy dzień Nowego Roku z wdzięcznością i z radością, jako Boży dar oraz uczyńcie z niego coś wspaniałego dla siebie
i bliźnich. Każda chwila, jaka jest przed nami, to wołanie Boga do
nas o miłość, obracanie dobrze tym talentem, jaki otrzymujecie. A na
końcu twego czasu, kiedy to będzie, nie wiesz ani ty, ani ja, ani nikt
na tym ziemskim świcie, Bóg cię zapyta tylko o jedno, o to czy kochałeś i jak kochałeś. Bo wyłącznie miłość liczy się w tym czasie
i w wieczności, ta sama miłość, która nie ma ograniczeń przemijającego czasu. Amen.
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KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW
ZAMOŚĆ, 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

KOMUNIKATY KS. KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI
1. Wizytacje parafii dziekańskich w 2018 r.
Biłgoraj św. Marii Magdaleny
ks. Czesław Grzyb
Biłgoraj Wniebowzięcia NMP
ks. Stanisław Bachor
Oleszyce
ks. Grzegorz Chabros
Grabowiec
ks. Wiesław Mokrzycki
Hrubieszów św. Mikołaja
ks. Błażej Górski
Strzyżów
ks. Bolesław Zwolan
Józefów
ks. Julian Leńczuk
Krasnobród
ks. Witold Batycki
Dołhobyczów
ks. Eugeniusz Derdziuk
Lipsko k/Narola
ks. Zenon Mrugała
Sitaniec
ks. Jerzy Kołtun
Zwierzyniec
ks. Józef Dudek
Dyniska Stare
ks. Wiesław Oleszek
Tomaszów Lubelski św. Józefa
ks. Zygmunt Żółkiewski
Tomaszów Lubelski Zwiastowania NMP ks. Bogdan Bejgier
Zamość Świętego Krzyża
ks. Krzysztof Soliło
2. Wizytacje Księży Biskupów w 2019 r. w Dekanatach
Bp Marian Rojek – Józefów
Bp Mariusz Leszczyński – Cieszanów, Łaszczów, Szczebrzeszyn
3. Terminy konferencji dziekańskich w 2019 r.:
20 marca, 19 czerwca, 28 sierpnia, 16 października
4. Dzień Kapłański w Krasnobrodzie
Sobota, 22 czerwca 2019 r.
5. Msza za zmarłych kapłanów
Sobota, 23 listopada 2019 r.
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6. Liczenie wiernych 21 października 2018 r. Dane oraz wypełnione karty z liczenia proszę dostarczyć do Kurii Diecezjalnej
w Zamościu najpóźniej do środy, 7 listopada 2018 r. Księży Dziekanów proszę o sprawdzenie, czy Księża Proboszczowie udzielili odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące grup duszpasterskich oraz
nieruchomych zabytków w parafiach.
7. Księża Dziekani otrzymali karty z danymi statystycznymi parafii za rok 2018. Dane Księża Proboszczowie przekazują Księżom
Dziekanom po zakończeniu roku 2018, zaś Dziekani do 19 stycznia
2019 r. powinni dostarczyć je do Kurii Diecezjalnej w Zamościu.
8. 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 udzielone w Podręczniku Ochrony Danych Osobowych w Kościele katolickim (obecnie w wersji 2), bardzo proszę o korzystanie z tego podręcznika.
2/ Proszę o przestrzeganie zasady minimalizacji przetwarzanych
danych osobowych związanych z poza wewnętrzną działalnością Kościoła katolickiego, czyli np. w szkolnictwie, działalności gospodarczej. W tych bowiem przypadkach oprócz Dekretu, należy także przestrzegać RODO. Implikuje to fakt, że organem nadzorczym nad parafią 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 wytyczne 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, wzmianki 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
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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 dłuższy tylko, gdy będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych, do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów
statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności
osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt 5 Dekretu).
Dawno dokonane wpisy w kartotekach, których cel przetwarzania minął i nie ma innej podstawy do ich przetwarzania (np. osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, albo przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających 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 pierwotna 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.
9. Najbliższe spotkanie Księży Dziekanów – środa, 20 marca
2019 r. godz. 10.00 Kuria Diecezjalna w Zamościu.
Ks. Michał Maciołek

WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
1. Jesienne konferencje metodyczne dla kapłanów (pracujących
i niepracujących w szkole) odbyły się w ramach formacji stałej
księży w dniach 10-14 września. Tematem konferencji była
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Współpraca szkoły z parafią. Prelekcje wygłosił Pan mgr
Bogdan Leszczuk; konsultant w LSCDN Oddział w Zamościu.
2. Jesienne spotkania formacyjne z katechetami świeckimi i siostrami zakonnymi w rejonach odbyły się w dniach 27-29 września br. Tematem konferencji było Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Jak to zrobić? Wygłosił ją ks. Mateusz
Januszewski – wikariusz z Goraja.
3. W dniu 14 października br. będziemy obchodzili w naszej
Ojczyźnie XVIII Dzień Papieski pod hasłem Promieniowanie
ojcostwa. Prosimy, aby katecheci duchowni i świeccy włączyli
się w przygotowanie na terenie szkoły odpowiedniej dekoracji,
akademii, wystawy o Janie Pawle II oraz przygotowali dzieci
i młodzież na katechezie do właściwego przeżycia Dnia Papieskiego.
4. 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. Temat sympozjum: ,,100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych
postaw uczniów”.
5. Tegoroczna XXVII Diecezjalna Pielgrzymka młodzieży maturalnej na Jasną Górę odbędzie się w sobotę 27 października 2018 r.
6. Jeszcze nie dotarły do Wydziału wszystkie sprawozdania z katechizacji w bieżącym roku szkolnym z poszczególnych parafii naszej Diecezji. Prosimy księży proboszczów o rychłe uzupełnienie
braków.
7. Jest już dostępna zupełnie nowa pomoc w przygotowaniu do
bierzmowania – zgodna ze Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski. Materiały zawierają kreatywny pamiętnik bierzmowanego, bogaty w metody poradnik dla katechetów. Zakładają
one zupełnie inny sposób katechezy, polegający na dużym zaangażowaniu młodzieży oraz umożliwieniu jej doświadczenia Pana
Boga i prawdziwej wspólnoty. Tematy spotkań dotyczą codziennego życia chrześcijańskiego, modlitwy, sakramentów i przykazań. Pamiętnik bierzmowanego, oprócz tekstów do spotkań
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w małych grupach, kreatywnych zadań i multimediów zapisanych w kodach QR, zawiera także teksty do celebracji liturgicznych. Celem materiałów pt. „Nowe życie” jest pomoc w tym, żeby
przygotowanie do bierzmowania stało się iskrą, która ożywi
i pogłębi wiarę młodych Polaków, a przyjęty sakrament zapoczątkuje w nich nowe i piękne życie.
„NOWE ŻYCIE” Pamiętnik bierzmowanego w cenie 10 zł.
„NOWE ŻYCIE” Poradnik metodyczny (Spotkanie + Celebracje) w cenie 10 zł.
Jest możliwość zamówienia większej ilości tych pomocy.
Informacje w Wydziale.
8. Dyżury pracowników Wydziału obejmują wszystkie robocze dni
tygodnia w Kurii Diecezjalnej (od godz. 9.00 do 13.30, we środę
również po południu od godz. 14.30 do 17.00). Kontakt telefoniczny z ks. Piotrem Brodziakiem – Dyrektorem WNiWK (tel.
506 095 614).
Ks. Piotr Brodziak

WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO
1. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce
W I Niedzielę Adwentu 2017 r., Kościół w Polsce rozpoczął realizację nowego, dwuletniego Programu duszpasterskiego. Hasłem nowego Programu duszpasterskiego są słowa: „Duch, który umacnia
miłość…”. Praca duszpasterska przez najbliższy rok 2018/2019 będzie skupiała się wokół hasła: „W mocy Bożego Ducha”.
2. Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji dziekanów
- 9 września 2018 r. – Diecezjalne Dożynki w Krasnobrodzie;
- 15 września – Inauguracja Kursu Formacji Biblijnej w Biłgoraju;
- 15 września – Uroczystość 25-lecia KSM-u naszej diecezji;
- 23 września – Diecezjalna Pielgrzymka Straży Pożarnych do
Krasnobrodu;
- 8 października – Spotkanie Szkolnej Armii Różańcowej.
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3. Wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji dziekanów
- Od nowego roku będziemy kontynuować w naszej diecezji modlitwę
adoracyjną Najświętszego Sakramentu w intencji wszystkich
wydarzeń diecezjalnych;
- 13 października – Generalny zlot Legionu Maryj w Perespie;
- 14 października – Diecezjalna Pielgrzymka Arcybractwa Straży
Honorowej NSPJ do Tomaszowa Lubelskiego;
- 21 października – Msza św. w intencji Służby Zdrowia w katedrze
zamojskiej;
- 21-27 października – Tydzień Misyjny;
- 17 listopada – Msza św. za zmarłych kapłanów naszej diecezji
(parafia pw. MB Królowej Polski w Zamościu);
- 24 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla – święto patronalne
KSM (Msza św. w katedrze zamojskiej);
- 1 grudnia – Święto patronalne Ruchu Światło-Życie (Msza św.
w katedrze zamojskiej);
- 6 stycznia 2019 r. – Orszak Trzech Króli;
- 5 lutego 2019 r. – Diecezjalny Dzień Chorych.
4. Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza
Wzorem lat ubiegłych w naszej diecezji organizowany jest Kurs
Ceremoniarza. Kurs obejmuje cykl 6 spotkań weekendowych (rozpoczęcie w piątek wieczorem – zakończenie w niedziele rano). Pierwsze
spotkanie odbędzie się w dniach 19-21 października w domu rekolekcyjnym przy Sanktuarium Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do Księży Proboszczów i księży opiekunów starszych grup lektorskich o zgłaszanie
uczestników do 10 października do WDO.
5. Zbiórka elektroodpadów
W porozumieniu z Pasterzem Diecezji Księdzem, Biskupem
Marianem Rojkiem, Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”
oraz Firma Green Office Ecologic zaprasza wszystkie Parafie Diecezji
do ponownego udziału w akcji zbiórki elektroodpadów. Przychody
z akcji pozwolą na wsparcie zakupu kolejnych nowoczesnych Inkubatorów do Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce, a także
objęcie nowego projektu wspólnie ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” (www.pro-missio.org) – dofinansowanie Budowy
Szkoły na Sawannie w Kenii. W związku z powyższym informujemy,
że Akcja w Diecezji rozpoczyna się 13 listopada.
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6. Diecezjalne Jerycho Różańcowe
Wraz z kolejną rocznicą powołania do życia Diecezji ZamojskoLubaczowskiej, w dniu 25 marca 2019 r. rozpoczniemy roczne Diecezjalne Jerycho Różańcowe. Głównym celem i zadaniem Jerycha
będzie modlitwa w intencji świętości kapłanów naszej diecezji, modlitwa o liczne powołania oraz w intencji wolności narodu. Trwać będzie
ona nieprzerwanie przez wszystkie dni i noce roku. Dlatego potrzeba
30 chętnych parafii, które poprowadziłyby Jerycho w swojej parafii
przez siedem dni. Duszpasterzy chętnych do organizacji siedmiodniowego Jerycha w parafii prosimy o zgłaszanie swojej gotowości do
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego do 15 listopada 2018 r. Pozostałe parafie, w liczbie około 150, będą miały za zadanie przeprowadzić
dwudziestoczterogodzinne Jerycho.
7. Informacje dotyczące nowych duszpasterzy
Decyzją Ks. Bp. Mariana Rojka dokonano zmian odpowiedzialnych za różne duszpasterstwa w naszej diecezji. Ks. Robert Strus
został mianowany do opieki duchowej nad Rycerzami Kolumba
w Zamościu. Ks. Marcin Jakubiak zastąpił na stanowisku duszpasterza energetyków ks. Adama Sobczaka. Ks. Zygmunt Jagiełło zastąpił
na stanowisku duszpasterza leśników ks. Wiesława Oleszka. Ks.
Michał Efner został mianowany rejonowym duszpasterzem KSM
w Hrubieszowie, ks. Tomasz Szady w Tomaszowie Lubelskim. Ks.
Daniel Koper w Zamościu, Ks. Sławomir Skowroński w Lubaczowie,
ks. Marek Kuśmierczyk w Biłgoraju. Ks. Sebastian Koper został
mianowany nowym diecezjalnym duszpasterzem LSO w miejsce
ks. Marcina Jakubiaka. Ks. Tomasz Szady został mianowany rejonowym duszpasterzem LSO dla Tomaszowa Lubelskiego, a ks.
Dominik Osuchowski dla Lubaczowa. Ks. Michał Efner został mianowany rejonowym duszpasterzem ds. misji w Hrubieszowie,
ks. Dariusz Bucior w Tomaszowie Lubelskim, ks. Paweł Dynaka
w Lubaczowie. Ks. Łukasz Kolasa został powołany na diecezjalnego
duszpasterza Apostolatu Margaretka. Księżom dotychczas odpowiedzialnym za wymienione duszpasterstwa składamy serdeczne Bóg
zapłać. Księżom podejmującym nowe obowiązki życzymy Bożego
błogosławieństwa.
Ks. Sylwester Zwolak
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SPRAWY GOSPODARCZO – EKONOMICZNE
1. Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych
i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji przekazał Sekretariatowi KEP szczegółowe
zasady postępowania przy udzielaniu dotacji z Funduszu
Kościelnego na rok 2019. W myśl obowiązujących przepisów
mogą się o nie ubiegać kościelne osoby prawne (na realizację
w 2019 r. zadań związanych z konserwacją i remontem obiektów
sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej) oraz
prowadzące działalność charytatywno-opiekuńczą. Przekazane
opracowanie zawiera ważną informację o przeprowadzeniu
dwóch naborów wniosków w terminach:
1. do 30 listopada 2018 r.
2. do 31 marca 2019 r.
Szczegóły w informacjach Ministerstwa, które znajdują się na
stronie internatowej MSWiA:
https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/funduszkoscielny/14324,Fundusz-Koscielny.html
2. Księżom Proboszczom, którzy nie złożyli formularzy TUW przypominam o złożeniu ich do 30 października 2018 r.
3. Tace i puszki przechodnie wpłacamy do 30 dni od daty ich zebrania do kasy kurii lub na konto. Opłaty na Dom Księży Seniorów proszę regulować na bieżąco.
4. Na dzień 30 września 2018 r. wpłynęło 70 ofiar na potrzeby diecezji, na sumę 277.330 zł. Parafia Katedralna otrzymała pomoc
na kwotę 1.083.000 zł.
5. Księża Proboszczowie, którzy otrzymali zgodę na zatrzymanie
ofiar na budownictwo sakralne w swoich parafiach, mają obowiązek powiadomić Kurię Diecezjalną o wysokości zbiórki.
Ks. Miłosław Żur
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WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
1. Od 10 do 14 września w seminarium miały miejsce rekolekcje
kapłańskie, które poprowadził o. Mariusz Chyrowski CSsR.
W rekolekcjach wzięło udział 26 księży naszej diecezji.
2. W poniedziałek 1 października 2018 r. 31 seminarzystów rozpoczęło nowy rok akademicki. Na początku semestru dwóch alumnów podjęło decyzję o odejściu (z I i III roku). Czterech seminarzystów przebywa obecnie na rocznym urlopie, z czego dwóch na
praktyce duszpasterskiej.
3. Od 3 do 6 października wspólnota seminaryjna uczestniczyła
w rekolekcjach, które poprowadził ks. Jakub Szcześniak, ojciec
duchowny warszawskiego seminarium.
4. 8 października Ks. bp Mariusz Leszczyński przyjął do grona
kandydatów do święceń czterech alumnów piątego roku.
5. W poniedziałek, 15 października 2018 r. o godz. 16.30 odbędzie
się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Eucharystii będzie
przewodniczył Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek.
6. W sobotę 24 listopada w katedrze zamojskiej podczas uroczystej
Eucharystii sprawowanej przez bpa Mariusza Leszczyńskiego
trzech alumnów III roku przyjmie strój duchowny.
7. Księża, którzy nie dostarczyli wakacyjnych opinii o seminarzystach proszeni są o jak najszybsze wywiązanie się z tego obowiązku. Dotyczy to zarówno księży proboszczów, jak i opiekunów
praktyk.
8. W dniach 17-19 lutego 2019 r. w seminarium odbędą się dni
skupienia dla maturzystów i studentów rozeznających powołanie, które poprowadzi ks. Dominik Samulak, ojciec duchowny.
9. Dziękujemy za przeprowadzenie w lipcu i wrześniu zbiórek tacowych na rzecz seminarium. Następna zbiórka przewidziana
jest na 18 i 25 listopada.
Ks. Jarosław Przytuła
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CARITAS
1.

2.

3.

4.
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Wolontariat. Dziękuję Opiekunom Szkolnych Kół Caritas: katechetom, pedagogom, księżom, za zaangażowanie w to dzieło.
Dziękuję Księżom Proboszczom i Dyrekcjom za umożliwienie
działania kół już istniejących. Obecnie jesteśmy na etapie uporządkowania spraw z istniejącymi kołami i ich opiekunami. Ma
to związek między innymi z reformą edukacji i wygaszaniem
gimnazjów, w których te Koła działały oraz ze zmianami personalnymi księży. Cieszy nas zainteresowanie nowych szkół
i parafii, które chciałyby tworzyć Koła Caritas.
W dniach 21-22 września została przeprowadzona akcja Kromka
Chleba dla Sąsiada. Udało się zebrać 3018 kg produktów żywnościowych. W sumie zostało wydanych 185 paczek. Zwieńczeniem
akcji była Msza św. w kościele pw. MB Królowej Polski w Zamościu w niedzielę 23 września. Po Mszy św. wolontariusze i opiekunowie dzielili się chlebem ze wszystkimi obecnymi w Kościele.
W sobotę 29 września Caritas Polska już po raz 17. zorganizowała Galę UBI CARITAS. Tym razem odbyła się ona w podziemiach katedry św. Floriana w Warszawie. W tym roku w gali
uczestniczyli
także
przedstawiciele
Caritas
ZamojskoLubaczowskiej. W kategorii Darczyńca nagrodzona została Linia
Hutnicza Szerokotorowa. W kategorii Współpraca nagrodę
otrzymał Pan Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Medal
SERVIRE IN CARITATE otrzymała pani Jolanta Maciołek za
wieloletnią pracę na rzecz Wolontariatu Caritas w Diecezji.
Trwają akcje pomocy chorym i potrzebującym. Bardzo pomocne
w tym są media: KRZ, Facebook, strona www.zamosc.caritas.
Dziękuję za solidarność Księżom Proboszczom i Wolontariatowi w zbiórkach i pomocy bezpośredniej.
- „Spiżarnia Caritas” – w ostatnim czasie potrzebującym przekazano 7.689.713 kg żywności na sumę 132.034,76 zł.
- od 3 do 24 października organizujemy akację „Dar serca dla
Ukrainy” z przeznaczeniem dla dzieci z Sobotniej Szkoły
Sióstr Dominikanek w Żółkwi. Zbieramy słodycze i artykuły
chemiczne, które można składać w szkołach (przez pośrednictwo opiekunów wolontariatu) lub bezpośrednio w siedzibie Caritas przy ul. Matejki 21 w Zamościu.
- w ramach Międzynarodowego Dnia Ubogich – przypada 19
listopada – zbieramy artykuły do Toreb Miłosierdzia. Można składać: prowiant suchy, żywność długoterminową,
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środki czystości i inne przydatne ubogim. Torby możemy
pobrać u księży dziekanów. Dary możemy przekazać do siedziby Caritas przy ulicy Matejki 21.
- przygotowujemy akcję TAK POMAGAM – przypada ona
w dniach 7-8 grudnia i będzie to zbiórka żywności i innych
produktów z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących. Akcja odbywa się w całej Diecezji.
5. W tym tygodniu będą już dostarczone świece Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom. Do parafii będą dostarczane systematycznie
już od najbliższego tygodnia tak, aby dotarty do wszystkich parafii przed Adwentem.
6. W dniu 5 grudnia będziemy przeżywali Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza. Spotykamy się tego dnia na Mszy Świętej w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. Mszy św. będzie
przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek. Podczas
Eucharystii nastąpi uroczysta przysięga i błogosławieństwo
nowych wolontariuszy.
7. Wpłaty gotówkowe (puszka Caritas z 7 października 2018 r. lub
zaległości) przyjmowane są przez siostrę w kurii lub na konto
Caritas.
Ks. Marcin Jakubiak

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
1. Od października zmieniła się siedziba sklepiku religijnego, który
do tej pory działał na parterze kurii. Teraz mieści się w dawnych
pomieszczeniach Caritas. Zyski wypracowane przez sklepik
mają wspierać Katolickie Radio Zamość. Sklepik jest otwarty
codziennie od 9.00 do 17.00.
2. Bardzo dziękuję księżom proboszczom za życzliwość i wsparcie
naszej rozgłośni poprzez zaproszenie na „Niedzielę Radiową”. Od
ostatniej konferencji Księży Dziekanów odwiedziliśmy parafie
Gródek i Honiatycze. Zachęcam te parafie, które jeszcze nie
gościły Katolickiego Radia Zamość w ramach takiej niedzieli, do
wsparcia w tej formie naszej rozgłośni.
3. W dniu 16 września w kościołach zbieraliśmy do puszek ofiary
na potrzeby naszej rozgłośni. Bardzo serdecznie dziękuje za
pomoc wszystkim księżom proboszczom i wiernym.
4. Katolickie Radio Zamość, jak każdego roku, przygotowało
661

KURIA DIECEZJALNA
kalendarz na 2019 rok. Motywem przewodnim tego kalendarza
jest 20 rocznica pobytu papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz
pomniki Jana Pawła II w diecezji. Kalendarze trafiły do
dekanatów na początku września. Prosimy księży dziekanów
o pomoc w dystrybucji. Cena kalendarza 6 zł. W tym 1 zł zostaje
w parafii, a 5 zł należy wpłacić na konto PKO BP o/Zamość 15
1020 5356 0000 1202 0005 1912 lub bezpośrednio w Dziale
Promocji i Reklamy Katolickiego Radia Zamość. Jeśli w parafii
sprzedały się już wszystkie kalendarze, to można jeszcze dobrać
z radia.
5. Po zakończonej peregrynacji krzyża 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.
6. W listopadzie Katolickie Radio Zamość zaproponuje folder
kolędowy. Jeśli księża będą zainteresowani zakupem takich
folderów, to trzeba będzie złożyć zamówienie w naszej rozgłośni.
7. Proszę księży proboszczów o przesyłanie informacji dotyczących
życia parafii (zapowiedzi czy relacje w formie tekstowej, plakaty
i zdjęcia) na adres: redakcja@radiozamosc.pl lub telefonicznie do
Działu Informacji: 84 638 90 10. Dziękuję za każdą formę
współpracy.
Ks. Sylwester Zwolak

SPRAWY MISYJNE
Sprawy krajowe
1. Jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych
środowisk misyjnych w Polsce odbyło się w dniach od 4 do 5
września w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.
Tematem przewodnim spotkania były przygotowania do
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.
2. Przed nami Niedziela Misyjna (21 października) wraz
z przypadającym po niej Tygodniem Misyjnym (22-28
października). PDM przygotowały Misyjne Materiały Liturgiczne
na ten czas.
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Sprawy diecezjalne
1. Aktualnie na misjach pracują: ks. Jerzy Piluś (Abchazja), ks.
Dariusz
Komadowski
(Gruzja),
ks.
Paweł
Martyniuk
(Kazachstan), ks. Michał Skubis (Papua Nowa Gwinea), na
Ukrainie posługują: ks. Marek Niedźwiecki, ks. Wiktor
Pałczyński, ks. Krzysztof Panasowiec. Przypominam o naszej
kapłańskiej odpowiedzialności za misje i o materialnym wsparciu
Kapłańskim Funduszu Misyjnego. Pieniądze z niego zostaną
przekazane ww. kapłanom.
2. W Grodzie Posadów 29 lipca odbył się IV Rodzinny Sportowy
Piknik z myślą o misjonarzach. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objęli Biskup Diecezjalny Marian Rojek,
Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek oraz Wojewoda
Lubelski Przemysław Czarnek. Patronat medialny objęło
Katolickie Radio Zamość oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela”. Na
uczestników spotkania, młodszych i starszych, czekało wiele
atrakcji. W trakcie pikniku można było grillować, zagrać w tenisa
stołowego i wziąć udział w licznych konkursach: wędkarskim, na
potrawę regionalną, strzelania z łuku i na najpiękniejszy zamek z
piasku. Wśród oceniających kreatywność dzieci był m.in. Pasterz
Diecezji. W tym roku w sposób szczególny, ze względu na
świętowanie dostojnego jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, chcieliśmy, aby impreza miała także
wydźwięk patriotyczny. Nauką historii w plenerze zajęli się
członkowie Zamojskiego Bractwa Rycerskiego, opowiadając
o Polsce Szlacheckiej. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się ze
średniowiecznym rzemiosłem, tradycją i sztuką wojenną oraz
spróbować specjałów kuchni przygotowanych przez Drużynę
Grodu Czerwień. Głównym celem imprezy było zapoznanie
uczestników z posługą misjonarzy. O swojej pracy misyjnej
w Kazachstanie opowiadał ks. Paweł Martyniuk, od niedawna
rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Karagandzie.
Natomiast Konrad Czernichowski i Elżbieta Koper opowiadali
o historii powstania MAITRI – Ruchu Solidarności z Ubogimi
Trzeciego Świata, w ramach którego prowadzona jest akcja
„Adopcja Serca” – rodzaj adopcji na odległość, polegającej na
patronacie nad ubogim, często osieroconym dzieckiem z kraju
Trzeciego Świata. Jak zawsze można było wspomóc misjonarzy
kupując los na loterii fantowej lub zostawiając ofiarę na środki
transportu, wspierając akcję MIVA Polska. W czasie imprezy na
scenie wystąpili młodzi artyści odnoszący wiele sukcesów w
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konkursach w Polsce i za granicą. Kulminacją wydarzenia był
koncert legendarnego zespołu NoToCo i dyskoteka „pod
gwiazdami”. Jak podkreślali uczestnicy pikniku, był to
przyjemnie, mądrze i ciekawie spędzony czas.
3. W czasie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę promowałem idee
misyjne Kościoła. Dzięki wsparciu i przychylności kierownictwa
pielgrzymki po raz kolejny szła grupa z Ziemi Hrubieszowskiej.
Dziękuję serdecznie kapłanom z Rejonu Hrubieszowskiego za
zachęcanie wiernych do podjęcia pielgrzymiego trudu. Dziękuję
księżom: ks. Piotrowi Kaweckiemu, ks. Grzegorzowi Szlązakowi,
ks. Michałowi Efnerowi oraz ks. Markowi Barszczowskiemu.
W grupie wędrowała także siostra zakonna Katarzyna Łuciak ze
Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej, oraz
kleryk Mateusz Wojda. Na pielgrzymkowym szlaku odwiedzili
nas ks. Paweł Martyniuk i ks. Michał Skubis, którzy towarzyszyli
pątnikom w „rekolekcjach w drodze” dzieląc się z nimi swoim
doświadczeniem misyjnym.
4. Wnioski i plany do dalszej pracy:
- W związku ze zmianami personalnymi w diecezji Pasterz
powołał nowych Rejonowych Koordynatorów Misyjnych.
W rejonie tomaszowskim koordynatorem będzie ks. Dariusz
Bucior, w rejonie lubaczowskim tę funkcję będzie pełnił
ks. Paweł Dynaka, natomiast w rejonie hrubieszowskim
ks. Michał Efner. Bez zmian zostają w rejonie zamojskim
ks. Krzysztof Hawro i w rejonie biłgorajskim ks. Adrian
Borowski.
- Od września w każdy piątek na antenie Katolickiego Radia
Zamość emitowane są katechezy misyjne.
- Przypominam o inicjatywie członków Róż Różańcowych, którzy
oprócz modlitwy wspierają również misje poprzez ofiarę
materialną i przeznaczyli symboliczną złotówkę miesięcznie na
rzecz misji. Zebrane pieniądze powinny być wpłacane do Kurii
do końca roku liturgicznego. Zebrane przez zelatorów rocznie
5 zł od członka ŻR trafi przez kasę Kurii po połowie na konto
Diecezjalnych Dzieł Misyjnych na organizację inicjatyw
tj. spotkanie kolędników misyjnych, stypendia dla misjonarzy
gości. Druga część kwoty zostanie przelana na konto Centrali
PDM.
- Od października (w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz.
19.00) wznawiamy modlitwę różańcową w intencji misji
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świętych oraz misjonarzy na antenie Katolickiego Radia
Zamość.
Zachęcam księży i katechetów świeckich do zgłoszenia szkół
podstawowych i gimnazjalnych do udziału w Konkursie „Mój
Szkolny Kolega z Misji” XVIII edycji, który w tym roku odbywa
się pod hasłem „Z Janem Pawłem II na misyjnych drogach”.
Zapraszam dzieci i młodzież do wzięcia udziału w III Turnieju
Tenisa Stołowego – Z myślą o misjonarzach, który odbędzie się
w piątek, 26 października w Białopolu.
Zachęcajmy dzieci i młodzież do otwartości na sprawy misyjne.
Niekoniecznie trzeba tworzyć grupy stricte misyjne, chodzi
o to, aby wykorzystać już istniejące struktury i namawiać stowarzyszenia, grupy, ruchy do działania na rzecz misji. Włączmy ich choćby do różańca w Tygodniu Misyjnym, do inicjatywy
Dzieci Komunijne Dzieciom Misji, do Kolędowania misyjnego.
Za zgodą Księdza Biskupa Mariana Rojka prowadzimy akcję
charytatywną: „Makulatura na studnie”. Do września br.
zebraliśmy 176.347 kg. Składam serdeczne podziękowania
proboszczom i wspólnotom parafialnym, szkolnym, które zaangażowały się w tę szlachetną formę pomocy naszym potrzebującym braciom w Afryce. Aktualnie na koncie na ten cel posiadamy 31.814,50 zł. Akcja będzie kontynuowana aż do uzbierania wymaganej kwoty na wybudowanie studni głębinowej
Miejsce
Borowina Sitaniecka
KPO Nielisz
Nielisz i część Mokregolipia
Mokrelipie – Gorajec
Lubaczów
Bodaczów – Szczebrzeszyn
Gorajec - Zaburze
Gorajec szkoła, Topólcza
Bodaczów
Radecznica
Zamość - Wólka Panieńska
Lipsko
Krasnobród
Sitaniec – Bodaczów – Topólcza
Zamość – Szczebrzeszyn

Kg
1490
2540
2420
1200
1910
1590
1600
1720
1020
2800
1590
1170
1250
2180
1100
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Zamość
Zamość SP 9, Społeczna - Łabunie
Tarnogród
Korchów – Tarnogród
Krynice – Dzierążnia – Wożuczyn
Tomaszów Sanktuarium
Szarowola
Zamość
Tomaszów Lubelski – Szarowola
Żdanów
Łabunie – Karolówka
Tomaszów – Łaszczówka
Jeziernia – Lubycza Król. – Siedliska
Hrubieszów – Biblioteka- HDK
Ulhówek – Dębina – Dyniska –
Tarnoszyn – Machnówek
Rzeplin – Posadów
Buśno
Bp Marian
Tarnogród – Korchów
Biłgoraj – Korytków Mały
Goraj
Hrubieszów biblioteka
Biłgoraj – Dąbrowica
Buśno
Suma

2470
1740
1720
1800
5380
1270
1490
1600
7020
4230
1670
2470
1420
370
3470
1710
300
25
7200
6990
3170
760
8660
380
91.405

Ks. Andrzej Łuszcz

666

KURIA DIECEZJALNA
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
I. Podsumowanie wydarzeń KSM
1. 15 września 2018 r. w Katedrze Zamojskiej i na Rynku Wielkim
w Zamościu odbył się Jubileusz 25-lecia KSM. Dziękuję. Biskupowi Seniorowi Janowi Śrutwie za sprawowaną Mszę św. dziękczynną w intencji Młodzieży KSM, Seniorów, opiekunów i Księży Asystentów oraz ks. Krzysztofowi Portce za wygłoszoną homilię. Dziękuję młodzieży i Księżom opiekunom za zaangażowanie
i pomoc w organizacji Jubileuszu. Miastu i Gminie Zamość oraz
wszystkim sponsorom za wsparcie materialne.
2. Został przygotowany specjalny numer „Jubileuszowej Gazetki”,
w której oddziały KSM zaprezentowały swoją działalność.
3. W dniach 28-30 września w Zamościu, w ramach 25-lecia KSM,
odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych. Uczestniczyli w niej młodzi KSM wraz z ks. Asystentami z 24 diecezji
w liczbie 98 osób. Planowany jest zakup domu dla KSM w Polsce
oraz akcja „Polak z Sercem”.
II. Bieżące wydarzenia
1. Trwa I Ogólnopolski (V Diecezjalny) Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce – etap I szkolny –
16 października, godz. 10.00; etap II diecezjalny – 29 października, godz. 10.00, etap III ogólnopolski – 19 listopada, godz.
12.00. W naszej diecezji do Konkursu wiedzy zgłosiło się
56 szkół oraz młodzież pięciu innych diecezji.
2. W oddziałach KSM trwa peregrynacja relikwii św. Stanisława
połączona z modlitwą za Synod.
3. Trwa urządzanie Diecezjalnego Biura KSM w sali przy par. MB
Królowej Polski w Zamościu.
III. Planowane wydarzenia
1. W dniach 25-26 października organizowana jest pielgrzymka do
Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie dla uczestników Konkursu
i młodzieży KSM. Zapisy u katechetów do 18 października.
W ramach pielgrzymki jest możliwość uczestnictwa w szkoleniu
młodzieży KSM do Przyrzeczenia. Do dnia 22 października prosimy o zgłaszanie młodzieży do Przyrzeczenia KSM.
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2. Akcja „Flaga w Twoim oknie” – młodzież KSM rozprowadza flagi
oraz zachęca do ich wywieszania.
3. 11 listopada 2018 r. zaplanowane są we wszystkich oddziałach
KSM „Ogniska Niepodległości”. Niech to będzie śpiew piosenek
patriotycznych i religijnych przy ognisku z pieczeniem kiełbasek
oraz modlitwa za Ojczyznę. Prosimy o przesłanie dwóch zdjęć do
Biura Zarządu.
4. 18 listopada 2018 r. zapraszamy na Koncert patriotyczny Pana
Macieja Miecznikowskiego, Bal Niepodległości (lekcja historii
i patriotyzmu) w par. MB Królowej Polski w Zamościu.
5. 24 listopada 2018 r. o godz. 10.00 – Zjazd Diecezjalny, godz.
12.00 – Uroczystości Patronalne z Przyrzeczeniem KSM
w Katedrze Zamojskiej.
Ks. Stanisław Książek
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KURIA DIECEZJALNA
DOMINICANTES I COMMUNICANTES Z PARAFII
21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Parafia
Aleksandrów
Basznia Dolna
Bełżec
Białopole
Bihale
Biłgoraj Chrystusa Króla
Biłgoraj św. Jana Pawła II
Biłgoraj św. Jerzego
Biłgoraj św. Marii Magdaleny
Biłgoraj Wniebowzięcia NMP
Biszcza
Bondyrz
Bukowa
Buśno
Bystre
Cewków
Chmielek
Chodywańce
Cichobórz
Cieszanów
Czartowiec
Czerniczyn
Cześniki
Czołki
Dachnów
Dąbrowica
Deszkowice
Dołhobyczów
Dub
Dubienka
Dyniska Stare
Dzierążnia
Frampol
Gdeszyn
Goraj
Gorajec
Gozdów
Górecko Kościelne
Grabowiec

Liczba
Mieszkańców

Wiernych

2100
2000
3052
1868
590
3250
6000
5000
9200
6500
3404
1386
600
870
1721
1470
1500
725
950
3845
508
2000
1110
1570
1464
1200
925
2035
1750
2600
801
1558
3120
560
3155
1278
870
1920
3000

1540
2000
2800
1868
590
2800
5400
4000
9000
5900
3050
1371
539
746
1231
1350
1300
400
900
2135
508
1750
880
1500
1143
1024
620
1845
1750
1874
725
1350
3100
490
2775
1278
860
1800
2850

Dominicantes

879
683
1510
718
245
823
2731
2975
2969
2229
1134
552
258
354
440
589
605
231
203
1105
230
703
444
686
535
441
284
611
718
639
335
485
1361
213
1474
643
352
944
906

Communicantes

566
178
445
430
139
381
1109
1162
1633
1224
567
305
150
300
205
277
288
66
132
534
122
685
169
321
213
264
97
383
390
191
171
233
695
100
697
382
157
405
524

Dominicantes
2017
2018

38,10
31,47
53,05
33,40
40,16
39,46
37,03
62,50
35,00
39,67
34,36
42,45
47,62
46,41
40,25
67,63
35,92
34,34
23,57
41,17
34,44
29,64
48,12
40,32
43,42
36,66
35,27
29,19
39,31
34,13
42,66
35,04
43,83
40,71
43,65
45,53
34,31
53,56
29,48

57,07
34,15
53,92
38,43
41,52
29,39
50,57
74,34
32,98
37,77
37,18
40,26
47,86
47,45
35,74
43,62
46,53
58,50
22,55
51,75
45,27
40,17
50,45
45,73
46,80
43,06
45,80
33,11
41,02
34,09
48,96
35,92
43,90
43,46
53,11
50,31
40,93
52,44
31,78
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Grodysławice
Gromada
Gródek
Harasiuki
Hedwiżyn
Honiatycze
Horodło
Horyniec-Zdrój
Horyszów
Horyszów Polski
Hostynne
Hrubieszów MBNP
Hrubieszów Ducha Świętego
Hrubieszów św. Stanisława Kostki
Hrubieszów św. Mikołaja
Hucisko
Hulcze
Huta Krzeszowska
Huta Różaniecka
Jarczów
Jarosławiec
Jeziernia
Józefów
Kalinówka
Klemensów
Komarów
Korytków Duży
Kosobudy
Krasnobród Zesłania Ducha Świętego

Krasnobród NNMP
Krowica Sama
Kryłów
Krynice
Krzeszów
Księżpol
Lipiny Stare
Lipsko k/Zamościa
Lipsko k/Narola
Lisie Jamy
Lubaczów św. Stanisława
Lubaczów św. Karola Boromeusza
Lubycza Królewska
Luchów Górny
Łabunie
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1183
1370
2747
1434
977
500
3000
2835
450
2915
1400
6500
5400
1450
7500
1500
868
2300
986
1268
2262
1000
6291
803
3449
3286
1800
2280
2000
6270
1348
2180
1361
1800
2896
1728
2150
1647
1320
7530
6400
3500
1331
5585

1051
1330
2712
890
900
450
2600
2833
400
2575
1320
6150
5030
1450
7100
1100
774
1950
829
1257
1800
930
4100
635
2800
2700
1640
1900
1800
5900
1048
2180
1173
1800
2644
1728
2040
1480
1150
6300
5500
3400
960
5575

430
345
800
418
302
190
677
1770
153
682
347
2919
1044
440
1616
470
324
763
393
391
639
277
1408
189
953
1163
704
832
664
2538
662
411
424
1545
918
689
708
854
636
2528
2190
955
584
2041

205
199
396
243
175
113
316
784
77
370
129
1360
712
276
1030
283
142
361
170
227
289
155
533
76
540
636
542
336
332
1448
230
239
279
688
479
233
443
240
257
1173
1047
343
269
1050

37,70
28,09
32,49
40,63
46,15
36,88
20,42
61,96
31,55
37,59
24,24
46,80
20,38
33,24
24,92
42,00
40,00
39,12
44,04
29,23
31,50
33,29
28,36
32,50
30,06
43,29
37,37
43,26
35,94
40,15
47,16
21,66
46,20
43,86
33,59
42,30
34,74
46,15
49,91
37,52
40,24
30,54
45,80
31,48

40,91
25,93
29,49
46,96
33,55
42,22
26,03
62,47
38,25
26,48
26,28
47,46
20,75
30,34
22,76
42,72
41,86
39,12
47,40
31,10
35,50
29,79
34,34
29,76
34,03
43,07
42,92
43,78
36,88
43,01
63,16
18,85
36,14
85,83
34,72
39,87
34,70
57,70
55,30
40,12
39,81
28,08
60,83
36,60
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Łaszczów
Łaszczówka
Łaziska
Łosiniec
Łukawica
Łukawiec
Łukowa
Machnów Nowy
Machnówek
Majdan Sopocki
Majdan Stary
Miączyn
Mircze
Młodów
Mokrelipie
Moniatycze
Nabróż
Narol
Nieledew
Nielisz
Niemstów
Nowe Brusno
Nowe Sioło
Nowosiółki
Obsza
Oleszyce
Oszczów
Perespa
Płazów
Płoskie
Podhorce
Potok Górny
Potok Jaworowski
Przewodów
Rachanie
Radecznica
Radzięcin
Różaniec
Ruda Różaniecka
Rzeplin
Sahryń
Siedliska
Sitaniec
Skierbieszów

3900
1885
1170
2000
1240
1940
3463
1150
589
2683
2959
1450
3300
1050
1350
2658
2450
2560
1780
1577
1250
520
650
1300
1778
5100
815
945
870
2600
1040
4011
585
992
2295
2640
3253
1538
980
861
920
720
5100
3200

3600
1764
1000
1900
980
1900
3022
1000
550
2203
2440
1280
3000
900
1300
2308
2010
2235
1610
1450
1170
450
550
1200
1573
4700
680
898
800
2230
950
3485
520
663
1963
2592
3200
1380
870
720
880
380
4950
2800

1295
421
334
750
520
922
1503
330
192
939
1047
510
657
438
329
665
743
1453
407
314
632
265
285
443
766
2232
274
345
361
613
350
1761
322
156
790
1351
1073
570
463
344
233
180
1812
787

727
223
217
401
158
329
919
134
107
536
575
367
358
122
173
462
453
379
230
173
319
78
102
171
506
843
126
217
154
281
145
963
175
56
406
665
647
301
180
251
132
112
895
443

27,66
18,68
31,70
39,47
56,50
48,01
38,14
27,04
32,30
43,98
39,14
47,69
23,71
43,02
32,30
25,64
35,95
55,88
22,27
36,28
49,23
63,47
44,72
24,49
48,45
52,05
36,11
44,55
48,17
27,66
42,60
51,11
54,78
24,67
42,08
62,68
32,58
45,71
60,76
47,56
34,65
53,15
35,80
28,13

35,97
23,86
33,40
39,47
53,06
48,52
49,73
33,00
34,90
42,62
42,90
39,23
21,90
48,66
25,30
28,81
36,96
65,01
25,27
21,65
54,01
58,88
51,81
36,91
48,69
47,48
40,29
38,41
45,12
27,48
36,84
50,53
61,92
23,52
40,24
52,12
33,53
41,30
53,21
47,77
26,47
47,36
36,60
28,10
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Sól
Stare Oleszyce
Stary Bidaczów
Stary Dzików
Stary Lubliniec
Stary Zamość
Staw Noakowski
Strzyżów
Suchowola
Susiec
Szarowola
Szczebrzeszyn św. Katarzyny
Szczebrzeszyn św. Mikołaja
Szpikołosy
Świdniki
Tarnawatka
Tarnogród
Tarnoszyn
Teratyn
Terebiń
Tereszpol
Tomaszów Lub. Sanktuarium
Tomaszów Lub. św. O. Pio
Tomaszów Lub. NSPJ
Tomaszów Lub. św. Józefa
Topólcza
Trzeszczany
Trzęsiny
Tuczępy
Turkowice
Tworyczów
Tyszowce
Uchanie
Udrycze
Ulhówek
Wasylów Wielki
Werbkowice
Werchrata
Wielącza
Wiszniów
Wożuczyn
Wólka Panieńska
Załuże
Zamch
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2240
900
949
2390
940
5741
1551
2180
2136
2021
976
3124
4949
1200
980
2750
5746
868
1476
750
3500
7100
3660
8200
6845
1090
2760
1084
430
1164
1700
3800
3010
1060
1560
350
3700
540
4378
749
3160
1998
789
1417

2223
870
798
2300
780
5570
1400
2080
2012
1550
900
2900
4100
1174
970
2650
4816
782
1200
750
3100
6700
2660
7500
6670
1010
2670
987
400
865
1091
2800
2300
1000
1100
305
3300
460
4000
640
3100
1598
789
1370

958
328
424
945
318
1401
314
476
678
697
435
814
1104
324
266
655
2511
280
635
245
1027
3144
892
2525
1926
302
759
499
173
311
477
1104
1194
385
405
78
792
205
1264
202
789
628
625
502

381
153
232
374
117
673
173
270
285
294
187
410
574
161
105
409
1021
158
369
96
588
1439
412
1245
1126
155
531
307
88
160
287
647
699
262
210
56
454
95
785
112
535
295
293
270

45,83
39,03
42,70
36,77
35,52
30,77
25,56
22,00
22,70
41,87
48,42
33,86
49,28
29,48
22,78
26,86
38,04
46,00
39,46
34,30
33,83
43,81
33,00
31,21
30,56
26,13
28,35
49,41
44,39
22,98
30,85
24,51
41,59
29,90
27,30
23,15
28,96
50,21
32,20
32,80
28,17
26,83
69,44
37,53

43,09
37,70
53,13
41,08
40,76
25,15
22,42
22,88
33,69
44,96
48,33
28,06
26,92
27,59
27,42
24,71
52,13
35,80
52,91
32,66
33,12
46,92
33,53
33,66
28,87
29,90
28,42
50,55
43,25
35,95
43,72
39,42
51,91
38,50
36,81
25,57
24,00
44,56
31,60
31,56
25,45
39,29
79,21
36,64
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Zamość Katedra
Zamość św. Michała Archanioła
Zamość Zwiastowania NMP
Zamość MB Królowej Polski
Zamość Św. Bożej Opatrzności

Zamość Świętego Krzyża
Zamość Miłosierdzia Bożego
Zamość św. Brata Alberta
Zawalów
Złojec
Zubowice
Zwierzyniec
Żdanów
Żniatyn
Żulice
Żurawce

12368
10231
5800
10998
3725
9800
5469
6520
1382
1820
504
4150
2150
550
1500
494

8000
9137
5300
10400
3368
8420
5169
5890
1200
1670
504
3950
2100
520
1400
400

2627
3973
942
3527
1323
2956
1753
2241
445
751
241
1149
627
187
556
137

2139
1833
494
2261
744
1806
863
1094
299
444
145
560
246
90
353
69

32,37
43,32
39,25
27,47
35,05
26,04
37,78
33,76
38,25
31,82
43,16
28,80
32,05
27,19
39,18
64,00

32,83
43,48
17,77
33,91
39,28
35,10
33,91
38,04
37,08
44,97
47,81
29,08
29,85
35,96
39,71
34,25
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KURIA DIECEZJALNA
DOMINICANTES I COMMUNICANTES Z DEKANATÓW
21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Dekanat
Biłgoraj Płd.
Biłgoraj Płn.
Cieszanów
Grabowiec
Hrubieszów Płd.
Hrubieszów Płn.
Józefów
Krasnobród
Lubaczów
Łaszczów
Narol
Sitaniec
Szczebrzeszyn
Tarnogród
Tarnoszyn
Tomaszów Lub. Płd.
Tomaszów Lub. Płn.
Tyszowce
Zamość
Suma

Liczba
mieszkańców

30831
32309
18009
17322
29500
24132
19901
25881
23552
16679
12178
27157
27783
27084
8164
30144
23900
13377
66909
474.752

Liczba
wiernych

27160
29595
14998
14380
27660
21670
15664
24007
20697
15143
10937
25130
24491
23600
6539
28001
21446
11355
57282
419.755

Dominicantes

Communicantes

%
Dominicantes

12698
12240
6969
5406
6810
7814
6446
9171
9251
5351
6284
8157
8034
10854
2532
9402
7964
4535
19970
159.888

5996
6390
2932
3233
4268
4089
3227
4598
3943
2926
2238
4324
4189
5583
1307
4480
4045
2562
11529
81.859

46,75
41,35
46,46
37,59
24,62
36,05
41,15
38,20
44,69
35,33
57,45
32,45
32,80
45,99
38,72
33,57
37,13
39,93
34,86
38,09

Zebrał i opracował
ks. Zygmunt Jagiełło
notariusz kurii diecezjalnej w Zamościu
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INNE
Bp Mariusz Leszczyński
KAZANIE DO UCZESTNIKÓW SESJI ZARZĄDÓW DIECEZJALNYCH
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
ZAMOŚĆ, KATEDRA, 30 WRZEŚNIA 2018 R.
Święty Jan Paweł II, w liście apostolskim Novo Millennio Ineunte, zachęca uczniów Jezusa, aby „z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się
na przyszłość: «Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki»” (n. 1). Pójdźmy więc tą drogą. Ona bowiem wytycza kierunek
misji apostolskiej dla Kościoła, a w nim – dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej. Cel jest ten sam: Instaurare
omnia in Christo – Odnowić wszystko w Chrystusie! (św. Pius X).
Sięgnijmy najpierw z wdzięcznością do przeszłości i przywołajmy
pewien znaczący epizod z życia młodzieży «akcyjnej» sprzed 80 laty.
Był nim ogólnopolski zlot Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej
na Jasnej Górze, 24 i 25 września 1938 r., który gromadził ok. 100
tysięcy osób. Na tę okoliczność wydano m.in. broszurę pt. Śpiewy
zlotowe, w której czytamy: „Budujmy Polskę Chrystusową! Jak będzie wyglądało życie w tej Polsce, do której dążymy, którą tworzymy
w sobie i swym środowisku? Jaka w tej Polsce będzie rola młodzieży?
Jak będzie wyglądała wieś? Jak miasto? Jakie będzie rolnictwo,
przemysł, handel? Czy będzie bezrobocie, bieda itd. – to zależy od
młodego pokolenia, które buduje Polskę Chrystusową” (Śpiewy zlotowe. Melodie, Poznań 1938, s. 14). Konkretną deklarację w tym
względzie młodzież zawarła w ślubowaniu, które wówczas powtarzała za Prymasem Polski kard. Augustem Hlondem. Oto jego fragmenty: „Przyrzekamy, ślubujemy: że wiarę katolicką w sercu chować
i mężnie wyznawać będziemy (…); z synowską miłością i uległością
odnosić się będziemy do Kościoła katolickiego (…), że spełniając sumiennie obowiązki swego stanu i zawodu, budować będziemy Polskę
Chrystusową, Polskę katolicką, urządzoną na zasadach sprawiedliwości i miłości społecznej, Polskę spokojną, szczęśliwą, bez głodu, bez
bezrobocia i bezdomności; że od polskiego życia oddalać będziemy
zarazę komunizmu, walkę klas, nienawiść społeczną, prądy wywrotowe, nowoczesne pogaństwo, walkę z Kościołem Chrystusowym (…),
że będziemy wiernymi i oddanymi obywatelami Państwa Polskiego
(…), rzecznikami katolickich zasad moralnych życia publicznego; że
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gdyby tego zaszła potrzeba (…), staniemy w obronie granic i bytu
Rzeczypospolitej (…). Tak nam dopomóż Chryste, Boski i Wieczny
nasz Królu, i Ty Najświętsza Królowo Korony Polskiej” (Tekst ślubowania K.Z.M.M., „Głos Akcji Katolickiej archidiecezji lwowskiej”,
Lwów 1938, nr 10, s. 253-254).
Te słowa mają głęboką wymowę nie tylko w perspektywie historycznej, ale są aktualne także dziś i na jutro. W urzeczywistnianiu
tych ideałów szczególną rolę miały i mają do spełnienia zarządy
KSM, zwłaszcza na szczeblu diecezjalnym. Ich zadaniem jest bowiem
ukierunkowywać treści ideowe członków stowarzyszenia na konkretne zadania apostolskie w środowisku społecznym. Ogromnie ważna
jest tu najpierw właściwa diagnoza w kontekście znaków czasu, według znanej zasady: «widzieć, ocenić, działać». Choć KSM ma tu już
wypracowane i sprawdzone nowe metody działania, warto jednak
sięgać do doświadczeń z historii. Gdy w 1935 r. bł. Stanisław Starowieyski (1895-1941), ziemianin z Łaszczowa, otrzymał nominację na
prezesa Akcji Katolickiej w diecezji lubelskiej, w duchu pokory i odpowiedzialności wyznał: „Jak, o Panie, ma być z tym, że mnie stawiasz na tak wysokich stanowiskach w pracy o zbawienie dusz?
Jakie są Twoje plany? Takim narzędziem glinianym, tak wielkie
rzeczy podejmować, jak Akcja Katolicka? (...). Z ufnością i nadzieją,
ale i z najgłębszym przekonaniem o mojej niegodności idę, Panie, do
Ciebie, będę robił, co każesz, a co z tego będzie, we wszystkim i zawsze Tobie pozostawiam” (M. Leszczyński, Święci, błogosławieni i kapłani – męczennicy z lat 1939-1945 na Ziemi ZamojskoLubaczowskiej, Zamość 2002, s. 50).
W działaniach zarządów KSM potrzebna jest nie tylko kompetencja i inwencja twórcza, ale także głęboka pokora i modlitwa.
Zanoście ją do Boga przez pośrednictwo naszych Patronów: św. Stanisława Kostki, bł. Karoliny Kózki, bł. Stanisława Starowieyskiego
i św. Jana Pawła II, a nade wszystko przez przyczynę Najświętszej
Maryi Panny, którą Papież-Polak nazwał „Królową Akcji Katolickiej”. Z ich pomocą szukajcie nowych, skutecznych metod działania,
w kontekście codziennych wyzwań; cieszmy się obfitymi oraz trwałymi owocami naszego apostolskiego zaangażowania.
Ewangelista Marek uczy, że w życiu trzeba stawiać wartości duchowe przed materialnymi oraz cieszyć się sukcesami innych ludzi
i nikomu niczego nie zazdrościć. Bóg może dokonywać rzeczy
dobrych, a nawet cudownych, także poza kręgiem ludzi wierzących
i w ten sposób zbliżać ich do siebie (Mk 9,38-43.45). Na rzecz Króle678
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stwa Bożego można współpracować także wtedy, gdy z serca podaje
się komuś szklankę wody. „Tak jak w katolicyzmie – to znaczy
w Kościele – można znaleźć to, co nie katolickie, tak poza katolicyzmem, może istnieć coś katolickiego” – uczy św. Augustyn. „Także
w obrębie samego Kościoła może się czasami zdarzyć, że z trudem
docenia się i wykorzystuje, w duchu głębokiej jedności, dobre rzeczy
dokonane przez różne nurty kościelne. Powinniśmy natomiast wszyscy być zawsze zdolni do wzajemnego doceniania i szanowania siebie,
chwaląc Pana za niezmierzoną ‘fantazję’, z którą działa w Kościele
i w świecie” – mówił papież Benedykt XVI w komentarzu do dzisiejszej Ewangelii (30 IX 2012).
Życzę Wam więc za Sługą Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim:
„Pozostańcie sobą! Starajcie się pracować w naszej polskiej ziemi na
miarę swoich możliwości i talentów, współdziałając z łaską Bożą (...).
Idźcie w nowy etap waszego życia, w ramionach Matki BogaCzłowieka i waszej najlepszej Matki. Do młodzieży należy przyszłość
i Polska! (Warszawa, 27 V 1972).
Niech Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży podejmuje apostolskie zadania z głęboką wiarą i nadzieją, w duchu swojego hymnu:
„Hej, do apelu stańmy wraz,
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna woła nas,
Do pracy ręką, głową,
Nie wydrze nam jej znowu wróg,
Tak nam dopomóż Bóg!
Sztandarem naszym będzie krzyż,
Co ojców wiódł do chwały,
I nas powiedzie także wzwyż,
Gdzie buja Orzeł Biały.
Zwyciężym znój i stromość dróg,
Tak nam dopomóż Bóg!
Młodzieży, Młodą Polskę twórz,
Szczęśliwą, Bogu miłą!
Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż?
On jest najwyższą siłą.
Ojczyźnie spłacim święty dług,
Tak nam dopomóż Bóg!”
(Pieśni zlotowe…, s. 12-13)
Amen.
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Bp Mariusz Leszczyński

KAZANIE W 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI,
LUBACZÓW-KONKATEDRA, 11 LISTOPADA 2018 R.
Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie!

100 lat temu, 11 listopada 1918 r., Ojczyzna nasza, po 123.
latach niewoli, odzyskała niepodległość. Bóg, który jest Panem dziejów, obdarował Polaków łaską wolności, wbrew złowrogim przepowiedniom głoszącym, że rozbiory Polski są nieodwracalnym werdyktem historii. Polacy nigdy nie wątpili w niepodległość swojej Ojczyzny. W każdym pokoleniu stawali odważnie do walki o jej suwerenność, a krwawe powstania okresu zaborów zyskały rangę najwyższych symboli narodowych. Ich siłą i ostoją były przywiązanie do
wiary i Kościoła oraz patriotyzm.
Droga do wolności była długa i trudna; to była prawdziwa «Droga krzyżowa Polski». Tak w 1916 r. zatytułował swoją książeczkę
z rozważaniami pasyjnymi lwowski biskup pomocniczy Władysław
Bandurski, kapelan Legionów Polskich, wybitny kaznodzieja i patriota. Przy stacji czternastej przytoczył wiersz Zygmunta Krasińskiego:
„Wierzę, że grób Polski… grób jej tylko
Był kołyską nowej zorzy!
Wśród wieczności jedną chwilką,
W której począł się dzień boży!
Wszak my jedni i ciż sami
Tylko coraz wyżsi, Panie!
I garniemy się wiekami
W ostateczne Zmartwychwstanie!”
W tym miejscu biskup Bandurski pytał Chrystusa – Pana dziejów: „Kiedy, Panie, rzeczesz do Polski, jak do Łazarza: Tobie mówię,
wstań!? Któż nam odwali kamień ode drzwi jej grobu? Jedno ramię
Twoje, Panie, jest dosyć mocne, aby podważyć grób, w którym śpią
ludy zmarłe”. A gdy Zbawiciel zapewnił go o bliskim już cudzie
wskrzeszenia Ojczyny, z entuzjazmem napisał:
„Oto nagle, tam ujrzeli
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Jak się Polska, Polska cała
Jednym Widmem Zmartwychwstałym
Archanielsko wielkim, białym
Z dni przyszłości wychylała …
Nad jej czołem z krwi korona,
Wieniec wspomnień purpurowy,
Lecz już przeszły wszystkie bóle:
I duch Boży na jej czole –
Na około już świat nowy!”
(W. Bandurski, Droga krzyżowa Polski, Piotrków 2016, s. 64-67)

Gdy w pamiętnym listopadzie 1918 r. zjawił nad naszymi ziemiami anioł Bożej sprawiedliwości, patrioci polscy w «Odezwie» do
rodaków napisali: „Wśród straszliwej wojennej zawieruchy Ojczyzna
nasza pogrążona w ciężkiej niewoli – zmartwychwstaje! (…). Komu
zawdzięczamy ten cud, bracia kochani? Otóż niewątpliwie Matce
Boskiej Częstochowskiej Królowej Korony Polskiej! (...). Polski najwyższą wartością była i będzie wiara (...). Pomnij Ludu Polski, że tyle
naszej Ojczyzny, ile wiary. Bez niej zginie Ojczyzna nasza, jak przez
nią się ostała i obecnie zmartwychwstaje” (Odezwa Ludu polski!,
Kraków, XI 1918).
Doniosłość tamtej dziejowej chwili i radość, którą ona wywołała
w sercach Polaków, ówczesny arcybiskup lwowski Józef Bilczewski,
dziś święty Kościoła, ujął w następujących słowach: „Opatrzność
Boża cudownie, wbrew wszelkim ludzkim rachubom i przeszkodom,
wróciła nam Ojczyznę. Tylko duchowy i moralny ślepiec nie widzi, że
Pańska w tym ręka (...). Nie znaczy to, jakobyśmy nie mieli uznać
zasługi ludzi i narodów, co nam w wielkim dziele odrodzenia, szczerze a skutecznie pomocnymi byli (…). Zmartwychwstanie nasze jest
też w wielkiej części zasługą naszą własną (…). Mamy Ojczyznę wolną, samorządną, z łaski Boga, z poczucia sprawiedliwości szlachetnych narodów, z cierpień i wysiłków własnych” (Obowiązki powojenne. List pasterski roku wojny, Lwów 1919).
Za bezcenny dar wolności trzeba być wdzięcznym miłosiernemu
Bogu i dobrym ludziom oraz szczerze kochać Ojczyznę. „Chodzi o to –
uczy św. Józef Bilczewski – żebyśmy Ojczyznę kochali miłością dobrą, najlepszą, która by miała wartość nie tylko w oczach ludzi, ale
i zasługę wobec Boga na życie wieczne. Bo trafia się i miłość zła, która więcej szkody, niż pożytku Ojczyźnie przynosi. Miłość jest zła, gdy
Ojczyznę kładzie się ponad Boga, Twórcę Ojczyzny. Miłość jest zła,
gdy imienia Ojczyzny nadużywa się do rozgrzeszania zbrodni popełnianych w imię dobra narodu, a w rzeczywistości występuje się przeciw Bogu, przeciw miłości ojczyzny niebieskiej, przeciw najsłuszniej681
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szym prawom innych narodów. Miłość jest zła, gdy imienia Ojczyzny
– podobnie jak imienia Bożego – się nadużywa, albo przykrywa nim
brudne interesy osobiste i partyjne. Miłość Ojczyzny jest zła, jeśli
obyczaje nasze są złe (…). Kochamy Ojczyznę prawdziwie wtedy (…),
jeśli jej miłość poddajemy nieustannie miłości Boga, zgodnie
z sumieniem; jeśli w pierwszym rzędzie zabiegamy o zachowanie
i pomnożenie w niej dóbr wiary chrześcijańskiej, sprawiedliwości,
oświaty, opartej o religię; jeśli szanujemy prawowitą władzę w narodzie; jeśli mamy poczucie odpowiedzialności za jej byt, rozwój i granice; jeśli jesteśmy gotowi znosić także upokorzenia dla chwały Boga
i dla dobra Ojczyzny” (List pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich, Lwów, XI 1918).
Echo tych słów wybrzmiało wiele razy w przepowiadaniu Papieża-Polaka św. Jana Pawła II. Uczył nas tego, abyśmy budowali „Polskę wierną swym korzeniom”, nawiązując do historii, ale z otwarciem
na nowe wyzwania i znaki czasu. „Wierność korzeniom” ma się
wyrażać „w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której wątek chrześcijański obecny był od samego początku” oraz w umiejętności
„budowania organicznej więzi między odwiecznymi wartościami
a wyzwaniami świata współczesnego, między wiarą a kulturą, między Ewangelią, a życiem” (Kraków-Balice, 10 VII 1997). W tym
duchu biskupi polscy, w ubiegłym roku, przypomnieli Polakom fundamentalną zasadę patriotyzmu: „Dla uczniów Chrystusa miłość
ojczyzny – jako forma miłości bliźniego – będąc wielką wartością, nie
jest wartością absolutną. Jest konkretyzacją uniwersalnego nakazu
miłości Boga i człowieka. Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy
o dobro własnego narodu kosztem innych” (Chrześcijański kształt
patriotyzmu, w: „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, nr 28, Warszawa 2018, s. 71-72).
Pierwszą szkołą wiary, historii i patriotyzmu powinna być rodzina. Przez nią bowiem stajemy się narodem. Gdy zaborcy wymazali
naszą Ojczyznę z map Europy, ostoją wiary i polskości była rodzina
wspierana przez Kościół. Wyrastamy z rodzin, z narodu, z minionych
pokoleń. Stąd nasz moralny obowiązek pielęgnowania w rodzinach
przekazanego nam dziedzictwa wiary, zgłębiania dziejów Ojczyzny
i zachowywania pamiątek. Jego doniosłość podkreślał Sługa Boży
kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, ucząc: „Naród bez dziejów, bez historii staje się narodem bez ziemi, bezdomnym i bez przyszłości (…). Dla nas po Bogu największa miłość to Polska!” (Kazanie
w uroczystość św. Stanisława BM, Kraków, 12 V 1974). „Polska (...)
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ma wspaniałą przeszłość, ma swoje dzieje, kulturę, sztukę (...). Musimy więc nieustannie nawiązywać do przeszłości (...). Naród musi
zachować swoją bogatą przeszłość i musi się nią szczycić (...). Naród
przyszłości, jeśli ma wydać błogosławione owoce, musi być powiązany
z przeszłością przez teraźniejszość” (Do Prymasowskiej Rady Odbudowy Kościołów Warszawy, 25 V 1972).
Drodzy, siostry i bracia! Żyjmy według zasad wiary katolickiej;
czerpmy obficie z dorobku minionych pokoleń, wielkich ludzi Kościoła oraz wieszczów i bohaterów narodowych; korzystajmy mądrze
z darowanej nam wolności. Jak mamy jej używać, by przynosiła zbawienne owoce? Czego wymaga od nas Bóg? − pyta słynny kaznodzieja
XIX w. ks. Karol Antoniewicz SJ, i odpowiada: „Nie masz wolności
w złem, w dobrem jedynie wolność być może. Bo wolność jest córką
miłości, nagrodą poświęcenia i cnoty, i wolnym, wolnością synów
Bożych, tylko ten może być, kto kocha Boga i człowieka szanuje” (B.
Leszczyńska, „Ja Polski nie porzucę…”. Ksiądz Karol Antoniewicz
SJ o miłości Ojczyzny, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 2017, nr 11,
s. 43-45). Wolność użyta źle może się przerodzić w swawolę. W jednym zaś z listów na 70 lat przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ze smutkiem, ale z wiarą wyznawał: „Kto Boga i ludzi kocha, to z bólem patrzy, jak ludzie sami dla siebie przepaść kopią,
kiedy by mogli w zgodzie, miłości, pokoju żyjąc, cierpiąc i pracując,
odzyskać ojczyznę doczesną, nie tracąc ojczyzny wiecznej! – tylko
cnota może być wolną. Innej wolności ani chcieć nie możemy, ani
osiągnąć nie zdołamy, jak tę, którą Bóg ludziom dał, uzasadnioną
na tych dwóch węgielnych kamieniach: kochaj Boga, kochaj bliźniego! (…). Mam nadzieję, że jak się to wszystko wyburzy, będzie światło (…), a ludzie poznawszy, że bez Boga nic nie zdołają, powrócą do
Niego (…). Módlmy się za biedną Polskę, aby Bóg ją oświecił i do
siebie przyciągnął” (Lwów, 1 VI 1848).
Bóg modlitw wysłuchał; ofiarę cierpień i krwi przyjął; prorocze
słowa spełnił, wolność darował!
„Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam (...). Więc
schodzimy ku tobie, ziemio, by poszerzyć cię we wszystkich ludziach –
ziemio naszych upadków i zwycięstw, która wznosisz się we wszystkich sercach tajemnicą paschalną. Ziemio, która nie przestajesz być
cząstką naszego czasu. Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten
czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść” – pisze Karol Wojtyła (Myśląc
Ojczyzna, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 79 i in.).
Na drogach ofiarnej służby niepodległej Ojczyźnie niech nam
przyświecają cenne pouczenia Papieża-Polaka, wypowiedziane
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w Lubaczowie, 3 czerwca 1991 r.: „Nie zapominajmy przedwiecznej
Bożej Mądrości, która stanowi o prawdzie i o znaczeniu ludzkiego
bytowania w każdym czasie i na każdym miejscu. Nie pozwólmy sobie wyrywać tych korzeni, jakie Boża Mądrość zapuściła w naszych
dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy zagubić dziedzictwa, na
którym spoczął znak wiecznego zbawienia” (M. Leszczyński, Karol
Wojtyła – Papież Jan Paweł II za Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej
1948-1999, s. 18).
Módlmy się o to słowami św. abp. Józefa Bilczewskiego: „Bogurodzico, Dziewico! Uprosiłaś nam wolność, uproś nam, byśmy tej
wolności dobrze umieli zażywać i zachować ją na zawsze. Uprosiłaś
zjednoczenie ziem naszych, uproś zjednoczenie serc, ich uszlachetnienie, byśmy dobro całej Ojczyzny ponad własne czy stanowe zawsze
stawiali cele (…). Wyjednaj nam, aby Polska Twoja w całej pełni była
Królestwem Bożym na ziemi, żeby w niej wszyscy obywatele mieli
zbożny pobyt, a po żywocie rajski przebyt. Kyrie eleison!” (Kazanie
z okazji Zjazdu Biskupów w katedrze Gnieźnieńskiej u grobu
św. Wojciecha, w dniu 26 sierpnia 1919 r., Poznań 1919, s. 12).
Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie! Amen.
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Ks. Krzysztof Pawlina
JAK POSŁUŻYĆ MŁODEMU POKOLENIU POLAKÓW
Płock,26 września 2018, Episkopat Polski
Mówiąc „młode pokolenie”, warto uściślić, o jakiej grupie młodych ludzi rozmawiamy. Z socjologicznego punktu widzenia można
bowiem wyróżnić trzy grupy młodych ludzi:
 Pokolenie X – to urodzeni w latach 1965–1984
 Pokolenie Y, czyli tzw. Millenialsi – to urodzeni w latach
1985–2004
 Generacja Z – to ludzie urodzeni w latach 2005–2016.
Nasze rozważania dotyczyć będą głównie Millenialsów.
Urodzili się oni albo też ich dorastanie lub wchodzenie w wiek
produkcyjny dokonywało się na przełomie tysiącleci – stąd określenie
„millenialsi”. Jest to grupa licząca ponad 6 mln ludzi.
Dlaczego warto o nich mówić?
Pokolenia zawsze się od siebie różnią, jednak nigdy wcześniej
w dziejach ludzkości nie mieliśmy do czynienia z tak przyspieszoną
zmianą sposobu myślenia i z tak gwałtownym rozwojem technologii.
To ci ludzie będą kształtować najbliższe dwudziestolecie.
Jacy więc oni są?
Dorastali pod wpływem wszystkiego co jest „i” albo „e”: iPhone,
iPad, iPod, e-maile, e-booki, e-faktury. Jak ktoś kiedyś zauważył, ich
mentalność jest kształtowana przez memy, a nie przez mamy. Oni są
ze świata cyfrowego, my – z analogowego. Podczas gdy pokolenia
poprzednie swój status musiały dopiero sobie wypracowywać, niekiedy wręcz wywalczać, generacja Y od razu weszła w życie wyposażona
w różnego rodzaju dobra. Zadbali o ten stan rzeczy ich rodzice,
zapewniając swoim dzieciom wykształcenie, dobrobyt, finansując
wakacje i rozrywki. Millenialsi są pierwszym pokolenie urodzonym
po PRL-u. Ich cechy będą cechami naszego społeczeństwa.
Zatem jakie to cechy wybijają się na plan pierwszy?
1. Pewność siebie – to chyba kluczowe pojęcie wyróżniające pokolenie Y.
2. Życie online, sieć jest ich domem: Twitter zastąpił codzienną
prasę, Facebook stał się centrum życia towarzyskiego,
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a Instagram to świetne miejsce na wrzucanie selfie i kreowanie swojego wizerunku.
3. Otwartość i kreatywność, choć bardziej żyją oni wspólnotą
wirtualną niż realną i tam te cechy najbardziej się ujawniają.
4. Używanie zamiast posiadania – to najbardziej rewolucyjna
cecha tego pokolenia. Dotychczas około 70% społeczeństwa
starało się – z pozytywnym skutkiem – mieć swoje własne
auto czy mieszkanie. Millenialsi chcą tylko używać. Nie widzą więc potrzeby kupowania – wolą wynająć.
5. Potrzeba uspołeczniania – nie przywiązują się do firm lub
rzeczy. Używają firmy do realizacji swoich idei. Dla starszego
pokolenia firma była wartością samą w sobie. Mówiło się:
mam firmę. Millenialsi mówią: mam pomysł.
6. Stosunek do pracy – nie chcą pracować, ale chcą zarabiać.
Praca musi być dla nich satysfakcjonująca. Nie wystarcza, że
jest dochodowa. Millenialsów się nie zatrudnia, z Millenialsami się współpracuje. Jeśli chcesz mieć w nim pracownika,
musisz dostosować się do jego wymagań, np. poprzez indywidualne dostosowanie grafiku pracy. Wymagają oni innego
podejścia – bardziej elastycznego.
Millenialsi w dużej części w ogóle nie myślą o zakładaniu rodziny i posiadaniu dzieci. W związku małżeńskim żyje zaledwie 19%
Millenialsów. Koledzy w ich wieku dwukrotnie częściej byli w formalnych związkach.
Trzy czwarte uczniów to internauci. O sobie mówią tak: „jak
kiedyś konieczna była emigracja wewnętrzna, tak my wybraliśmy
emigrację cyfrową. I choć nie ma dla nas niekiedy miejsca w mainstreamie, to jesteśmy Dziećmi Sieci. Żyjmy w sieci – to jest jedyne
miejsce, które uważamy za nasze".
Zasadniczo
autorytety
straciły
na
znaczeniu,
uległy
fragmentaryzacji – autorytetem można być w wąskiej dziedzinie,
a nie w całej swojej osobie, jak we wcześniejszych latach. Nie
respektują hierarchii – traktują wszystkich partnersko, niezależnie
od stanowiska lub wieku. Nie chcą słuchać ekspertów, bo sami chcą
być ekspertami.
Młodzi lubią działać kolektywnie i kolektywnie myśleć. W takim
kolektywie nie ma miejsca dla uprzywilejowanych. Nikt nie jest
ważniejszy tylko dlatego, że jest prezesem, biskupem czy redaktorem
naczelnym.
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Na pytanie, czy mają kłopoty z dogadaniem się ze starszymi, odpowiadają: my rozumiemy, co do nas mówią. To starsi nie do końca
rozumieją, co my mówimy do nich.
Millenialsi nie potrzebują tak wiele społecznej akceptacji jak
wcześniejsza młodzież. W dobie Internetu każdy może znaleźć swoją
niszę i poczuć się na swoim miejscu. Równość płci, ras czy orientacji
seksualnych, choć nie przez wszystkich uznawana, stała się dla
młodych ludzi normą społeczną. To nie oznacza, że problemy natury
politycznej lub środowiskowej spędzają sen z powiek tej generacji.
Zazwyczaj nie są nimi zbytnio zainteresowani. Wiąże się to ze
spadkiem subiektywnego poczucia posiadania wpływu na
wydarzenia dziejące się w kraju czy na świecie.
Młode pokolenie nazywa się często młodością bez skrzydeł. Młodzież ta nie ma wielkich ideałów. Nie pociągają jej wzniosłe wartości
przebudowy świata, nie dąży do ustanowienia innego lepszego ustroju społecznego. Młodzież lat dziewięćdziesiątych budowała organizacje pozarządowe, podejmowała działania społeczne w trzecim sektorze. Młodzież przełomu i początku XXI wieku, to pokolenie, które
koncentruje się na własnej przyszłości.
Nie jest to pokolenie walczące, lecz raczej omijające czy raczej
minimalizujące aktywność w sferach w których nie przynoszą jej
bezpośredniej korzyści.
A co z ich wiarą?
Wiara nie jawi się im jako coś potrzebnego do życia. To nie jest
rzecz praktyczna, potrzebna na dziś. 40% tego pokolenia nie chodzi
do kościoła, a ci, którzy chodzą, bywają tam dużo rzadziej niż ich
rówieśnicy z przeszłości. Zdaniem młodzieży nauka Kościoła nie
przystaje do dzisiejszego świata, zwłaszcza o małżeństwie czy życiu
intymnym.
W ich postrzeganiu istnieje duże napięcie pomiędzy przykazaniami Bożymi i kościelnymi a wolnością. Ich zdaniem: „nikt nie może
mi czegokolwiek narzucać, ja mam prawo wybierać i decydować”,
„nikt nie ma monopolu na prawdę”. W sprawach moralnych kierują
się zasadą: „bo lubię”, „bo jest to wygodne dla mnie”, „bo mi się to
przyda w życiu”.
Współczesne pojmowanie wiary i chrześcijaństwa określa się
niekiedy jako bufet style. Wyłóż mi wszystko na stole, a ja sobie wybiorę to, co mi smakuje.
Obecnie przybiera na sile proces nie tyle selektywnego podejścia
do wiary, co komponowanie swojej wiary. W hipermarkecie klient
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komponuje swój własny niepowtarzalny zestaw towarów, swój własny koszyk produktów, podobnie odbywa się to w dziedzinie ducha.
Znanych jest nam wiele religii, tradycji religijnych, szkół duchowości, technik medytacyjnych i modlitewnych. Możemy więc
skomponować z tych elementów unikalną, jedyną w swoim rodzaju
duchowość. Spotkanie człowieka, który dokonał identycznego jak ja
wyboru, nie stanowi dziś jednak powodu do radości. Oznacza
bowiem, że prawdopodobnie moja własna religia jest zbyt mało „moja”, tzn. w niewystarczającym stopniu unikatowa. Proces komponowania jedynej w swoim rodzaju, niepowtarzalnej religii należy więc
wówczas zacząć na nowo.
W tym kontekście austriacki socjolog Paul Zulehner stwierdził,
że dziś stają się modne wszelkiego rodzaju ruchy mające na celu zaspokojenie różnych potrzeb jednostki. Można więc powiedzieć, że
skomponowana przez współczesnego człowieka jego własna religia
nie oznacza relacji z Bogiem oraz ludźmi, ale jest duchową przygodą
z samym sobą.
A co z wartościami?
W percepcji młodzieży o tym, że coś jest wartością albo nie jest,
nie decyduje już obiektywna prawda, ale to, w jaki sposób to coś zostało przedstawione. Jeśli jest użyteczne, przydatne, to przyjmuje się
jako wartość.
Wielu duszpasterzy wyznaje zasadę, że jeśli coś jest prawdziwe,
to będzie działać. Nie przejmujmy się - mówimy, róbmy swoje. Ewangelia jest skarbem. Ona się sama obroni.
A młodzi mają zupełnie odwrotną zasadę. Jeżeli coś działa, to
jest prawdziwe. W ich odbiorze często Ewangelia nie jawi się jako
prawdziwa, bo nie jest użyteczna do życia. I tu jest miejsce rozejścia.
Jak powiedział Jacek Kaczmarski, polski poeta, piosenkarz: „Nie
wystarczy posiąść prawdę, trzeba jeszcze wiedzieć, co z nią zrobić”.
Inny problem to podziurawiona mentalność młodego pokolenia.
Badania socjologiczne pokazują, że młodzi ludzie pragną stabilności, szczęśliwej rodziny i trwałej pracy. To mogłoby napawać optymizmem, gdyby nie fakt, że ci sami młodzi ludzie nie potrafią zbudować stabilności. Oczekują od pracodawcy bezpiecznych warunków
pracy, a z drugiej strony sami nie mają skrupułów, żeby zwolnić się
z dnia na dzień z pracy, gdy im coś nie odpowiada.
Podobnie jest z małżeństwem. Pragną szczęśliwej rodziny, odwzajemnionej miłości, a sami przy najmniejszym rozczarowaniu po688
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rzucają i odchodzą. Pokolenie, które nie reperuje rzeczy uszkodzonych, zużytych, lecz je wyrzuca i wymienia na nowe.
Co nam to pokazuje? Przynajmniej dwie sprawy.
Pierwsza: niewiarygodność ich deklaracji.
Drugie: roszczeniową postawę wobec innych, przy jednoczesnym
braku własnej odpowiedzialności za decyzje i zobowiązania.
Jaki jest klucz do serca tego pokolenia?
Autorytety instytucjonalne już nie działają automatycznie. To,
że ja jestem księdzem, a ty dyrektorem szkoły to niewiele znaczy
w procesach wychowania. Trzeba sobie zbudować autorytet w sercach wychowanków. I wtedy autorytet działa.
Wychowywać to często pouczać, wskazywać, zakazywać. Problem polega na tym, że tych pouczeń już dzieci i młodzież nie słucha,
oni wiedzą i to im wystarcza co więcej oni mają swój świat, do którego my nie umiemy wejść. Zakazy, nakazy są mało skuteczne.
Co więc robić?
Moi przyjaciele mają dwoje dzieci. Dziewczynka ma 8 lat, chłopiec 16. Pasjonat gier komputerowych – godzinami jest w świecie
wirtualnym. Ojciec próbuje mu ten świat ograniczać – krzyczy, tłumaczy, zakazuje. Bezradny wobec swojego 16-letniego dziecka. Gdy
skarżył się na tę sytuację, ktoś go zapytał – wiesz w jakie gry on gra?
- Nie – odpowiedział.
- No to zapytaj swojego syna. Niech ci pokaże, niech cię nauczy.
- Mnie, ojca – dziecko będzie uczyć?
Jednak któregoś wieczoru przysiadł się do syna zajętego komputerem.
- Powiedz mi dziecko, jak się w to gra?
Grali ze dwie godziny. Następnego dnia przyszedł z pracy
i pierwsze pytanie:
- Synu jak ci idzie. Kto wygrał?
Wieczorem znowu grali razem rozmawiając o wszystkim.
W pewnym momencie 16-letni syn zapytał ojca: tata od kiedy ty się
interesujesz grami komputerowymi?
- Ja się grami nie interesuję. Dla mnie ty jesteś ważny.
Spojrzał na niego delikatnie i przytulił się do ojca.
Klucz – to być w świecie dziecka, reszta pójdzie łatwiej. Być
w ich świecie, aby oni pozwolili się pouczać i korygować.
Uczyć się od dzieci, stać się ich nauczycielem.
Miłością się nie zarządza. Miłość się ofiarowuje.
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JUBILEUSZ MIASTA KRESOWEGO
KAZANIE WYGŁOSZONE 7 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
NA MSZY ŚW. W KOŚCIELE
PW. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Z OKAZJI 397. ROCZNICY NADANIA PRAW MIEJSKICH TEMU MIASTU
I. Tomaszów Lubelski to miłe miasto, tak bardzo bliskie dla wielu z nas. Tu nasz rodowód. „Tu się wszystko zaczęło”. Kto nie kocha
swego gniazda rodzinnego? Któż z nas nie wraca chętnie do swych
początków? One są zawsze święte i czyste. Również mówiący te słowa
podkreśla to bardzo często.
Wspominamy i kochamy naszych pedagogów, czcimy swoją szkołę tomaszowską, a przede wszystkim nasze kościoły i całe miasto
wraz z jego mieszkańcami, dawnymi i obecnymi.
Również Stary Cmentarz tomaszowski jest dla wielu z nas miejscem bardzo drogim. Nie tylko dlatego, że znajdujemy tam ślady
bliskich. Gdy odwiedzam tam groby, spostrzegam na cmentarnych
płytach tyle nazwisk niemieckich. Niektóre już całkiem spolszczone.
Świadczą one o bogactwie Polski i o polskiej tolerancji, nie znanej
gdzie indziej. Obcy osadnicy znajdowali tu pracę i wolność do posiadania ziemi. Ci spośród zachodnich sąsiadów, którzy teraz chcą nas
jej uczyć, nie znali szacunku dla obcych ani dawniej, ani nie mają go
obecnie. Polska natomiast i nasze piękne miasto kresowe to chlubna
tolerancja.
Stefan Żeromski, wielki polski pisarz, tak wspominał swoje spotkanie z miastem, z Krakowem. Jego myśli są również moimi, a może
i twoimi. Przypomnijmy je sobie.
„Biegam ulicami. [...] Mijam nareszcie bramę i znajduję otwarty
kościół. To katedra...
Na próżno mówią, że to kapitał martwy, że nikt lub bardzo niewielu korzysta z kościelnej mowy intelektualnie. Najbardziej zły Polak, na Wawelu cieszy się na widok przepychu ojczyzny. Jest to mauzoleum przeszłości, jedno z najwyżej dziś oddziaływujących. Nawet
cudzy monarcha czułby cześć w kaplicy Batorego, [...] zdjąłby czapkę
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przed posągiem Skargi. Duma rozpycha piersi. Myśmy nie tak biedni,
jak mówią wrogi, myśmy bogaci i niewzruszenie [...] hardzi. [...].
Gdy stanąłem przy grobowcu Kościuszki, czułem ten żal przeniknięty czcią.
Kościuszki grób!
Chce się przylgnąć ustami do tego piaskowca i wypłakać wielkim
popiołom [...]. A dalej stoją sarkofagi jak trony, dumne i królewskie.
Jest to wspaniała w życiu minuta, jak minuta pierwszej komunii
(sic!). Ze czcią, drżącymi palcami dotykasz marmurów i szepczesz w
głębi duszy swej:
 O, najjaśniejsi!...”1.
II. My tak licznie zebrani jesteśmy teraz w tej pięknej, niezwykłej, drewnianej świątyni. To nasze tomaszowskie sanktuarium, panteon przeszłości obecnie jedyny, najstarszy zabytek miasta. Zbudowany w 1617 r. przez Tomasza Zamoyskiego, a przebudowany ponad
sto lat później.
Niezwykłym zrządzeniem Opatrzności mimo tylu burz wojennych, które przewaliły się przez Tomaszów i wielu pożarów, obracających całe dzielnice w perzynę, zbudowany z drewna, ostał się ten
kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
Przetrwał zniszczenia podczas szwedzkiego potopu, kiedy ubodzy Skandynawowie w bogatej Polsce łupili wszystko, cokolwiek dało
się ukraść i wywieźć do Szwecji. Naszej świątyni nie zaszkodziło panowanie austriackie, które zaczęło się wraz z pierwszym rozbiorem
Rzeczypospolitej w 1772 r. Po Kongresie Wiedeńskim Tomaszów
trafił pod niestety długie i uciążliwe władanie rosyjskie.
Dnia 16 sierpnia 1914 r. sędziwy duszpasterz tomaszowski, były
powstaniec roku 1863, ks. Cyprian Garlicki obwieścił z tej ambony
wiadomość o wypowiedzeniu wojny. Uroczyście oświadczył, że z rozpętanej zawieruchy musi zmartwychwstać Polska. Treść przemówienia rozeszła się lotem błyskawicy po mieście, a kiedy mieszczanie
zaczęli się gromadzić na ulicach, kozacy rozpędzali ich szablami.
Wieczorem 20 maja 1915 r. Rosjanie, nacierani przez wojska austriackie, wycofali się z miasta, zabierając ze sobą między innymi
dzwony kościelne2.
W 1918 r. Polska zmartwychwstała do niepodległego bytu,
a wszystkie trzy państwa zaborcze upadły. Zniknęła z mapy Europy
carska Rosja. Jej niechlubne dziedzictwo zostało okupione straszną
1
2

S. Żeromski, Dzienniki, t. VI, red. J. Kądziela, Warszawa 1966, s. 194-195.
J. Peter, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, s. 92-93.
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daniną krwi podczas rewolucji bolszewickiej i później. Upadły Prusy
i już nigdy nie pojawiły się na mapie historii. Rozprysnęła się katolicka Austria. Z terytorium Austrii powstały nowe państwa. Z niewielką, ocalałą resztówką tego kraju nie wiedziano co robić.
Po pierwszej wojnie światowej uratowano jednak małe państwo
austriackie, ale już o całkiem innej tradycji niż ta, która doprowadziła do rozbiorów samodzielnego państwa polskiego. Tak realizuje się
sprawiedliwość dziejowa. Nie zginą ci, którzy z Bogiem idą sprawiedliwie przez życie.
III. W moich zbiorach mam wiele pamiątek, między innymi
pierwsze wydanie książki z 1947 r., zatytułowanej Szkice z przeszłości miasta kresowego autorstwa naszego znakomitego lekarza, doktora Janusza Petera. Edycja nieco już pożółkła. Wiele w niej podkreśleń i zaznaczeń. Są na niej ślady częstego czytania. Należała kiedyś
do dawnego obywatela ziemskiego mojej rodzinnej wsi Niemirówek,
pana Konstantego Głogowskiego. Dobrze, że dzieło to zostało wydane
ponownie w 1994 r. Powinno być w każdym naszym domu, bo w nim
odnajdujemy siebie. Są w nim bliskie mi i nam nazwiska, np. znanego sędziego Żukowskiego (s. 77).
Teraz dotarłem do bardzo osobistej prośby. Jeśli macie jeszcze
dziadków czy jakichś starszych bliskich ludzi, znajdźcie czasem kwadrans lub więcej czasu, by z nimi porozmawiać. Oni mają wam wiele
do powiedzenia. Dzięki bogactwu ich doświadczeń wasze życie będzie
ciekawsze i bardziej twórcze. Nie zwlekajcie! Bo gdy odejdą, już niczego się nie dowiecie. Pozostaną wam tylko nikłe wspomnienia, zatarte ślady, trudne do odczytania, albo i zupełna pustka. Upływ czasu jest bezlitosny.
Na jednej ze starych fotografii znalazłem taki napis: „Zawsze
możesz powrócić”. Powracajmy do korzeni. Bez nich stajemy się
przybyszami, obcymi. Jak dobrze jest człowiekowi, gdy ma swoją
małą ojczyznę! Małą, ale jakże ważną, zapamiętaną. Oby nie mocno
przysypaną czasem!
IV. Dziś przypominamy sobie fakt, jak król Polski Zygmunt III
Waza ciągnął ze swym wojskiem pod Chocim przeciw Turkom i obozem stanął pod Tomaszowem. Tomasz Zamoyski wykorzystał ten
moment i postarał się o zatwierdzenie przywileju lokacyjnego naszego miasta. Nastąpiło to w dniu 7 października 1621 r. w pamiętny
dzień rocznicy zwycięskiej bitwy morskiej wojsk chrześcijańskich pod
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Lepanto, odniesionej w tym samym dniu dokładnie pół wieku wcześniej. Ponieważ zwycięstwa dokonano dzięki modlitwie różańcowej
całej ówczesnej Europy, dlatego ten wyjątkowy dzień stał się świętem
Matki Boskiej Różańcowej. Zygmunt III był władcą na wskroś religijnym. Jestem przekonany, że tę datę wybrał dla Tomaszowa
z przekonaniem.
Maryjny dzień 7 października każdego roku jest dla nas tomaszowian zobowiązaniem. Wielka chwała władzom naszego grodu
i Tomaszowskiemu Towarzystwu Regionalnemu im. Janusza Petera
za tak godne coroczne upamiętnianie tego historycznego faktu.
Jezus nauczał, że „[...] każdy uczony [...], podobny jest do ojca
rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt
13,52).
Każdy człowiek poznaje siebie i świat na podstawie własnej biografii oraz historii lokalnej i ogólnej. Żeby mógł zrozumieć swoje
miejsce dzisiaj, musi sięgać do źródeł ludzkości, człowieczeństwa,
własnej rodziny.
Spotkanie naukowe, które rozpoczynamy przy ołtarzu w tym kościele p.w. Matki Najświętszej wskazuje nam, co naprawdę jest najważniejsze w życiu, za czym trzeba się opowiedzieć, by nie zgubić
istoty człowieczeństwa. Mądrość Chrystusowa polega między innymi
na tym, byśmy bez wyjątku wszyscy czy to politycy, samorządowcy,
społecznicy, czy inni, mieli w sobie coś z dobrego ojca rodziny, który
ze swego dziedzictwa wydobywa myśli stare i nowe.
Jeśli będziemy dokonywać wyboru razem z Chrystusem, to każda nasza działalność będzie miała swój głęboki sens, ponieważ zostanie skierowana ku górze, ku Ojcu Niebieskiemu. On nigdy nas nie
zawiedzie. Nawet wtedy, gdy przyjdą największe trudności. Pamiętajmy, co wyznał św. Paweł Apostoł: „Wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia” (Flp 4,13). On tego doświadczył.
V. Składając życzenia naszemu miastu, jego władzom i wszystkim mieszkańcom z okazji naszego pięknego jubileuszu 397 rocznicy
nadania mu prawa miejskiego, posłużę się słowami z Trzeciego Listu
św. Jana Apostoła, który ten wielki ewangelista przesłał do swojego
ucznia. Zwracając się do wszystkich tu obecnych i tych nieobecnych,
do każdego z osobna, powtarzam za św. Janem Apostołem: „Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia [...]. Nie znam większej
radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. [...] Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział. [...] Pokój
niech będzie z tobą!” (3 J 2, 4, 11, 15).
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Drodzy tomaszowianie! Drogie miasto Tomaszów Lubelski!
„Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych
domach!”  to słowa Psalmu 122: „Przez wzgląd na moich braci
i przyjaciół będę mówił: «Pokój w tobie!». Przez wzgląd na dom Jahwe, naszego Boga, będę się modlił o dobro dla ciebie” (Ps 122, 7-9).
Amen!

Fot. Ks. Jacek Rak

Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim
(Sanktuarium MB Tomaszowskiej)
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SEMINARIUM DUCHOWNE PO LATACH
Jezus „przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował.
W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał,
aby czytać” (Łk 4,16). Po przeczytaniu urywka z księgi proroka
Jeremiasza, Chrystus zaczął przemawiać do zebranych w świątyni.
Nawiązał do swojej misji. Jednak wśród swoich słuchaczy wywołał
ostrą reakcję. „On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się” (Łk,
4,30).
Seminarium Duchowne to instytucja, w której kandydaci do kapłaństwa „są wychowywani”, żeby mówić językiem Ewangelii. Śmiało
można powiedzieć, że to miejsce ma coś z domu rodzinnego. Zresztą
jest jego kontynuacją. Nic dziwnego, że Seminarium jako całość wychowankowie zachowują najczęściej we wdzięcznej pamięci. Pamiętamy nie tylko ludzi, naszych moderatorów i cały personel seminaryjny, ale też kościół, miejsca nauki i spędzania czasu wolnego oraz
wszystko inne, co jest związane z przygotowaniem do kapłaństwa.
W Lubelskim Seminarium Duchownym studiowałem wprawdzie
tylko trzy pierwsze lata. Potem zostałem skierowany na dalsze studia do Innsbrucka. Ten niedługi czas zapamiętałem jednak dobrze
i z wdzięcznością.
Miałem jednak szczęście, że po zakończeniu studiów w Austrii
pracowałem również w naszym Seminarium trzy lata w charakterze
prefekta. Tak samo i ten czas wspominam dobrze. Poznałem wówczas wielu ludzi, którzy tu pracowali. Niektórych z nich jeszcze
zastałem i pamiętałem z moich lat seminaryjnych. Pracowałem razem z nimi. Wiele im zawdzięczam.
Niejednokrotnie wspominałem wówczas starotestamentalnego
Nehemiasza, który powrócił do rodzinnej Jerozolimy i włączył się
czynnie w jej funkcjonowanie. Tak modlił się żarliwie:
„Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, który zachowujesz
przymierze i łaskę dla tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje
przykazania. Niech będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech
będą otwarte, abyś wysłuchał modlitwę sługi Twego, którą ja teraz
dniem i nocą zanoszę do Ciebie za sługi Twoje. [...]. Albowiem oni są


Kazanie wygłoszone w dniu 13 listopada 2018 r. w lubelskim Kościele
Seminaryjnym podczas prezentacji książki Pozostali w naszej pamięci (współautor
i red. ks. Edward Walewander, Wyd. KUL, Lublin 2018).
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sługami Twoimi i ludem Twoim, który odkupiłeś Twoją wielką mocą
i potężną ręką” (Ne 1,5-6.10).
Bardzo często porównujemy ludzkie życie do drogi. Jest w tym
coś więcej niż przenośnia. Bo jeśli przeciwstawimy drodze bezdroża
i odniesiemy je do ludzkiego życia, dopiero wtedy widzimy, jak głęboka prawda tkwi w tym porównaniu. A jeśli tak jest, to ważne staje
się pytanie, jak znaleźliśmy się na tej drodze.
Na pierwszy rzut oka, co trudnego jest w tym pytaniu? Możemy
wskazać tych, którzy w wielu przypadkach od kołyski za nas decydowali. To prawda. Ale przychodzi zawsze moment, w którym sam
muszę uchwycić ster swego życia. Przez moment lub dłużej wydaje
mi się, że tym samym znalazłem się na swojej drodze. I znowu potrzeba czasu, doświadczeń  tych dobrych i tych złych  żeby po raz
któryś z kolei korygować szlak, po którym idę. Bo to Ktoś trzyma
mnie za rękę, prowadzi, woła i pomaga. Otacza opieką. Kocha.
Pamiętamy historię młodego Samuela. Kilkakrotnie zrywał się
z posłania, słysząc swe imię: „Samuelu, Samuelu!” (1 Sam 3,10).
Aż wreszcie z pomocą proroka pojął, że to Pan go woła. I już był na
drodze, już wiedział, że nie on ją wybrał. Zadecydował o tym Ten,
który go zawołał. Mógł przewrócić się na drugi bok i spać dalej. Nie
uczynił tego jednak, gdyż nie wolno zatwardzać serca, gdy Pan woła.
Samuel to klisza niejednego ludzkiego żywota. Niekiedy przychodzi mi na myśl, że i mojego. Bo dotychczasowe minione lata obfitowały w różne „wołania”, mniej lub bardziej kuszące. Łatwa kariera,
bez większego wysiłku. Z Niemirówka w szeroki świat, w nieznane.
Wyobcowanie się z tego wszystkiego, co kiedyś dali Rodzice i Seminarium Duchowne. Ta bliska sercu świątynia, moderatorzy rzeźbiący
w duszy jakiś wzorzec. Iluż to nas klęczało na stopniach ołtarza
w posłudze eucharystycznej. A później jak gdyby nic się nie stało?
Oschłość, obojętność, może niechęć?
Nie dziwi więc, że po latach szuka się znów początków drogi,
powraca do nich, przypomina. Ona potem się wiła różnymi zakrętami, ale nigdy nie zmienił się jej kierunek. Zawsze pozostał ten sam.
Oto jestem! To Samuelowe wołanie przeniesione w nasze piękne centrum Lubelszczyzny. Zostawmy poszczególne przystanki tej drogi.
Ważne jest to, że po tylu latach prowadzi ona zawsze z Niemirówka,
przez Krasnobród, Innsbruck, do miejsc posłania. Na odpoczynek
wraca się zawsze w te same miejsca. Na to odpocznienie z wczoraj na
dziś, a w końcu na ten ostateczny spoczynek w domu Najlepszego
Ojca.
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Ale jest też inna przyczyna powrotów. Może trudna do wyśledzenia, bo tkwi głęboko w sercu. Nigdy nie wolno wracać z pustymi
rękami. W moich dłoniach jest dziś drobiazg. Ale wszystko zależy,
jak się na niego spojrzy. Jest to niewielka książka pt. Byli wśród nas
(Lublin 2018). Omawia ona życie i dokonania dwóch moderatorów
Seminarium: ojca duchownego Bogumiła Efnera oraz prefekta,
a później wicerektora Seminarium, ks. Stanisława Wachowskiego.
Udało się pozyskać do współpracy i spisania wspomnień 22 osoby,
przeważnie księży. Wśród autorów bardzo ciekawych tekstów jest też
s. mgr Karolina Kołodziejczyk z Lubelskiego Archiwum Archidiecezjalnego i osoba świecka, prof. Mariusz Ausz z UMCS.
W książce zawarliśmy to wszystko, co odczuwamy, kiedy jesteśmy wśród Was oraz wspominamy nasze miejsce studiów i myślimy
o ludziach naszego Seminarium. Wielu z nich odeszło już na zawsze:
ks. Stanisław Wachowski, ks. Bogumił Efner  nasz mistrz duchowny, a także wielu innych kapłanów, którzy w tej świątyni posługiwali. Byli oni dla nas wzorcem i drogowskazem. Może nigdy nie odważyłem się wyznać im tego, albo po prostu to zaniedbałem.
Również w mojej rodzinnej wiosce, w moim jedynie ważnym
miejscu na ziemi, żyli i nadal mieszkają ludzie, którzy swą prostą,
bezpośrednią bliskością z Bogiem budowali moje wytrwanie, moją
służbę u Najlepszego Ojca. Również im też tego nie powiedziałem.
Stąd powstał ten drobiazg, który trzymam w moich dłoniach, ta
książeczka pisana głębokim uczuciem, bardziej sercem niż piórem.
Ma być ona zadośćuczynieniem, a zarazem hołdem. Chciałbym, by
tak została przyjęta. Jest niedoskonała, bo czyż można opisać
wszystkie doznane dobrodziejstwa, te, o których nieraz tylko sam
Bóg wie?
Jeszcze jedno leży mi na sercu. I to także powinno wyrównać te
nasze może dalekie od doskonałości wyznania zawarte w książce.
Chciałbym, by nigdy nie zapomniano o tych, którzy Słowem Bożym,
Ciałem i Krwią w Eucharystii, jednaniem z Bogiem karmili lud Boży
w tej świątyni i wszędzie tam, gdzie dopadło także mnie Boże wołanie, przekazane Ich ustami. Niech pozostaną na zawsze w naszych
sercach. Niech wespół z nami będą obecni w modlitwie, w świętych
obcowaniu.
Niech nam wszystkim współautorom tej książki wolno będzie
zaprezentować ten jakże skromny, ale z serca rodzący się przejaw
naszej, a zarazem ufam, że nie tylko pamięci o tych, którym wielu
z nas zawdzięcza to, kim dzisiaj jesteśmy.
„Ego plantavi, Apollo rigavit, Deus autem incrementum dedit”
[Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost] (1 Kor 3,6). Amen!
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Ks. Jan Związek1
RECENZJA: POZOSTALI W NASZEJ PAMIĘCI,
POD RED. KS. EDWARDA WALEWANDRA,
LUBLIN 2018, SS. 182, WYDAWNICTWO KUL
Książka pt. Pozostali w naszej pamięci podjęła bardzo interesującą problematykę, prezentując sylwetki dwóch wybitnych duchownych diecezji lubelskiej: ks. Bogumiła Efnera i ks. Stanisława
Wachowskiego. Treść omawianej pracy stanowią artykuły – wspomnienia autorów, którzy w swoim życiu współpracowali na różnych
stanowiskach z wymienionymi kapłanami. Autorzy wspomnień to
przede wszystkim wychowankowie i uczniowie ojca duchownego –
ks. Efnera i prefekta seminaryjnego – ks. Wachowskiego (jeden autor
nie jest duchownym), a w późniejszych latach tychże współpracownicy. Te wspomnienia opisują przestrzenie działalności ks. Efnera
i ks. Wachowskiego, a na ich podstawie czytelnik przyznaje słuszność
decyzji redakcji o przedstawieniu ich osobowości zarówno w życiu
codziennym jak i urzędowym w środowiskach, w których wypadło im
prowadzić działalność duszpasterską jak i wychowawczą. W dziele
kształcenia seminaryjnego zarówno stanowisko ojca duchownego jak
i prefekta mają duży wpływ na formację kleryków zarówno w latach
seminaryjnych jak i w późniejszych latach życia kapłańskiego.
Na szczególne podkreślenie i uznanie zasługuje sama problematyka publikacji, a zapewne także następnych, będących jej kontynuacją. Taka tematyka wpisuje się bowiem w krąg wielkich słowników
biograficznych, poświęconych wybitnym przedstawicielom w różnych
dziedzinach ich działalności w życiu społecznym, szczególnie naukowej. Biogramy zamieszczone w tych wydawnictwach nie tylko przedłużają pamięć o tych, o których pisze się tylko w czasie przeszłym,
ale którzy dzięki tym biogramom nadal pełnią swoją misję nauczycieli i wychowawców. W środowiskach duchownych takie biogramy ukazywały się od dawna, ale rozproszone w różnych publikacjach są
obecnie bardzo trudno dostępne, a nawet wielu duchownych w ogóle
nie wie o ich istnieniu i działaniu. A w tym środowisku bardzo wielu
przedstawicieli zasłużyło sobie, ze względu na swoją wybitną dzia1 Ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek, Uniwersytet Historyczno-Przyrodniczy im.
Jana Długosza w Częstochowie
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łalność i na trwałą pamięć w tym także w zakresie wychowania młodych pokoleń tak duchowieństwa jak i laikatu katolickiego, o czym
w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę należy
szczególnie przypominać. Niestety upływający czas i niedoskonałość
pamięci bezlitośnie zacierają postacie z minionej przeszłości, w tym
także duchownych. Zapominana zaś przeszłość o swojej społeczności
i o ludziach, którzy ją tworzyli i poświęcali swoje życia dla jej dobra
w każdej dziedzinie, także kościelnej, posiada jednoznaczną ocenę.
Dlatego jeszcze raz należy bardzo wysoko ocenić inicjatywę ks. prof.
Edwarda Walewandra i życzyć, aby spotkał się z jak najszerszą akceptacją oraz odbiorem i kontynuacją nie tylko w diecezji lubelskiej
i środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także
w innych diecezjach polskich.
Kreślenie wszakże sylwetki duchowej i wychowawczej na podstawie wspomnień wielu autorów niesie ze sobą pewne trudności.
Każdy artykuł – wspomnienie jest dziełem jednego autora, który
w tym wypadku reprezentuje jedynie swoje osobiste oceny i opinie.
Najczęściej są one w pełni prawdziwe, ale mogą się zdarzyć i takie,
które tylko autor uznaje za słuszne, z różnych zresztą powodów, natomiast opinie innych świadków mogą być odmienne. Stąd powstaje
wątpliwość, czy opinią jednego lub nawet kilku autorów należy się
całkowicie kierować, czy należy zachować daleko idącą ostrożność
w takich sytuacjach. Tu należy przypomnieć, że w archiwach diecezjalnych są teczki personalne poszczególnych duchownych, w których
znajduje się urzędowa dokumentacja, która posiada wartość obiektywnego świadectwa. Mimo bardzo wartościowych opinii poszczególnych autorów, warto byłoby je wzmocnić argumentami, pochodzącymi z źródeł urzędowych. Kolejna sprawa budząca pewne wątpliwości
to zrozumienie poszczególnych stanowisk i funkcji kościelnych
w różnych urzędach. W omawianej publikacji są to przede wszystkim
stanowiska seminaryjne i duszpasterskie. Powinności duchownego
na tych stanowiskach określa nie tylko Kodeks Prawa Kanonicznego,
ale szczegółowo je omawia ratio studiorum, przesyłane z instytucji
rzymskich do seminariów oraz kurii diecezjalnych. Tych instrukcji,
zwłaszcza dla seminariów, jest wiele, z czym piszący te słowa mógł
się szczegółowo zapoznać w okresie kilkudziesięcioletniej pracy wychowawczej i nauczycielskich w seminarium duchownym. Dlatego
sposób sprawowania obowiązków seminaryjnych i duszpasterskich
należy przedstawić w świetle tych przepisów prawnych. Osobiste
doświadczenia i inteligencja wychowawcy są bardzo ważne, ale
obiektywną wartość osiągają dopiero w świetle oficjalnych dokumentów władzy kościelnej.
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Kolejny problem w tej dziedzinie to zagadnienie, do jakiego czytelnika niniejsza publikacja, a później seria wydawnicza, ma być
skierowana. Byłoby znacznym uproszczeniem, a zarazem jej zubożeniem, gdyby była skierowana jedynie do środowiska duchownych,
bowiem także inni czytelnicy posiadają takie samo prawo do poznania prawdy o wychowaniu i działalności duchowieństwa. Artykuły
kierowane jedynie do hermetycznie zamkniętego środowiska duchownych zawierają wiele wyrażeń i określeń powszechnie znanych
tylko w tym środowisku, natomiast są mało albo całkowicie nieznane
w świecie ludzi świeckich (nawet jakie obowiązki pełni ojciec duchowny czy prefekt w seminarium). Stąd te obowiązki należy w tekście artykułu wyraźnie wskazać. Wychowawca czy ojciec duchowny
te obowiązki ma wykonywać zgodnie z przepisami prawnymi. Przy
ustalaniu nadto katalogu duchownych, w tym wychowawców i nauczycieli, wydaje się, że należałoby wskazać, co wymieniony duchowny
dokonał ponad nakazane mu prawem obowiązki oraz co zrobił dla tej
społeczności ponad zwykłe jego obowiązki (np. działalność pisarską
lub oświatową i społeczną).
Dla całości publikacji ważnym jest jej tytuł. Nadany przez redakcje tytuł: Pozostali w naszej pamięci, wydaje się, że jest za szeroki, bowiem w pamięci zostają bardzo różni ludzie. Byłoby zapewne
stosownym dodanie podtytułu Duchowni duszpasterze i wychowawcy,
a nawet można go jeszcze skrócić do Duchowni nauczyciele i wychowawcy. Taki podtytuł wskazywałby na określoną grupę społeczną,
którą publikacja się zajmuje.
Wydaje się nadto, że w tego rodzaju publikacji, a może i serii
wydawniczej, ważna jest forma prezentowania życia i działalności
wybranych duchownych. Chodzi mianowicie o to, czy należy ukazać
je w formie kilku artykułów różnych autorów czy też w formie monografii, opracowanej przez jednego autora. W omawianej publikacji
sylwetkę ks. B. Efnera przedstawiło 9, a ks. S. Wachowskiego
17 autorów. Tematy ich artykułów ukazały różne aspekty ich działalności wychowawczej w seminarium duchownym oraz w pracy
duszpasterskiej. Ale w tych artykułach niektóre wątki ich życia
z konieczności musiały się powtarzać. Redakcja powierzyła opracowania tych artykułów autorom dobrze znającym omawiany przez
nich problem w życiu dwóch wymienionych wychowawców i duszpasterzy. Ale z reguły ten charakterystyczny rys ich działalności został
jedynie wspomniany bez dogłębnej charakterystyki w ich pracy wychowawczej i pastoralnej. Natomiast druga forma prezentacji tego
700
700

INNE
typu opracowania byłaby dziełem jednego autora, analogiczna do
monografii naukowych. Jeden autor przedstawiłby całość tematu,
bez powtarzania niektórych faktów, a w poszczególnych rozdziałach
ukazałby charakterystyczne dziedziny ich działalności. Dokumentacja naukowa znacznie podniosłaby wartość publikacji.
Na koniec należy stwierdzić, że publikacja Pozostali w naszej
pamięci stanowi cenny wkład do poznania dziejów Kościoła nie tylko
w zasięgu całej Polski, ale także w diecezji, a przede wszystkim
w małych ojczyznach, których działali wymienieni duchowni. Opracowania tego typu wypełniałyby mało znany kierunek działalności
duchowieństwa. Tym bardziej, że praca wychowawcza w seminariach
duchownych względem adeptów do stanu duchownego posiada wielkie znaczenie w życiu duchownych, a także powierzonych ich pieczy
wiernych. Życzyć tylko należy naczelnemu redaktorowi i jednocześnie współautorowi, aby ten kierunek studiów kościelnych znalazł
naśladowców tak w diecezji lubelskiej jak i w innych diecezjach polskich (także w zakonach i zgromadzeniach zakonnych) w Polsce.
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Ks. Robert Strus
LIST PROBOSZCZA PARAFII KATEDRALNEJ W ZAMOŚCIU
NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (28 LISTOPADA 2018 R.)
(List do wykorzystania w ramach homilii niedzielnej lub informacji duszpasterskich)

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry, w dzisiejszym
Psalmie responsoryjnym śpiewaliśmy wspólnie: Pan Bóg uczynił
wielkie rzeczy dla nas. Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do radości
i uwielbiania Boga, który zarówno w historii zbawienia, jak i w życiu
naszego narodu, naszych rodzin oraz naszym osobistym, czyni wielkie rzeczy.
Prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu zapowiada wybawienie,
którego jako Ojciec, dokona sam Bóg. Będzie to czas wielkiej radości.
Swój udział w wybawieniu będą mieli przede wszystkim ci, którzy
najbardziej go potrzebują: niewidomi i dotknięci kalectwem, czy kobieta brzemienna. Przeminie czas płaczu. Powrót z niewoli dokona
się w radości.
Proroctwo Jeremiasza spełnia się w osobie Jezusa Chrystusa.
Uzdrowienie niewidomego żebraka opisane w dzisiejszej Ewangelii to
symbol zbawienia, którego dokonał Boży Syn. Każdy, kto głęboko
wierzy w Jezusa Chrystusa, jest niczym ów żebrak, który odzyskuje
wzrok. Nie chodzi już w ciemności, ale cieszy się łaską wiary. Wierzy,
że Boży Syn wyzwala go przede wszystkim z niewoli grzechu i daje
prawdziwe życie.
Jezus Chrystus bowiem – przypomina nam o tym dzisiejsze drugie czytanie – jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Jego
jedyna i doskonała ofiara, złożona na Krzyżu za grzechy całego świata oraz uobecniana podczas każdej Eucharystii, to źródło wolności
i życia dla każdego, kto przychodzi do Niego i z wiarą pokornie prosi:
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Słyszy wówczas zapewnienie Zbawcy: twoja wiara cię uzdrowiła.
Siostry i Bracia, doświadczenie to było i jest udziałem wszystkich chrześcijan, którzy świadomie przeżywają swoją wiarę. Jako
Polacy jesteśmy narodem, który zbudował swoją tożsamości i kulturę
w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata.
Prawda Ewangelii przez wieki przenikała wszystkie sfery życia naszych przodków. Świadectwa tego widzimy w naszej polskiej tradycji
i zwyczajach, ale też w literaturze, muzyce, malarstwie i architekturze.
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Wśród niezliczonych dzieł sztuki i architektury sakralnej, które
są wyrazem wiary naszego narodu, specjalne miejsce zajmuje katedra zamojska (dawniej kolegiata). Jest ona jednym z najcenniejszych
zabytkowych kościołów w Polsce. Zaprojektował ją Bernardo Morando, a jej fundatorem był Jan Zamoyski. Była ona wotum dziękczynnym Hetmana za jego liczne zwycięstwa nad wrogami Ojczyzny oraz
wiodącym ośrodkiem życia religijnego Ordynacji Zamojskiej, w której
odgrywała tę samą rolę, co katedra wawelska w Rzeczypospolitej.
Budowa kolegiaty trwała od 1587 do 1598 r., ale dopiero
w 1630 r. zakończono prace przy jej dekoracji. Jest ona budowlą
bazylikową o trzech nawach, otoczonych wieńcem kaplic. Zawarta
jest w niej bardzo bogata symbolika ideowa i liturgiczna. Jest w niej
czczony słynący wieloma łaskami Obraz Matki Bożej Odwachowskiej,
który 9 września 2000 r. został ukoronowany papieskimi koronami.
Korony te poświęcił św. Jan Paweł II podczas pobytu w Zamościu
12 czerwca 1999 r. – odwiedził wówczas też katedrę.
Jednak przede wszystkim katedra to siedziba Biskupa oraz
symbol jego władzy pasterskiej, jako następcy Apostołów, a także
symbol jedności Kościoła lokalnego. W katedrze odbywają się najważniejsze uroczystości diecezjalne, jest sprawowana Msza św.
Krzyżma w Wielki Czwartek, są udzielane święcenia diakonatu
i prezbiteratu. W dwudziestosześcioletniej historii naszej diecezji już
dwukrotnie były tu udzielane święcenia biskupie.
W stulecie odzyskania niepodległości warto wspomnieć, że
w okresie zaborów zamojska kolegiata była systematycznie niszczona
przez zaborców. Szczególnie w latach 1824-26, na polecenie wielkiego
księcia Konstantego, skuto liczne elementy wystroju, w tym herby
Zamoyskich i napisy świadczące o wotywnym charakterze świątyni.
W ostatnich latach trwają, na bardzo szeroką skalę, prace renowacyjne i konserwatorskie, i przy samej katedrze i przy innych
obiektach parafialnych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ostatnich
proboszczów Parafii Katedralnej: ks. Prałata Czesława Grzyba
i ks. Prałata Adama Firosza, a także rzeszy osób świeckich, udało się
pozyskać spore środki unijne i dzięki temu już dokonać wielu ważnych prac. Przy korzystaniu ze środków unijnych potrzebny jest też
tzw. wkład własny. Dlatego w dniu dzisiejszym, decyzją Biskupa
Diecezjalnego Mariana Rojka, ofiary zbierane na tacę na budownictwo sakralne w całej diecezji, zostaną przeznaczone na wsparcie
finansowe prac renowacyjnych i konserwatorskich w zamojskiej
katedrze.
Siostry i Bracia, już w 1966 r. Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński w instrukcji o ochronie zabytków sakralnych pisał, że
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jednym z przejawów życia Kościoła jest sztuka sakralna, wyrażająca
misterium chrześcijaństwa i zwiastująca je światu oraz wyjaśniał,
iż dawne i współczesne dzieła sztuki sakralnej to skarb Kościoła,
a zarazem skarb kultury ogólnoludzkiej. Ten skarb powierzony jest
opiece duchowieństwa i wiernych.
Jako proboszcz Parafii Katedralnej składam serdeczne Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę, które są wyrazem odpowiedzialności wszystkich diecezjan za naszą katedrę. Dziękuję serdecznie również wszystkim duchownym, którzy w odpowiedzi na prośbę
Pasterza Diecezji, wspierają finansowo trwające prace. Proszę jednocześnie o modlitwę w intencji wszystkich, którzy pracują nad przywracaniem katedrze zamojskiej jej pierwotnego blasku.

Fot. Ks. Jacek Rak

Kościół katedralny pw. Zmartwychwstania Pańskiego
i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
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Ks. Antoni Dębiński
SŁOWO REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
NA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 2018 ROKU
„Odpowiedzialność owocem wolności”
1. „Niebo otwarte” – wezwanie do odpowiedzialności
,,[...] kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22).
Mając w pamięci te słowa, uczniowie Jezusa trwali w niewzruszonej
wierze, niekiedy aż do męczeństwa, jednym z nich był św. Szczepan,
którego dzisiaj wspominamy w atmosferze świąt Bożego Narodzenia.
Słuchając opisu o jego okrutnym ukamienowaniu, stawiamy
pytanie, skąd pochodziła jego determinacja, skąd czerpał siły do
stawienia czoła swoim prześladowcom. Odpowiedź słyszymy co roku:
jego moc płynęła z łaski i mocy Ducha, z zapatrzenia w niebo,
z rozważania historii zbawienia, która swój szczyt osiągnęła w
Jezusie Chrystusie.
Jak podają Dzieje Apostolskie, zadaniem Szczepana jako
diakona było pełnienie dzieł miłosierdzia na rzecz biednych oraz
głoszenie słowa Bożego. Jednej i drugiej działalności poświęcił się
tak bezgranicznie i żarliwie, że był gotów ponieść wszystkie tego
konsekwencje.
Gdyby
zrezygnował
z
głoszenia
trudnej
i wymagającej prawdy, być może mógłby żyć w spokoju, być może
uratowałby swoje życie. Jednak głębokie przekonanie o słuszności
tego, co robił i co wyznawał, nakazało mu podejmować ofiarnie czyny
miłości i głosić pełne przenikliwej mądrości katechezy.
Historia życia i męczeństwa św. Szczepana ukazuje człowieka
odpowiedzialnego, a tym samym uczy nas i zachęca do
podejmowania odpowiedzialności za swoje życie, za niełatwe często
wybory i decyzje. Na taką odpowiedzialność człowiek może się
jednak zdobyć tylko wtedy, gdy poznał cel i sens swojego życia.
Tylko „wpatrując się w niebo", wyznawca Jezusa Chrystusa
postępuje odpowiedzialnie wobec siebie samego i innych osób,
solidaryzuje się z nimi, otacza je troską, ale nie tylko w potrzebach
materialnych, lecz przede wszystkim w poszukiwaniu prawdziwej,
godnej człowieka drogi życia.
2. „Droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie”
(Jan Kochanowski, Pieśń XII)
Mijający rok dostarczył Polakom wielu okazji do świętowania
naszej wolności. Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości
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stwarzają też możliwość do pogłębiania refleksji, zarówno nad
samym faktem, oznaczonym symboliczną datą 11 listopada, jak
i nad ideowymi przedsięwzięciami, ofiarnymi działaniami
i bezkompromisowymi postawami wielu osób i środowisk, dla
których służba Niepodległej stała się najświętszym nakazem,
imperatywem moralnym. W tym niezwykle złożonym procesie
odbudowy Rzeczypospolitej chodziło przede wszystkim o to, by po
ciężkich i długich latach niewoli roztropnie i sprawnie zorganizować
polski dom w wymiarze kulturowym, społecznym, politycznym,
gospodarczym, a także religijnym. Bo przecież: Jedna już tylko jest
kraina taka, / W której jest trochę szczęścia dla Polaka: / Kraj lat
dziecinnych!” – jak to poetycko ujął Adam Mickiewicz w epilogu
narodowej epopei, zrodzonej z emigracyjnej tęsknoty do niepodległej
Ojczyzny.
Tegoroczne świętowanie stulecia niepodległości wyraża naszą
wdzięczność za ten wielki Boży i ludzki dar. Trzeba jednak
nieustannie podejmować to, co stanowi konsekwencję tej wolności
i suwerenności, a mianowicie: wymagającą mądrości, rozwagi
i wytrwałości odpowiedzialność. Wolność bowiem, jak pisał Jan
Paweł II, „trzeba przyjąć niczym kiełkującą dopiero roślinę
i troszczyć się odpowiedzialnie o jej wzrost” (Veritatis splendor, nr 86).
Budowanie ojczystego domu – to powinność każdego z nas,
także dzisiaj, po 100 latach od wywalczenia wolności przez naszych
przodków, gdyż „zwyciężyć – jak mówił Józef Piłsudski – i spocząć
na laurach to klęska”. Nie wystarczy samo uzyskanie wolności. Nie
wystarczy nawet zdobywanie wolności w kolejnych przestrzeniach
życia indywidualnego i społecznego. Wolności trzeba się wciąż uczyć,
co więcej – wciąż trzeba zdawać z niej egzamin. A ten egzamin
zdamy wtedy, gdy nade wszystko naszą wolność ukierunkujemy na
dobro wspólne; gdy jej celem uczynimy miłość; gdy w duchu miłości
przyjmiemy odpowiedzialność za siebie i za życie społeczne.
Człowiek odpowiedzialny stara się rozpoznać swoje obowiązki
i konsekwentnie je wypełniać. Dlatego postawy odpowiedzialności
nie da się pogodzić z lekkomyślnością, powierzchownością,
niestałością, zobojętnieniem na sprawy drugiego człowieka
i społeczeństwa. Przeciwnie, odpowiedzialna wolność wymaga
praktyki takich sprawności moralnych, jak: prosta, zwyczajna,
chociaż niekiedy trudna słowność, sumienność, solidność, rzetelność,
uczciwość. Odpowiedzialność potrafi rodzić wspaniałe owoce
poświęcenia i ofiary. Człowiek odpowiedzialny chce i potrafi
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angażować swoje siły na rzecz społeczności. Stale szuka możliwości
do czynienia dobra. Odpowiedzialność wymaga jednak również
ponoszenia konsekwencji swoich wcześniejszych działań, także tych
negatywnych. Wymaga przyznania się do błędu, niekiedy zmiany
stanowiska czy decyzji.
Puentą tej refleksji niech będą jakże adekwatne słowa papieża
Polaka, który tak mówił w 1999 roku w polskim parlamencie:
„Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności
i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem
do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom”, bo – jak
napisał w swojej encyklice Redemptor hominis nr 21) – „Chrystus
uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość,
która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. Do takiej to właśnie
»wolności wyswobodził nas Chrystus« (Ga 5,1; por. 5,13) i stale
wyzwala”.
3. Deo et Patriae – w duchu odpowiedzialnej służby
Katolicki Uniwersytet Lubelski, założony decyzją Konferencji
Biskupów Królestwa Polskiego w lipcu 1918 roku, będący więc
rówieśnikiem odrodzonej Rzeczypospolitej, wniósł znaczący wkład
w jej nowy kształt. Dzięki gronu wyjątkowych ludzi, którzy byli
ideowo związani z naszą Uczelnią, urzeczywistnił się wielki zamysł
ks. Idziego Radziszewskiego, pomysłodawcy i twórcy Uniwersytetu.
KUL miał służyć Ojczyźnie, kształcąc i wychowując nowe pokolenia
według
wartości
chrześcijańskich,
co
znalazło
swoje
odzwierciedlenie w dewizie Uniwersytetu – Deo et Patriae (Bogu
i Ojczyźnie). Już dwa lata po założeniu Uczelni jej studenci
i pracownicy stanęli w obronie młodej niepodległości. Gdy
nadciągała nawała bolszewicka, na front udali się niemal wszyscy
studenci, których przed wyruszeniem w drogę rektor KUL
błogosławił znakiem krzyża. Po zakończeniu działań zbrojnych
w dzieło tworzenia II Rzeczypospolitej włączyli się profesorowie
KUL. Angażując się w życie społeczne i polityczne, między innymi
jako parlamentarzyści, legislatorzy, urzędnicy i działacze społeczni,
służyli idei budowy wolnej Polski. Dlatego też w 1939 roku
okupacyjne władze niemieckie uznały edukacyjne dzieło KUL za
groźny element tożsamości narodowej i zamknęły Uniwersytet.
Odważni profesorowie prowadzili jednak tajne nauczanie, a już w
1944 roku Uczelnia podjęła na nowo swoją działalność, choć wojna
zebrała krwawe żniwo zarówno wśród studentów, jak i pracowników
akademickich. Na liście katyńskiej znajduje się prawie sto nazwisk
związanych z naszą Uczelnią, i nie jest to katalog zamknięty. Po
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zakończeniu wojny władze komunistyczne widziały w naszym
Uniwersytecie przeszkodę w zawładnięciu duszą polskiego narodu,
dlatego zadecydowały o likwidowaniu wydziałów i limitowały
przyjęcia na studia, więziły studentów i profesorów, nakładały na
Uczelnię nadmierne podatki, wprowadzały do niej konfidentów.
A mimo to KUL, wierny swemu powołaniu, był ostoją prawdy i oazą
wolności, nigdy nie przestał być uniwersytetem autonomicznym,
suwerennym w głoszeniu prawdy i miłości. To dlatego w 1983 roku
Jan Paweł II, wcześniej nasz profesor, odbierając dyplom doktora
honoris causa KUL, mógł powiedzieć: „Cieszę się z tego, że w roku
odzyskania przez Polskę niepodległości państwowej – w roku 1918 –
powstał w Lublinie katolicki uniwersytet. Ta zbieżność dat ma
swoją wieloraką wymowę. Widocznie zachodzi jakiś organiczny
związek pomiędzy niepodległością a uniwersytetem oraz pomiędzy
niepodległością a »katolickością«”.
4. „Dziecię nam się narodziło” (Iz 9,5)
Szanowni i Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II,
nasza społeczność akademicka wkracza w kolejne stulecie z całą
świadomością swojej misji zawartej w dewizie Deo et Patriae,
wskazanej przez inicjatora i pierwszego rektora KUL ks. Idziego
Radziszewskiego. „Deklarujemy – jak zapisaliśmy w uchwale
przyjętej przez Senat KUL z okazji 100-lecia Uczelni – że nadal
będziemy dokładać wszelkich starań, by kształcić oraz wychowywać
mądrych i odpowiedzialnych młodych ludzi wiernych Bogu,
otwartych na wyzwania współczesności, gotowych na co dzień
świadczyć o godności człowieka, zdolnych do pracy na rzecz Kościoła
oraz wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej” (uchwała
Senatu KUL, 8.12.2018).
Najserdeczniej dziękujemy wszystkim naszym wiernym
Przyjaciołom i Darczyńcom za troskę i wsparcie w realizowaniu tej
szczytnej i jakże ważnej misji. Pamiętamy o Was we wdzięcznej
modlitwie. Niech Boża Dziecina przyniesie naszej Ojczyźnie,
Kościołowi i nam wszystkim radość z daru wolności, łaskę
odpowiedzialności za nią i odwagę do budowania jej w duchu
prawdy i miłości.
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Rektor KUL
Lublin, Boże Narodzenie 2018
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Ks. Krzysztof Portka
TEKST ROZWAŻAŃ RÓŻAŃCOWYCH PODCZAS ADORACJI
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W RAMACH KONFERENCJI KSIĘŻY DZIEKANÓW – 10.10.2018 R.
„O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić
ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie kapłanów naszej diecezji, uczyń ich Swoimi gorliwym naśladowcami i sługami. Spraw, aby dzielili z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty,
o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem,
otwórz przed kapłanami naszej diecezji nowe horyzonty, by dostrzegali świat spragniony światła prawdy i miłości; by byli solą ziemi
i światłością świata. Umacniaj ich Twoją mocą i błogosław im. Święci, których imiona nosimy, Waszej szczególnej opiece polecamy się
dzisiaj. Prosimy Was, abyście wstawiali się za nami – kapłanami
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przed Bogiem i pomagali nam we
wszystkich potrzebach.
Jezu, Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie, prosimy,
spraw, abyśmy dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla
Jego większej chwały. A Ty, nasza Matko – Maryjo, pełna łaski
i miłosierdzia, strzeż nas przed wszelkim złem. Amen”. (Modlitwa
opracowana na podstawie modlitwy papieża Pawła VI i Agendy
Liturgicznej Diecezji Opolskiej, Opole 1981 r. s. 215)
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Jak mrok ustępuje światłu o brzasku, tak śmierć oddała Chrystusowi należne mu miejsce. Uczymy się miłości, która nie jest podparta strachem. Pośród skał w grobie Jezus zmartwychwstaje. Kolejny raz przyjmuje swoje powołanie. Odsuwa ciężki kamień, za którym
kryje się ludzkość. Czy w moim życiu są kamienie tak ciężkie, grzechy tak poważne, że nie pozwalają mi zmartwychwstać? Czym przydusiłem swoje ciało, co nie pozwala mi się wydostać do życia? Być
może pokochałem swój głaz. Jezus pokochał człowieka i wyszedł mu
na spotkanie. Co w tym czasie mogła robić Maryja? Przebudziła się
o świcie z nowym oddechem w piersi. Serce Matki jest niezawodne.
Panie, niech nas wzrusza każdy człowiek, który podnosi się z miłości.
Bracie, czy zmartwychwstajesz duchowo – czy przyjmujesz swoje
powołanie do życia?
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Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Wiele znaków im jeszcze uczynił. Po czym odszedł. Zapowiadał,
ale chwila ta nadeszła niespodziewanie. Już raz go stracili. Jak ja
wypełniam swoje powołanie? Jezus pozostał mu wierny do końca.
Jako Bóg pragnął naszej miłości, jako człowiek chciał skierować nasze spojrzenie na Ojca Niebieskiego. Czy nasze działania szukają
swojej chwały, czy Bożej? Gdy Bóg mówi, przyjdź do mnie, gdzie idę?
Potrafię być z ludźmi, z parafianami, ale nie wiem, czy potrafię od
nich odejść. Czy potrafię ich zostawić z wiarą, że są Kościołem Chrystusa, a nie tylko moją wspólnotą? Czy jestem w pełni gotowy i zdolny łaską Boga by podjąć swoje powołanie gdzie indziej? Jezus nam
zaufał, odszedł do Ojca, ale nas nie opuścił.
Zesłanie Ducha Świętego
Narodziny Kościoła. Apostołowie byli zwykłymi ludźmi. Uwierzyli, że Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych. To jest
moment ich święceń. Zwieńczenie wyboru dokonanego nad Jeziorem
Galilejskim. Poznali Ojca, Syna, a teraz zostali namaszczeni Duchem
Świętym. Kościół jest różnorodny, przebywali oni wszyscy razem.
Każdy był inny. Kapłaństwo każdego realizowało się inaczej. Ten
sam Duch napełnił Maryję, mówił przez proroków. Odpowiedz sobie,
czy wierzysz, że w Kościele jest miejsce dla każdego z nas? Jesteśmy
różni, ale dzięki Duchowi Świętemu możemy współgrać ze sobą
w harmonii. Panie, daj mi odwagę, bym mówił o Kościele jak o Matce, którą kocham i szanuję. Panie, daj mi siłę miłości miłosiernej,
bym moim braciom osłabłym, upadłym, zagubionym podawał dłoń
i dźwigał ich z wiarą do Ciebie. Panie, proszę, daj mi swego Ducha,
który pozwoli mi usłyszeć Twój głos i iść za nim. Chcę, by moje powołanie realizowało się w NASZYM Kościele.
Wniebowzięcie Matki Bożej
Jezus powiedział kiedyś, że kto straci życie z jego powodu zyska
je, a kto zatrzyma swoje życie, straci. Maryja straciła życie z powodu
Jezusa. Nie, nie została go pozbawiona. Stracić życie dla Jezusa, to
tak naprawdę oddać je Bogu. Jest to strata tylko w oczach świata,
rezygnacja z doczesności. My jednak wiemy, że jest to decyzja oparta
o miłość i wiarę. Dlatego zyskujemy. Nasz największy skarb jest
w Bogu. Pytam więc siebie: ile jestem w stanie poświęcić dla relacji
z Bogiem? Wszystko otrzymaliśmy z Jego ręki i nie jest to złe, ale zło
może narodzić się w nas. Nie możecie dwóm panom służyć. Maryja
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straciła wszystko i wszystko otrzymała w zamian. Bóg pozwolił jej
wejść do nieba z ciałem.
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową
Nieba i ziemi
W powołaniu tak samo ważne, jak bolesne nauki, są też zaszczyty. Siłą pokory jest nie tylko godnie cierpieć, ale też godnie się radować. Maryja jest najpokorniejszą z istot. Objawiło się to również
w tym, że potrafiła przyjąć tak wielki zaszczyt. Nie widziała w tym
swojej chwały, ale zaproszenie do chwały Boga. Widziała też w tym
zadanie. Wzięła nas w opiekę jako Matka wszystkich żyjących. Powołanie jest zaszczytem i z taką radością należy je przyjąć. Bóg nie daje
pragnień na próżno. Ktoś kto odrzuca powołanie, by cierpieć bez miłości, staje się tak naprawdę cierpiętnikiem. Dlatego tak ważne jest,
by rozeznawać swoje wezwanie w ciszy. W tej ciszy pomiędzy Maryją
a Jezusem, na Krzyżu, narodziła się Królowa Nieba i ziemi.
Modlitwa do świętego Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.
Modlitwa w intencji Synodu i Młodzieży
Panie Jezu, Twój Kościół podążający ku Synodowi, kieruje
wzrok na wszystkich młodych ludzi świata.
Prosimy Cię, by z odwagą wzięli oni życie w swoje ręce, zawsze
mając wolne serca, dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych celów.
Pomóż im odpowiedzieć na wezwanie, które kierujesz do każdego z nich, by realizując właściwy projekt życia, osiągnęli szczęście,
wsparci obecnością mądrych i ofiarnych przewodników.
Otwieraj ich serca na wielkie marzenia i uczyń wrażliwymi na
dobro innych. Niech trwają pod Krzyżem jak Umiłowany Uczeń, by
przyjmować w darze Twoją Matkę.
Uczyń ich świadkami Twojego Zmartwychwstania, by doświadczając Twojej bliskości, głosili z radością, że jesteś Panem. Amen.
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o. Robert Kiełtyka OFM Conv
ŚP. O. KAZIMIERZ OKRZESIK OFM CONV (1966-2018)
Dnia 22 listopada 2018 r. w klasztorze
w Horyńcu-Zdroju odszedł do Pana w wieku 52
lat, 31. roku życia zakonnego, 25. roku życia
kapłańskiego, o. Kazimierz Okrzesik.
O. Kazimierz urodził się 12 lutego 1966 r. w
Żywcu jako syn Stanisława i Stanisławy
z domu Pyclik. Został ochrzczony w rodzinnej
parafii
Franciszkanów
w
Rychwałdzie.
W latach 1973 – 1981 uczęszczał do Szkoły
Podstawowej w Rychwałdzie. Po jej ukończeniu kształcił się w Technikum Chemicznym w
Oświęcimiu.
7 października 1986 r. rozpoczął nowicjat w Kalwarii Pacławskiej. Pierwsze śluby zakonne złożył 25 września 1987 r. W opinii
mistrza nowicjatu czytamy, że był życzliwy, towarzyski, posiadał
ducha zakonnego, był posłuszny, sumienny, obowiązkowy i ponad
przeciętnie pracowity.
W prośbie o śluby wieczyste napisał, że 6-letnia formacja zakonna upewniła go o słuszności wybranej drogi życiowej, a poprzez realizację rad ewangelicznych pragnął z całym oddaniem, przy pomocy
łaski Bożej, służyć Bogu, Zakonowi i ludziom. Profesję wieczystą
złożył 13 czerwca 1992 r., a tydzień później przyjął święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1993 r. w Krakowie.
Dwukrotnie prosił o. Prowincjała o wyjazd na misje do Peru. Prośbę
swoją motywował tym, że na ziemi peruwiańskiej chciał kontynuować dzieło ewangelizacyjne, które przypieczętował swoją męczeńską
krwią jego rodak bł. Michał Tomaszek.
Po święceniach kapłańskich został skierowany na cztery lata
do pracy duszpasterskiej w Krośnie. W 1997 r. rozpoczął roczny
pobyt w Horyńcu-Zdroju. W 1998 r. otrzymał obediencję do klasztoru
w Szklarskiej Porębie, gdzie przebywał przez sześć lat. Od 2004 r. był
duszpasterzem w Kowarach. W 2009 r. Prowincjał skierował o. Kazimierza do klasztoru w Horyńcu-Zdroju, w którym podejmował obowiązki katechety i ekonoma prawie do ostatnich swoich dni.

NEKROLOGI
W ostatnim czasie ze wzmożoną siłą dotknęła go choroba nowotworowa, którą znosił z cierpliwością i pokorą, otoczony troskliwą opieką
ze strony współbraci.
Msza święta pogrzebowa została odprawiona w poniedziałek,
26 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w HoryńcuZdroju. Mszy św. przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusz Leszczyński, zaś homilię wygłosił o. Marian Głąb, prowincjał Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa.
Po zakończonej Eucharystii ciało o. Kazimierza zostało złożone
w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Horyńcu-Zdroju.
Requiescat in pace!
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