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HOMILIA WYGŁOSZONA PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA  

W 100. ROCZNICĘ URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II PRZY JEGO GROBIE  
W BAZYLICE WATYKAŃSKIEJ W PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA 2020 R. 

 
W świętym Papieżu Bóg nawiedził swój lud 

 
«Pan w ludzie swoim upodobał sobie» (Ps 149,4), tak 

śpiewaliśmy, był to refren śpiewu między czytaniami. I jest to też 
prawda, którą lud Izraela powtarzał, lubił powtarzać: «Pan w ludzie 
swoim upodobał sobie». I w trudnych momentach zawsze «Pan 
miłuje»; trzeba tylko czekać, jak się ta miłość wyrazi. Kiedy Pan 
posyłał, ze względu na tę miłość, proroka, człowieka Bożego, lud 
stwierdzał: «Pan nawiedził swój lud» (por. Wj 4,31), kocha go,  
a zatem go nawiedził. I to samo mówił tłum, który chodził za 
Jezusem, gdy widział rzeczy, które czynił Jezus: «Bóg nawiedził lud 
swój» (por. Łk 7,16). 

I dziś my tutaj możemy powiedzieć: sto lat temu Pan nawiedził 
swój lud. Posłał człowieka, przygotował go do pełnienia urzędu 
biskupa i kierowania Kościołem. Upamiętniając św. Jana Pawła II, 
powtarzamy te słowa: «Pan w ludzie swoim upodobał sobie», «Pan 
nawiedził swój lud»; posłał pasterza. A jakie są, że tak powiem, 
«tropy» dobrego pasterza, które możemy odnaleźć w św. Janie Pawle 
II? Jest ich mnóstwo! Lecz omówimy tylko trzy z nich. Zważywszy 
na to, że o jezuitach mówi się, że kiedy wymieniają rzeczy, są zawsze 
trzy, omówimy trzy: modlitwę, bliskość z ludem i umiłowanie 
sprawiedliwości. Św. Jan Paweł II był człowiekiem Bożym, bo modlił 
się, i modlił się bardzo dużo. Jak to jest, że człowiek, który jest tak 
bardzo zajęty, ma tyle pracy w związku z kierowaniem Kościołem..., 
ma dużo czasu na modlitwę? On dobrze wiedział, że pierwszym 
zadaniem biskupa jest modlitwa. A tego nie powiedział Sobór 
Watykański II, powiedział to św. Piotr; kiedy zostali ustanowieni 
diakoni, padły słowa: «a my, biskupi, oddamy się modlitwie  
i posłudze słowa» (por. Dz 6,4). Pierwszym zadaniem biskupa jest 
modlitwa, i on o tym wiedział, realizował to w praktyce. Był wzorem 
biskupa, który się modli, to było pierwsze zadanie. Nauczył nas, że 
kiedy biskup wieczorem robi rachunek sumienia, musi zadać sobie 
pytanie: ile godzin dziś się modliłem? Był człowiekiem modlitwy. 

Drugi trop, człowiek bliskości. Nie był człowiekiem oderwanym 
od ludu, a wręcz chodził odwiedzać swój lud i objechał cały świat, 
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odwiedzając swój lud, szukając swego ludu, okazując mu bliskość.  
A bliskość jest jedną z cech Boga w relacji z ludem. Pamiętajmy, że 
Pan mówi ludowi Izraela: «Któryż naród wielki ma bogów tak 
bliskich, jak Ja wobec ciebie» (por. Pwt 4,7). Bliskość Boga z ludem, 
która potem zacieśnia się w Jezusie, umacnia się w Jezusie. Pasterz 
jest blisko ludu, w przeciwnym razie nie jest pasterzem, jest 
hierarchą, zarządcą, być może dobrym, ale nie jest pasterzem. 
Bliskość z ludem. I św. Jan Paweł II dał nam przykład tej bliskości – 
był blisko wielkich i małych, tych, którzy są blisko, i dalekich, był 
zawsze blisko, zbliżał się. 

Trzeci trop, umiłowanie sprawiedliwości. Lecz sprawiedliwości 
pełnej! Był człowiekiem, który chciał sprawiedliwości, 
sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwości dla ludów, 
sprawiedliwości, która zażegnuje wojny Lecz sprawiedliwości pełnej! 
Dlatego św. Jan Paweł II był człowiekiem miłosierdzia, bo 
sprawiedliwość i miłosierdzie idą w parze, nie można ich rozróżniać 
[w sensie: rozdzielać], idą ze sobą w parze – sprawiedliwość jest 
sprawiedliwością, miłosierdzie jest miłosierdziem, ale nie ma jednej 
bez drugiego. I mówiąc o człowieku sprawiedliwości i miłosierdzia, 
pomyślmy, jak wiele uczynił św. Jan Paweł II, aby ludzie zrozumieli 
miłosierdzie Boże. Pomyślmy, jak umacniał nabożeństwo do św. 
Faustyny, której liturgiczne wspomnienie od dnia dzisiejszego 
będzie obchodzone w całym Kościele. On czuł, że sprawiedliwość 
Boga ma oblicze miłosierdzia, Jego postawą jest miłosierdzie. I to 
jest dar, który nam zostawił – sprawiedliwość-miłosierdzie  
i miłosierdzie-sprawiedliwe. 

Módlmy się dziś, aby dał nam wszystkim, zwłaszcza pasterzom 
Kościoła, ale i wszystkim, łaskę modlitwy, łaskę bliskości i łaskę 
sprawiedliwości-miłosierdzia, miłosierdzia-sprawiedliwości. 

 



STOLICA APOSTOLSKA 

 
 

 

187 

 
PRZESŁANIE WIDEO PAPIEŻA FRANCISZKA DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY  

W 100. ROCZNICĘ URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II 
 

Wielki apostoł miłosierdzia 
 

Drodzy Młodzi! 
W roku bieżącym obchodzimy stulecie urodzin św. Jana Pawła 

ii. Jest to dla mnie wspaniała okazja, by zwrócić się do was, młodych 
z Krakowa, myśląc o tym, jak bardzo miłował on ludzi młodych,  
i wspominając mój pobyt wśród was z okazji Światowego Dnia 
Młodzieży 2016 r. 

Św. Jan Paweł II był niezwykłym darem Boga dla Kościoła i dla 
waszej ojczyzny, Polski. Jego ziemska pielgrzymka, która rozpoczęła 
się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, a zakończyła 15 lat temu  
w Rzymie, naznaczona była umiłowaniem życia i zafascynowaniem 
tajemnicą Boga, świata i człowieka. 

Wspominam go jako wielkiego apostoła miłosierdzia – myślę  
o encyklice Dives in misericordia, o kanonizacji s. Faustyny  
i ustanowieniu Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W świetle miłosiernej 
miłości Boga uchwycił on specyfikę i piękno powołania kobiet  
i mężczyzn, rozumiał potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych, 
uwzględniając także uwarunkowania kulturowe i społeczne. 
Wszyscy mogli tego doświadczyć. Również i wy możecie dzisiaj tego 
doświadczyć, poznając jego życie i nauczanie, dostępne dla 
wszystkich także dzięki internetowi. 

Każdy z was, drodzy chłopcy i dziewczęta, nosi rys swojej 
rodziny, z jej radościami i smutkami. Miłość i troska o rodzinę jest 
szczególną cechą Jana Pawła II. Jego nauczanie jest pewnym 
punktem odniesienia, by znaleźć konkretne rozwiązania trudności  
i wyzwań stojących dziś przed rodzinami (por. Przesłanie do 
uczestników kongresu na temat «Jan Paweł II, Papież rodziny», 
Rzym, 30 października 2019 r.). 

Ale problemy osobiste i rodzinne nie są przeszkodą na drodze do 
świętości i szczęścia. Nie były nią również dla młodego Karola 
Wojtyły, który jako chłopiec stracił matkę, brata i ojca. Jako student 
doświadczył okrucieństw nazizmu, który odebrał mu wielu 
przyjaciół. Po wojnie, jako kapłan i biskup, musiał stawić czoła 
ateistycznemu komunizmowi. 
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Trudności, nawet poważne, są próbą dojrzałości i wiary; próbą, 
którą przechodzi się, jedynie opierając się na mocy Chrystusa, który 
umarł i zmartwychwstał. Jan Paweł II przypomniał o tym całemu 
Kościołowi w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis,  
w której mówi: «Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca (...) 
musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesz-
nością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Musi 
niejako w Niego wejść z sobą samym» (n. 10). 

Drodzy młodzi, oto czego życzę każdemu z was: wejścia  
w Chrystusa z całym swoim życiem. I życzę, aby obchody stulecia 
urodzin św. Jana Pawła II tchnęły w was pragnienie odważnego 
podążania z Jezusem, który jest «Panem ryzyka, jest Panem wy-
chodzenia zawsze 'poza'. (...) Pan, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, chce 
dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy 
doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce stały się 
znakami pojednania, jedności, tworzenia. Pragnie On twoich rąk, 
młodzieńcze i dziewczyno, pragnie twoich rąk, by nadal budować 
dzisiejszy świat» (przemówienie podczas czuwania modlitewnego  
z młodzieżą na «Campus Misericordiae» w Brzegach, 30 lipca 2016 r.). 

Zawierzam was wszystkich wstawiennictwu św. Jana Pawła II  
i z serca wam błogosławię. I proszę was, byście nie zapominali 
modlić się za mnie. Dziękuję! 
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LIST PAPIEŻA SENIORA BENEDYKTA XVI  

NA 100-LECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
 
 
18 maja upłynie 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w ma-

łym polskim mieście Wadowice. 
Polska, którą trzy sąsiednie mocarstwa – Prusy, Rosja i Austria 

– podzieliły między siebie i okupowały przez ponad sto lat, po pierw-
szej wojnie światowej odzyskała niepodległość. Było to wydarzenie 
budzące wielkie nadzieje, ale domagające się także wielkich wysił-
ków, ponieważ organizujące się na nowo państwo ciągle odczuwało 
nacisk obydwu mocarstw – Niemiec i Rosji. 

W tej sytuacji opresji, ale przede wszystkim nadziei, wzrastał 
młody Karol Wojtyła, który niestety bardzo wcześnie stracił swą 
matkę, brata, a na koniec także ojca, któremu zawdzięczał swoją 
głęboką i gorącą pobożność. Młodego Karola pociągały szczególnie 
literatura i teatr, dlatego po uzyskaniu matury zaczął najpierw stu-
diować te dwa przedmioty. 

„Aby uchronić się przed wywózką na przymusowe roboty do 
Niemiec, jesienią roku 1940 zaczął pracę jako robotnik fizyczny  
w kamieniołomie, związanym z fabryką chemiczną Solvay” (por. Jan 
Paweł II, Dar i tajemnica, s. 12). „Jesienią roku 1942 podjął osta-
teczną decyzję wstąpienia do krakowskiego Seminarium Duchowne-
go, które arcybiskup Krakowa Sapieha potajemnie zorganizował  
w swej rezydencji. Już jako fabryczny pracownik rozpoczął z pomocą 
starych książek studiowanie teologii, tak że 1 listopada 1946 mógł 
otrzymać święcenia kapłańskie” (por. tamże, s. 15). 

Teologii uczył się jednak nie tylko z książek, ale także poprzez 
doświadczenie konkretnej ciężkiej sytuacji, w której znajdował się on 
sam i jego kraj. Jest to poniekąd charakterystyczne dla całego jego 
życia i działalności. Studiuje książki, ale zawarte w nich pytania 
stają się treścią, którą przeżywa i której dogłębnie doświadcza. Tak 
też dla niego jako młodego biskupa – od 1958 roku biskupa pomocni-
czego, a od 1964 roku arcybiskupa Krakowa – Sobór Watykański II 
stanowi szkołę całego jego życia i pracy. Pojawiające się doniosłe 
pytania, przede wszystkim wiążące się z tak zwanym Schematem 
XIII – późniejszą Konstytucją Gaudium et spes – były jego osobistymi 
pytaniami. Wypracowane na soborze odpowiedzi wskazały mu drogę 
jego pracy jako biskupa, a później jako papieża. 



STOLICA APOSTOLSKA 

 
 

 

190 

Gdy kardynał Wojtyła 16 października 1978 roku został obrany 
Następcą Świętego Piotra, Kościół znajdował się w sytuacji drama-
tycznej. Obrady soborowe przedstawiano na forum publicznym jako 
spieranie się o samą wiarę, która w ten sposób wydawała się pozba-
wiona swego charakteru nieomylnej i nienaruszalnej pewności. Tak 
na przykład pewien bawarski proboszcz sytuację tę scharakteryzował 
w następujących słowach: „Na koniec wpadliśmy w błędną wiarę”. To 
poczucie, że nic już nie jest pewne, że wszystko można kwestionować, 
podsycał jeszcze sposób przeprowadzania reformy liturgii. Na koniec 
wydawało się, że także w liturgii można wszystko tworzyć samemu. 
Paweł VI energicznie i zdecydowanie doprowadził do końca sobór, 
jednak po jego zakończeniu stawał przed coraz trudniejszymi pro-
blemami, które na koniec postawiły pod znakiem zapytania sam Ko-
ściół. Socjologowie porównywali w tamtym czasie sytuację Kościoła  
z sytuacją Związku Sowieckiego pod rządami Gorbaczowa, w którym 
w procesie poszukiwania niezbędnych reform rozpadł się na koniec 
cały potężny wizerunek państwa sowieckiego. 

Tak więc na nowego papieża czekało w istocie zadanie po ludzku 
niemal niewykonalne. Już na pierwszy rzut oka okazało się jednak, 
że Jan Paweł II budził nowe zachwycenie się Chrystusem i Jego Ko-
ściołem. Najpierw jego słowa na rozpoczęcie pontyfikatu, zawołanie: 
„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” 
Ten ton charakteryzował zresztą cały jego pontyfikat i uczynił go 
wyzwalającym odnowicielem Kościoła. Stało się tak dlatego, że nowy 
papież pochodził z kraju, w którym recepcja soboru była pozytywna. 
Decydujące było nie powątpiewanie we wszystko, lecz radosna odno-
wa wszystkiego. 

W 104 wielkich podróżach duszpasterskich papież przemierzył 
cały świat i wszędzie głosił Ewangelię jako radosną nowinę, wyja-
śniając w ten sposób także swój obowiązek opowiadania się za do-
brem, za Chrystusem. 

W 14 encyklikach na nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła i je-
go ludzkie nauczanie. Nieuniknione więc było to, że wywołał sprze-
ciw w Kościołach Zachodu, które były przepełnione wątpliwościami. 

Dzisiaj istotne wydaje mi się wskazywanie na właściwe cen-
trum, z perspektywy którego należy odczytywać przesłanie zawarte 
w jego różnych tekstach. Centrum to sugestywnie odsłoniła nam 
wszystkim godzina jego śmierci. Papież Jan Paweł II zmarł w pierw-
szych godzinach ustanowionego przez niego święta Miłosierdzia  
Bożego. Pozwólcie mi najpierw dołączyć tutaj małą osobistą uwagę, 
która ukazuje nam coś ważnego dla zrozumienia istoty i postępowa-
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nia tego papieża. Jan Paweł II był od początku pod dużym wraże-
niem orędzia krakowskiej zakonnicy Faustyny Kowalskiej, która 
przedstawiała miłosierdzie Boże jako istotne centrum całej chrześci-
jańskiej wiary i pragnęła ustanowienia jego święta. Po konsultacjach 
papież przewidział na nie Białą Niedzielę. 

W sprawie stosowności tej daty, przed podjęciem ostatecznej de-
cyzji, poprosił jednak o opinię Kongregację Nauki Wiary. Daliśmy 
odpowiedź negatywną, ponieważ uważaliśmy, że takiej wielkiej, sta-
rej i pełnej treści daty jak Biała Niedziela nie należy obciążać nowy-
mi ideami. Dla Ojca Świętego przyjęcie naszego „nie” z pewnością nie 
było łatwe. On jednak zrobił to z całą pokorą i przyjął również nasze 
drugie „nie”. Na koniec sformułował propozycję, która Białej Niedzie-
li pozostawia jej historyczne znaczenie, ale w jej pierwotną treść 
wprowadza miłosierdzie Boże. Często zdarzały się takie przypadki,  
w których wywierała na mnie wrażenie pokora wielkiego papieża, 
rezygnującego ze swych ulubionych idei, gdy nie było na nie zgody 
urzędowych organów, o którą zgodnie z klasycznym porządkiem na-
leżało je prosić. 

Gdy Jan Paweł II wydał ostatnie tchnienie na tym świecie, było 
akurat po pierwszych nieszporach święta Miłosierdzia Bożego. Roz-
jaśniło to godzinę jego śmierci: światło miłosierdzia Bożego rozbłysło 
nad jego konaniem jako krzepiące orędzie. W swojej ostatniej książce 
Pamięć i tożsamość, która ukazała się prawie w przeddzień jego 
śmierci, papież raz jeszcze po krótce przedstawił orędzie Bożego mi-
łosierdzia. Wskazuje w niej, że siostra Faustyna zmarła jeszcze przed 
okropieństwem drugiej wojny światowej, ale przekazała już odpo-
wiedź Pana na te potworności. „Zło nie odnosi ostatecznego zwycię-
stwa! Tajemnica paschalna potwierdza, że ostatecznie zwycięskie 
jest dobro; że życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią; że nad nienawi-
ścią tryumfuje miłość” (s. 62). 

Papieżowi przez całe życie chodziło o to, aby obiektywne cen-
trum wiary chrześcijańskiej – naukę o zbawieniu – subiektywnie 
przyjąć za swoje i uzdalniać innych do jego przyjęcia. Dzięki zmar-
twychwstałemu Chrystusowi miłosierdzie Boże jest przeznaczone dla 
każdego. Mimo iż to centrum chrześcijańskiej egzystencji jest nam 
darowane tylko w wierze, ma ono jednocześnie znaczenie filozoficzne, 
bo skoro miłosierdzie Boże nie jest faktem, to musimy radzić sobie  
z takim światem, w którym ostateczna przeciwwaga dobra wobec zła 
nie jest rozpoznawalna. 

Ostatecznie poza tym obiektywnym historycznym znaczeniem 
każdy musi wiedzieć, że miłosierdzie Boże okaże się na koniec sil-
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niejsze od naszej słabości. W tym miejscu należy odnajdywać we-
wnętrzną jedność orędzia Jana Pawła II i zasadnicze intencje papie-
ża Franciszka: wbrew spotykanej niekiedy opinii Jan Paweł II nie 
jest moralnym rygorystą. Ukazując istotne znaczenie Bożego miło-
sierdzia, daje on nam możność przyjęcia stawianych ludziom moral-
nych wymogów, mimo iż człowiek nigdy nie zdoła im w pełni spro-
stać. Nasze moralne wysiłki podejmujemy w świetle Bożego miło-
sierdzia, które dla naszej słabości okazuje się uzdrawiającą mocą. 

Gdy papież Jan Paweł II umierał, Plac św. Piotra był pełen lu-
dzi, przede wszystkim młodych, którzy chcieli po raz ostatni spotkać 
się ze swym papieżem. Nigdy nie zapomnę chwili, w której arcybi-
skup Sandri podał wiadomość o odejściu papieża. Nie zapomnę prze-
de wszystkim chwili, w której wielki dzwon św. Piotra ogłosił tę wia-
domość. W dniu pogrzebu Ojca Świętego można było zobaczyć mnó-
stwo plakatów z napisem „Santo subito”. Było to wołanie, które pły-
nęło ze spotkania z Janem Pawłem II ze wszystkich stron. I nie tylko 
na Placu św. Piotra, ale w różnych kręgach intelektualistów dysku-
towano nad nadaniem Janowi Pawłowi II tytułu „Wielki”. 

Słowo „święty” wskazuje na sferę Bożą, a słowo „wielki” na wy-
miar ludzki. Zgodnie z zasadami Kościoła świętość ocenia się na pod-
stawie dwóch kryteriów: heroiczności cnót i cudu. Obydwa te kryte-
ria są ściśle ze sobą związane. Bowiem pojęcie „cnoty heroicznej” 
oznacza nie jakiś sukces olimpijski, ale fakt, że w danym człowieku  
i przez niego widoczne jest to, co nie ma źródła w nim samym, lecz 
jest tym, co działanie Boga ukazuje w nim i przez niego. Chodzi tu 
nie o moralne współzawodnictwo, lecz o rezygnację z własnej wielko-
ści. Chodzi o to, że człowiek pozwala Bogu działać w sobie i w ten 
sposób uwidaczniać przez siebie działanie i moc Boga. 

To samo odnosi się do kryterium cudu. Również tutaj nie chodzi 
o to, że dzieje się coś sensacyjnego, lecz o to, że uzdrawiająca dobroć 
Boga staje się widoczna w sposób przekraczający ludzkie możliwości. 
Święty jest człowiekiem otwartym, którego przenika Bóg. Święty to 
ktoś otwarty na Boga, to człowiek przeniknięty Bogiem. Świętym jest 
ten, kto nie koncentruje uwagi na sobie, ale sprawia, że widzimy  
i rozpoznajemy Boga. Celem procesów beatyfikacyjnego i kanoniza-
cyjnego jest właśnie zbadanie tego zgodnie z normami prawa. W od-
niesieniu do Jana Pawła II obydwa te procesy zostały przeprowadzo-
ne ściśle według obowiązujących reguł. Stoi on więc teraz przed nami 
jako ojciec ukazujący nam miłosierdzie i dobroć Boga. 

Trudniejsze jest poprawne zdefiniowanie pojęcia „wielki”. W cią-
gu prawie dwutysiącletniej historii papiestwa tytuł „Wielki” przyjął 
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się tylko w odniesieniu do dwóch papieży: do Leona I (440-461) i do 
Grzegorza I (590-604). Słowo „wielki” ma u obydwu wydźwięk poli-
tyczny, ale w tym sensie, że dzięki sukcesom politycznym ukazuje się 
coś z tajemnicy samego Boga. Leon Wielki w rozmowie z wodzem 
Hunów Attylą przekonał go do oszczędzenia Rzymu, miasta aposto-
łów Piotra i Pawła. Bez broni, bez władzy wojskowej czy politycznej, 
mocą swego przekonania do wiary zdołał straszliwego tyrana namó-
wić do oszczędzenia Rzymu. W walce ducha z władzą, duch okazał się 
silniejszy. 

Grzegorz I nie odniósł żadnego podobnie spektakularnego suk-
cesu, ale mimo to potrafił kilka razy ocalić Rzym przed Longobarda-
mi – również on, przeciwstawiając władzy ducha, odnosił zwycięstwo 
ducha. 

Gdy zestawiamy historię tych dwóch papieży z historią Jana 
Pawła II, podobieństwo jest niezaprzeczalne. Także Jan Paweł II nie 
dysponował żadną siłą militarną ani władzą polityczną. W lutym 
1945 roku, przy naradzaniu się nad przyszłym kształtem Europy  
i Niemiec, ktoś zwrócił uwagę, że trzeba też uwzględnić opinię papie-
ża. Stalin zapytał wtedy: „Ile dywizji ma papież?” Oczywiście nie 
miał żadnej. Ale moc wiary okazała się siłą, która na koniec w roku 
1989 wytrąciła z równowagi sowiecki system siły i umożliwiła nowy 
początek. Nie ulega wątpliwości, że wiara papieża stanowiła istotny 
element w przełamaniu sił. I z pewnością także tutaj widoczna jest 
owa wielkość, która ujawniła się w przypadku Leona I i Grzegorza I. 

Pytanie, czy w tym przypadku przydomek „wielki” przyjmie się 
czy nie, pozostawmy otwarte. Prawdą jest, że w Janie Pawle II uwi-
doczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy  
Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką 
nadziei i otuchy. 

Drogi Święty Janie Pawle II, módl się za nami! 
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LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  

DO KAPŁANÓW NA WIELKI CZWARTEK 2020 ROKU 
 
 
Drodzy Bracia Kapłani! 
 

Jak co roku na Wielki Czwartek kierujemy do Was serdeczne 
słowa pozdrowienia i braterskiej więzi. Pierwotnie planowaliśmy 
przekazać Wam ten wielkoczwartkowy list z innym przesłaniem  
i rozważaniem, które wpisywało się w tradycję minionych lat  
i w ogólnopolski program duszpasterski. Jednakże wydarzenia mi-
nionych tygodni zaskoczyły nas wszystkich, czyniąc czas tegoroczne-
go Wielkiego Postu nieporównywalnym z niczym, co osobiście znamy 
i co dotychczas przeżywaliśmy.  

Na skutek pandemii i wprowadzonych rygorów sanitarnych 
opustoszały zarówno ulice naszych miejscowości, jak i kościoły czy 
kaplice. Po raz pierwszy od czasu wojny nie będziemy razem cele-
brować Mszy Krzyżma i odnawiać w katedrze przyrzeczeń kapłań-
skich. Ograniczyliśmy sprawowanie liturgii do kilkuosobowych grup, 
a bezpośredni kontakt z wiernymi możliwy stał się tylko w wyjątko-
wych przypadkach. Łączymy się na modlitwie dzięki środkom spo-
łecznego przekazu. Z bólem serca przyjmujemy wiadomości o zaraże-
niu, chorobie i śmierci tysięcy osób na całym świecie oraz o przeby-
wających w szpitalach zakaźnych w oddaleniu od bliskich. Wśród 
ofiar pandemii jest wielu kapłanów. Dla naszych wiernych i dla nas 
samych trudnym doświadczeniem staje się nie tylko zarażenie i cho-
roba, ale także skutki społeczne: kwarantanna, zawieszone zajęcia  
w szkołach i uczelniach, przymusowe przestoje i urlopy w wielu miej-
scach pracy, zatrzymanie życia kulturalnego. Zapewne przyjdzie 
nam przyjąć jeszcze wiele cierpień i zmagań związanych ze skutkami 
pandemii. 

Wszystko to powoduje wiele niepokoju i lęku wśród wiernych, 
ale także między nami. „Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy – mówił 
kilka dni temu papież Franciszek. Podobnie jak uczniów z Ewangelii 
ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna burza. Uświadomiliśmy 
sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, 
ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, 
wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem”.  

W tym miejscu wyrażamy naszą serdeczną wdzięczność Wam, 
drodzy Kapłani, za Waszą postawę miłości i ofiarną posługę w tych 
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trudnych okolicznościach, za serce, które okazujecie potrzebującym. 
Dziękujemy zwłaszcza za troskę o chorych, cierpiących i samotnych, 
a także za modlitwę za tych, którzy się nimi opiekują, narażając wła-
sne zdrowie, a często także życie. Dziękujemy, że wielu naszych braci 
kapłanów stworzyło możliwość wspólnej modlitwy poprzez Internet. 
Prosimy Was o trwanie na osobistej modlitwie i o ofiarowywanie 
przeżywanych cierpień w intencji zatrzymania epidemii i ogranicze-
nia jej negatywnych skutków. Dziękujemy za konkretne zaangażo-
wanie w pomoc osobom starszym, potrzebującym, będącym w kwa-
rantannie, za jałmużnę wielkopostną wspierającą finansowo wiele 
dzieł, za zorganizowanie internetowych rekolekcji oraz telefonów 
duszpasterskiego wsparcia. Dziękujemy za dowody, jakie okazujecie 
sobie wzajemnie w kapłańskim życiu i posłudze, pomimo fizycznego 
oddalenia od siebie. Dziękujemy jednocześnie za zrozumienie i sto-
sowanie się do rozporządzeń kościelnych i państwowych. Służą one 
zachowaniu zdrowia i życia nas wszystkich.  

Czas, który teraz przeżywamy, jest dla nas wielką tajemnicą, 
którą trudno obecnie odczytać. Ufamy, że w przyszłości lepiej i głę-
biej ją zrozumiemy. Jednak już dziś pragniemy ją przeżywać w du-
chu pokory i wiary.  

W tym duchu odkrywamy bliskość Chrystusa Pana. Doświad-
czenia, w których uczestniczymy, są czasem, w którym On jest obec-
ny, działa i przechodzi drogą Paschy wśród nas i dla nas. Przechodzi 
może niezauważalnie i jakby bezowocnie, bo pośród mrocznych oko-
liczności, przyjmując słabość, cierpienie, odrzucenie, osamotnienie  
i niezrozumienie. Przechodzi z nami przez wielorakie doświadczenia 
cierpienia, choroby i śmierci, które budzą w nas lęk i paraliżują. Je-
zus wytycza jednak drogę z perspektywą zmartwychwstania i życia – 
drogę paschalną, wpisaną w nasz chrzest. Podobnie jak poznali ją 
apostołowie, tak obecnie doświadczamy jej my i przeżywamy lęki  
i opory wobec misterium paschalnego (por. Mt 16, 22). Jednocześnie 
ta właśnie Pascha – Jezusa i Kościoła – jest dla nas podstawowym 
światłem i zaczynem, by odnowić i przyjąć sens naszego życia i towa-
rzyszących nam wydarzeń. Uczymy się tego z pokorą. Możliwe, że te 
szczególne Eucharystie, które przeżywamy w ogromnym osamotnie-
niu i wyciszeniu, oraz czas przeżyty na adoracji eucharystycznej, 
staną się zaczynem odnowy naszej obecności i posługi w życiu diece-
zji, parafii, wspólnot życia konsekrowanego i w domach formacyj-
nych. 
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W tym doświadczeniu wiary nie idziemy i nie możemy iść w po-
jedynkę – każdy zdany tylko na samego siebie lub na małą grupę 
osób. Chrystus gromadzi nas wokół Siebie i obdarowuje nas sobą – 
Kościołem. Przypomina nam o tym papież Franciszek: „W obecnej 
sytuacji pandemii, w jakiej się znajdujemy, żyjąc mniej lub bardziej 
odizolowani, jesteśmy zachęceni do odkrycia na nowo i do pogłębienia 
wartości komunii jednoczącej wszystkich członków Kościoła. Zjedno-
czeni z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, ale tworzymy jedno 
Ciało, którego On jest Głową”. Bardzo pragniemy tej wspólnoty  
i wspólnotowego towarzyszenia. Chcemy przekładać to pragnienie na 
potrzebne gesty jedności, solidarności i pomocy, na miarę naszych 
możliwości. Mamy w tym przykład ze strony samego Chrystusa, któ-
ry u progu Paschy objawił się uczniom jako prawdziwy sługa braci  
i sióstr (por. J 13,1-20).  

 

Drodzy Kapłani! 
Jako pasterze Kościoła w Polsce chcemy podjąć wyzwania tego 

czasu wspólnie z Wami. Modląc się razem, chcemy prosić o łaski Du-
cha Świętego, by móc lepiej rozeznać stojące przed nami zadania  
i wspólnie zaangażować się w ich realizację. Z naszej strony pra-
gniemy uczynić wszystko, co potrzebne, aby wspomóc Was, parafie  
i wspólnoty w tym trudnym okresie. Już podjęte w tym celu działania 
uzupełnimy kolejnymi, w miarę zmieniającej się sytuacji i kondycji 
naszych wspólnot. Wspólnie prośmy Boga, abyśmy mogli ukierunko-
wać wszystkie nasze pragnienia, zamiary, czyny i posiadane dobra 
jedynie do dyspozycji miłosiernego Pana.  

Z całego serca powierzamy Was wstawiennictwu i opiece Matki 
Najświętszej i patronów Polski. Prosimy razem Boga za cały Kościół 
w Polsce, abyśmy mogli sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy. 

Z pasterskim błogosławieństwem, 
 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

 

+Marek Jędraszewski 
Arcybiskup Metropolita Krakowski, Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

 

+Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski 

 

Warszawa, 31 marca 2020 r. 
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Komunikat 
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP 

 
PRAKTYKA PIERWSZYCH PIĄTKÓW I PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA  

W OKRESIE EPIDEMII 
 
W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sa-

kramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem 
wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zacho-
wania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków 
miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wier-
nych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców 
zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie. 

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz doku-
mentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że: 

• prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważ-
nej przeszkodzie1; 

• w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie 
przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki 
pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe2; 

• dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz 
dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie wa-
runku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, 
nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej 
praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę  
o kolejny miesiąc; 

• zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby 
we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku 
dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą 
danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia 
tzw. Komunii duchowej (pragnienia)3, a także jeśli trzeba,  
z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów 

                                                      
1 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na 

zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 
2330/00/LL, (tekst łaciński „Notitiae” 37 (2001) 190-194). 

2 Święta Kongregacja Soboru, „Tricenario Gregoriano”. Deklaracja o ciągłości 
celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.] 

3 Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296. 
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ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się  
wyspowiadać4. 

 
 
 

Bp Adam Bałabuch 
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów KEP 
 

 
Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.  

 
 
 
 
 

„Miłosierdziem 
budujemy Kościół Boży” 
Kardynał Stefan Wyszyński 

 
 

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI CHARYTATYWNEJ  
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA 

 
 
Drodzy Bracia i Siostry! 
Święto Miłosierdzia Bożego to także patronalne święto Caritas, 

która przez swoją posługę wypełnia misję uczniów Chrystusa. W tej 
misji uczestniczą wszyscy, którzy na różne sposoby wspierają 
ubogich, a także ci, którzy naśladują postawę dobrego Samarytanina, 
by ratować swoich bliźnich, których zdrowie i życie są zagrożone. To 
święto, ustanowione przez św. Jana Pawła II, zwyczajowo rozpoczyna 
Tydzień Miłosierdzia – czas, który jest wezwaniem do refleksji  
i bardziej uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, 
którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy. 

Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia jest wyjątkowy ze względu na 
bardzo trudną sytuację w Polsce i na świecie, ze względu na 
panującą epidemię! Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, na 
którego beatyfikację w tym roku oczekujemy, w jednym ze swoich 

                                                      
4 Por. KKK 1452. 
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listów pasterskich na Tydzień Miłosierdzia powiedział: 
„Miłosierdziem budujemy Kościół Boży” (XXXIII Tydzień 
Miłosierdzia 2-8.X.1972). To jakże ważne stwierdzenie niezłomnego 
Pasterza Kościoła w Polsce zostało wybrane na hasło tegorocznego 
Tygodnia Miłosierdzia w tym trudnym czasie. Niech nauczanie 
Prymasa Tysiąclecia na nowo stanie się dla nas duchową siłą, żywym 
wzorem, zachętą i drogowskazem, szczególnie w pełnieniu dzieł 
miłosierdzia. W sformułowanym przez siebie programie Społecznej 
Krucjaty Miłości, w punkcie 9, apelował do wszystkich Polaków: 
„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim  
i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół 
siebie”. 

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich mamy bardzo 
ważne wskazania także na nasze trudne dziś: „Uczniowie trwali  
w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba  
i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili 
wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali 
razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra  
i rozdzielali je każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). W tej „pieśni” 
na cześć idealnego Ludu Bożego w Jerozolimie, uwypuklona została 
myśl, że Kościół powinien odznaczać się nie tylko wspólnotą ducha, 
lecz także wspólnotą dóbr materialnych. Oznacza to troskę  
o sprawiedliwy do nich dostęp, a w korzystaniu z nich trzeba 
pamiętać o miłosierdziu, czyli o dzieleniu się tymi dobrami z tymi, 
którzy odczuwają ich niedostatek. Ważne jest też to „bycie razem”, by 
– jak mówi św. Paweł – „jeden drugiego brzemiona nosić” (Ga 6,2). 

Te wezwania, które na co dzień podejmuje Caritas, teraz, w tym 
ciężkim czasie epidemii, wybrzmiewają w sposób szczególny. Aby 
zaradzić nowym potrzebom, Caritas koncentruje swoją działalność 
wokół konkretnych priorytetów. Są nimi: wsparcie seniorów poprzez 
akcję „Pomoc dla Seniora” oraz podjęcie akcji „Wdzięczni Medykom”, 
której celem jest wspieranie służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, 
ratowników medycznych. Ale to także codzienna pomoc ubogim, 
bezdomnym, chorym, starszym i niepełnosprawnym, migrantom  
i uchodźcom oraz wszystkim poszkodowanym. Caritas pomaga dziś 
bardzo skutecznie w zakupie tak potrzebnych respiratorów, środków 
ochronnych, maseczek oraz innych rzeczy koniecznych w tym czasie. 
Uaktywnia się też wielu wspaniałych ludzi, którzy z ogromnym 
zaangażowaniem i poświęceniem włączają się w dzieła i akcje 
prowadzone przez Caritas. 
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Sprawdzają się tu słowa Prymasa Wyszyńskiego: „Wszystko, co 
nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, 
przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to 
w ręku Boga może działać ku dobremu”. Ta ogromnie trudna 
sytuacja epidemii wyzwala wiele dobra pośród ludzi. To solidarna 
troska o tych najbardziej zagrożonych – naszych czcigodnych 
seniorów. Odwiedzają ich liczni wolontariusze, dotychczas nieznani 
im sąsiedzi, ludzie dobrej woli, którzy wspierają ich przynosząc 
potrzebną żywność i lekarstwa. Akcja Caritas Polska – „Pomoc dla 
Seniora” – bardzo szybko rozwinęła się i poprzez Caritas diecezjalne 
niesie wsparcie w całym kraju. Pomoc seniorom to też karty 
zakupowe, które kilkanaście tysięcy osób starszych, będących  
w najtrudniejszej sytuacji życiowej, otrzymuje na codzienne zakupy. 
Poprzez Caritas Polska już ponad 15 milionów złotych rocznie trafia 
do tych najbardziej potrzebujących. Wielkie owoce przynosi też akcja 
„Wdzięczni Medykom”. Dzięki niej kupowane są tak bardzo 
potrzebne respiratory, odzież ochronna oraz inne potrzebne 
urządzenia i środki dla naszych szpitali. To wielkie wsparcie dla 
tych, którzy na co dzień są na pierwszej linii leczenia i ratowania 
życia i zdrowia naszych rodaków. „Skala pomocy, której udzielają 
Caritas Polska i Caritas diecezjalne w całej Polsce, jest 
nieporównywalna z żadną inną trudną sytuacją w historii naszego 
kraju” – jak stwierdza ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska 
(wg KAI). 

Wszystkim dziełom pomocy podejmowanym przez Caritas 
towarzyszy wzmożona modlitwa płynąca z naszych domów, świątyń  
i klasztorów. Ta modlitwa, która też należy do uczynków 
miłosierdzia, jest niezwykle ważna w tym czasie próby. Wielką 
otuchą napełnia fakt, że także inne prowadzone dotąd dzieła Caritas 
nadal dynamicznie się rozwijają, znajdując hojnych ofiarodawców, 
jak np. program „Rodzina Rodzinie”, w ramach którego polskie 
rodziny niosą pomoc dotkniętym dramatycznymi skutkami wojny 
rodzinom w Syrii. 

Mając na uwadze tę ogromną życzliwość tak wielu ludzkich serc, 
warto przywołać słowa św. Piotra, które usłyszeliśmy w dzisiejszym 
drugim czytaniu: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez 
powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do 
żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego,  
i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie… Dlatego 
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radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu 
różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się  
o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota…” (1 P 1,3-9). 

Prymas Tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński, który 
zapoczątkował peregrynację ikony jasnogórskiej w trudnych czasach 
komunizmu, ufając bezgranicznie w zwycięstwo Boga przez Maryję, 
tak mówił: „Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności 
ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, 
trzeba wszystko oddawać Maryi”. Dlatego my Polacy, jako naród 
Maryi, która jest naszą Matką i Królową, zjednoczmy nasze serca  
w tym dziele niesienia miłosierdzia naszym bliźnim. Słuchajmy 
Jezusa Zmartwychwstałego, który w dzisiejszej Ewangelii mówi 
także do nas: „Pokój wam!” (J 20,19.21). Zaufajmy Jezusowi, który 
przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych – przychodzi do naszych 
domów i mieszkań, przychodzi do naszych szpitali i domów opieki – 
by ukoić niepokój i dać nam nową nadzieję. 

Niech to błogosławieństwo pokoju umacnia nas w tym trudnym 
czasie. Niech będzie źródłem siły dla wszystkich, którzy  
z narażeniem swego zdrowia i życia ratują zdrowie i życie innych. 
Niech będzie znakiem wdzięczności za każdy gest miłosierdzia  
i niech rozpala w nas jego płomień. A Maryja, Matka Miłosierdzia  
i Pocieszycielka strapionych, niech wyprasza nam zwycięstwo. 

 
 

Bp Wiesław Szlachetka 
Przewodniczący Komisji Charytatywnej  

Konferencji Episkopatu Polski 
 

 
19 kwietnia 2020 r.  

 
 
 



EPISKOPAT POLSKI 

 
 

 

205 

 
SŁOWO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

„POKÓJ TOBIE, POLSKO!” (ŚW. JAN PAWEŁ II, 1983) 
 
 
 W pełnym niepokoju czasie epidemii, a także w sytuacji napięcia 

związanego z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, pragniemy 
zaapelować o odpowiedzialność za dobro wspólne, jakim jest Polska. 

 
1. Cały świat, w tym także nasza Ojczyzna, przeżywa obecnie 

dramatyczny, pełen udręki czas, wywołany przez pandemię.  W tej 
nadzwyczajnej sytuacji najważniejsza jest troska o każdego człowie-
ka, o jego zdrowie i życie, poczynając od osób najbardziej poszkodo-
wanych, zarażonych, przeżywających kwarantannę, ogarniętych lę-
kiem o przyszłość swoją i swoich najbliższych. 

Z wdzięcznością myślimy o naszych braciach i siostrach, którzy 
niosą pomoc osobom chorym: lekarzach, pielęgniarkach, służbie 
zdrowia, służbach dostarczających leki, środki dezynfekcyjne i żyw-
ność, wolontariuszach oraz tych wszystkich, którzy ofiarnie służą, 
abyśmy w atmosferze solidarności pokonali to bolesne doświadczenie. 
W tym gronie zasługującym na najwyższe wyrazy podziękowania 
znajdują się także osoby duchowne i zakonne oraz pracownicy Cari-
tas. 

Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie władz państwowych  
i samorządowych. Życzymy odpowiedzialnym za rządy naszym pań-
stwem, aby potrafili opracować i wdrożyć najodpowiedniejsze me-
chanizmy w celu rychłego pokonania epidemii. Przypominamy, że 
racją istnienia każdej władzy jest troska o dobro wspólne, które 
obejmuje „całokształt takich warunków życia społecznego, w jakich 
ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć swą własną doskonałość” (Jan 
XXIII, Mater et Magistra, 65). 

 
2. Na sytuację pandemicznego zagrożenia zdrowia i życia ludzi 

nakłada się u nas przewidywany termin wyborów prezydenckich. Ze 
względu na „słuszną autonomię porządku demokratycznego” (Cente-
simus Annus, 47) Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto 
politycznych sporach na temat formy, czy terminu wyborów, a tym 
bardziej, by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem. Misją 
Kościoła w takiej sytuacji jest jednak zawsze, pełne życzliwości, 
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przypominanie o szczególnej, moralnej i politycznej odpowiedzialno-
ści, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego. 

Apelujemy zatem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro 
wspólne naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak 
i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne 
stanowisko, dotyczące wyborów prezydenckich. Zachęcamy, aby  
w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie 
budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie 
obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokra-
tycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów. Prosi-
my, aby kierując się najlepszą wolą, w swoich działaniach szukali 
dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie 
oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do 
wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokra-
tycznego państwa. W tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powin-
niśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa 
prawa, budowanie – mimo różnic – kultury solidarności, także  
w sferze polityki. 

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata 
na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób 
prawość moralną, miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, 
kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyra-
zistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność 
do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygoto-
wanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie 
się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji 
małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję 
polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do 
wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami. 

 
3. Będąc ludźmi wiary, jesteśmy przekonani, że nie wszystko  

w życiu zależy od geniuszu człowieka. Wierzymy przecież w Boga  
i w Jego opatrznościowe czuwanie nad każdym człowiekiem, nad 
ludzkością i światem, dlatego przypominamy o wielkiej roli jedności 
człowieka z Bogiem oraz o mocy modlitwy. 

 Wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za Jego 
List do wszystkich wiernych na maj 2020 roku. Wraz z Papieżem 
zachęcamy do odmawiania Różańca Świętego, szczególnie w środowi-
sku rodzinnym. Zgodnie z polskim zwyczajem zachęcamy do pielę-
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gnowania nabożeństw majowych. Módlmy się za wstawiennictwem 
Maryi, Królowej Polski o opiekę nad nami i pomoc w pokonaniu pan-
demii. Czyńmy to z głęboką wiarą i nadzieją, że nasza Matka i Kró-
lowa, która wyprowadziła nas z wielu narodowych nieszczęść i tym 
razem okaże się nam Nieustającą Pomocą i Wspomożycielką. 

Byłoby też rzeczą pożyteczną, aby w pierwszym dniu maja – któ-
ry przypada w piątek – odstąpić od praktyki coraz częściej udzielanej 
dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Bardziej 
właściwym byłoby uczynić ten dzień dniem pokuty i postu w intencji 
zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków. 

W trudnym czasie epidemii, 3 maja br. na Jasnej Górze będzie 
miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Matce Bożej Królowej 
Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu  
Arcybiskup Stanisław Gądecki. 

„O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie 
swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał Swoją wszech-
mocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mo-
gło powrócić do normalnego biegu w spokoju. Zawierzamy się Tobie, 
która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei,  
o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!” (Papież Franciszek). 

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny, do 
gorliwej modlitwy w rodzinach i parafiach. Prosimy Boga, aby spełni-
ło się życzenie świętego Jana Pawła II – Pokój Tobie, Polsko!  

 
 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski 
 
 
Warszawa, 27 kwietnia 2020 r. 
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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA RADY STAŁEJ KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI 
 
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zebrała się na Jasnej 

Górze w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 
która w tym roku jest obchodzona 2 maja. Obradami kierował abp 
Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

1. Znajdujemy się w momencie, gdy cały świat, w tym także na-
sza Ojczyzna, przeżywa trudny czas, pełen cierpienia i nie-
pewności z powodu pandemii koronawirusa. W tej nadzwy-
czajnej sytuacji najważniejsza jest chrześcijańska troska  
o każdego człowieka, o jego życie oraz o zdrowie duszy i ciała. 
Otoczmy więc troską w szczególności osoby najbardziej po-
szkodowane, zakażone, przeżywające kwarantannę, tracące 
pracę i źródło utrzymania, ogarnięte lękiem o przyszłość swoją 
i swoich najbliższych. Pamiętajmy w modlitwie także o zmar-
łych i ich rodzinach, które przeżywają dramatyczne chwi-
le. Zachęcamy do modlitwy o to, byśmy mogli jak najszybciej 
powrócić do stanu sprzed epidemii i pełnego uczestnictwa  
w życiu sakramentalnym Kościoła. 

2. Dziękujemy tym, którzy niosą pomoc osobom chorym, ludziom 
pozostającym w ścisłej izolacji i seniorom: lekarzom, pielę-
gniarkom, ratownikom, diagnostom laboratoryjnym, apteka-
rzom, pracownikom medycznym i sanitarnym oraz wszystkim 
służbom, a także osobom pracującym w innych branżach, które 
w czasie epidemii dbają o nasze bezpieczeństwo, narażając 
swoje zdrowie i życie. Podziękowania kierujemy również do wo-
lontariuszy, harcerzy, sióstr zakonnych, zakonników, kapela-
nów szpitalnych i organizacji charytatywnych na czele z Cari-
tas Polska i diecezjalnymi oddziałami Caritas. 

3. W trosce o bezpieczeństwo społeczne, z odpowiedzialnością 
przyjmujemy państwowe ograniczenia sanitarne spowodowane 
stanem epidemii, choć są trudne i bolesne dla wielu z nas. 
Jednocześnie, w związku z planowanym przez Rząd znosze-
niem restrykcji chcemy podkreślić – tak jak wcześniej zazna-
czył Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki 
– potrzebę bardziej spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwe-
go kryterium znoszenia ograniczeń dopuszczalnej liczby wier-
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nych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku 
innych podmiotów. 

4. W obecnej sytuacji bardzo dziękujemy księżom i wiernym za 
odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń służb sanitarnych  
i władz państwowych w duchu chrześcijańskiej miłości bliźnie-
go. Zachęcamy, w miarę istniejących możliwości, do uczestnic-
twa w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach. Prosimy 
księży proboszczów o organizowanie w parafiach możliwości 
przystąpienia do spowiedzi świętej. Niech to będzie okazja do 
wypełnienia IV przykazania kościelnego, aby „przynajmniej 
raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świę-
tą”, poprzedzoną sakramentem pokuty i pojednania. Z zacho-
waniem wszelkich zarządzeń władz sanitarnych i państwo-
wych zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. 
Mogą one być dobrą okazją duszpasterską do powrócenia w ko-
ściołach do życia sakramentalnego osób, które tego pragną. 

5. W związku z utrzymującym się stanem epidemii przypomina-
my, że nadal obowiązują udzielone przez księży biskupów dys-
pensy od uczestnictwa w Mszy świętej w niedziele i uroczysto-
ści. Wyrażamy wdzięczność środkom społecznego przekazu  
i parafiom za transmisje liturgii w telewizji, radiu i internecie. 
Nie powinno to jednak osłabić naszej woli do przystępowania 
do sakramentów świętych w naszych kościołach. Ci, którzy – 
z powodu wprowadzonych limitów – nie mają takiej możliwości 
w niedzielę, mogą uczestniczyć w Mszach św. w świątyniach  
w inne dni tygodnia. Przywołujemy w tym miejscu słowa Ojca 
Świętego Franciszka, który przestrzegł przed niebezpieczeń-
stwem ograniczania praktykowania wiary wyłącznie do wy-
miaru wirtualnego. 

6. Dnia 18 maja będziemy przeżywali setną rocznicę urodzin św. 
Jana Pawła II. Tego dnia Papież Franciszek będzie modlił się  
u grobu św. Jana Pawła II, za co wyrażamy wielką wdzięcz-
ność Ojcu Świętemu. Zachęcamy do duchowej łączności  
z Następcą Świętego Piotra w tę rocznicę, która jest tak ważna 
dla Polaków i całego Kościoła. Prosimy również o modlitwę  
w intencji Papieża Franciszka. 

• Prosimy księży biskupów, aby w niedzielę 17 maja lub 18 maja 
br. we wszystkich katedrach, kościołach i kaplicach w Polsce 
były sprawowane Msze Święte jako diecezjalne i parafialne 
dziękczynienie za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Ponad-
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to w niedzielę 17 maja będzie czytany w kościołach list Prezy-
dium Konferencji Episkopatu Polski na 100-lecie urodzin  
Papieża Polaka. Zapraszamy do zaangażowania się w obchody 
stulecia urodzin naszego wielkiego Rodaka poprzez przypomi-
nanie jego nauczania, świadectwa życia, twórczości oraz przez 
wsparcie dzieł charytatywnych. 

7. Wyczekiwana przez nas beatyfikacja Prymasa Polski kard. 
Stefana Wyszyńskiego, przewidziana na 7 czerwca 2020 roku 
w Warszawie, została z powodu epidemii przeniesiona. Nowy 
termin zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości 
wtedy, kiedy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. 

8. Dzisiaj, 2 maja, gdy obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za 
Granicą, kierujemy do naszych Rodaków serdeczne pozdrowie-
nia i zapewniamy o modlitwie przed Cudownym Obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. 

9. Dobremu Bogu, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, po-
wierzamy przyszłość duchową i materialną naszej Ojczyzny. 
Dnia 3 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 na Jasnej Górze, 
będzie miało miejsce zawierzenie Polski Najświętszemu Sercu 
Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona abp 
Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski. 

 
Z Jasnej Góry, od tronu Maryi Królowej Polski, biskupi Rady 

Stałej Konferencji Episkopatu Polski błogosławią Ojczyźnie i Pola-
kom w kraju i za granicą. 

 
Podpisali:  

Członkowie Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski 

 
 
Jasna Góra, 2 maja 2020 r. 
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AKT ZAWIERZENIA POLSKI  

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA  
I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI  

 
Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwiel-

biony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu 
Świętym.  

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją 
ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwsta-
nia stała się miłością zwycięską.  

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, pro-
wadź nas. 

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 
1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą  
Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, 
Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przyby-
wamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie 
Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób 
szczególny również służbę Narodowi. Tutaj – na Jasnej Górze – 
uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie 
dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich 
warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe 
dobro naszej Ojczyzny.  

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin 
Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej na-
dziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję  
o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który 
przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione obli-
cze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach 
wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień. 

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świę-
tymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzi-
siejszym trudnym doświadczeniu.  

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 
laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą  
i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych 
Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez 
braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzi-
cielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz 
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nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy 
przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, 
bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz 
wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego 
Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski  
a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusz-
nych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej 
służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”. 

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej 
ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia 
konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią”  
w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów  
i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również 
kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby 
ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo 
Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą  
i Obroną.  

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Mat-
ko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala 
serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzie-
ci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi 
jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej 
wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwycię-
żoną Mocą.  

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt 
Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 
25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego  
w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, 
wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie za-
wierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, 
wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość,  
teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha 
Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi. 

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!  
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen   
 

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 2020 r. 
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LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  
Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II 

 
Umiłowani Siostry i Bracia! 

 
1. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Paw-

ła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 
Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kra-
ju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. O Karolu 
Wojtyle powiedziano i napisano już bardzo wiele, dobrze znana jest 
również jego biografia, która doczekała się licznych ekranizacji.  
W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy zmagamy się z pandemią 
koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość naszych rodzin oraz 
społeczeństwa – warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam do 
powiedzenia? Z jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju 
2020 roku?  

Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa, które wypowie-
dział w homilii rozpoczynającej pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórz-
cie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej wła-
dzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycz-
nych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! 
Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” 
(22.10.1978). Tak, Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On 
doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. Tyl-
ko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej 
chwili.  

Święty Jan Paweł II był człowiekiem, w którego życiu niezwykle 
wyraźnie uwidaczniały się cierpienie i niepewność jutra. Jego droga 
do świętości wiodła przez szereg trudnych doświadczeń życiowych, 
jak choćby przedwczesna śmierć ukochanej matki czy okrucieństwa 
II wojny światowej. On przyjmował te wydarzenia z wiarą w to, że 
historię człowieka ostatecznie prowadzi Pan Bóg, a śmierć nie jest 
pragnieniem Stwórcy. Gdyby Papież Polak żył dzisiaj, na pewno do-
brze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie. 
Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich rodziny. Sam przecież 
wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnie-
nia, bez możliwości sprawowania Mszy św. z wiernymi. Jego brat 
Edmund zmarł w wieku 26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził się 
od chorej pacjentki, udzielając jej pomocy medycznej. Na jego płycie 
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nagrobnej wyryto napis: „Swe młode życie oddał w ofierze cierpiącej 
ludzkości”. By upamiętnić swego starszego brata, nasz święty Papież 
trzymał na swoim biurku lekarski stetoskop. Święty Jan Paweł II 
rozumiał  i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowni-
ków medycznych, za których często się modlił i z którymi się spoty-
kał.   

 
2. Początek kapłańskiej drogi Karola Wojtyły miał miejsce  

w czasie II wojny światowej. Wraz ze swoimi rodakami był on ofiarą 
dwóch totalitarnych systemów: narodowego i międzynarodowego 
socjalizmu. Obydwa odrzucały Boga. Obydwa wyrosły na pysze, po-
gardzie dla innych i nienawiści. Obydwa odbierały wolność i godność 
człowiekowi. Obydwa niosły strach i śmierć. Obydwa te systemy ści-
śle też ze sobą współpracowały, aby doprowadzić do eksterminacji 
polskiej inteligencji, a naród polski przekształcić w rzesze niewolni-
ków. W tym czasie młody Karol Wojtyła był robotnikiem w kamienio-
łomach fabryki chemicznej Solvay w podkrakowskich Łagiewnikach.  

Następny rozdział księgi życia św. Jana Pawła II to posługa 
księdza oraz biskupa krakowskiego. Po dwuletnich studiach w Rzy-
mie został wikariuszem i katechetą w parafii w Niegowici, później 
pracował w Krakowie. Wykładał w seminariach duchownych i na 
uniwersytetach. 29 września 1958 roku został wyświęcony na bisku-
pa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, a w roku 1964 został jej 
arcybiskupem metropolitą. Brał czynny udział we wszystkich sesjach 
Soboru Watykańskiego II. W roku 1967 papież Paweł VI mianował 
go kardynałem. W czasach komunistycznego reżimu stanowczo bro-
nił chrześcijańskich wartości. Otwarty na dialog, w każdym widział 
brata. Nieustannie apelował o poszanowanie godności każdego czło-
wieka. Emanował entuzjazmem duszpasterskim. Wiele serca poświę-
cał pracy z młodzieżą, studentami, z młodymi małżeństwami. Wy-
cieczki w góry, na narty, obozy na łonie natury służyły mu zbliżaniu 
ludzi do Boga. Żartował, słuchał i uczył, stawiając młodym wysokie 
cele i wymagania. „Odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda 
waszego życia” – mówił najpierw do młodzieży w Polsce, a potem – 
na całym świecie. 

I tak nadszedł historyczny dzień 16 października 1978 roku, gdy 
kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Tu okazało się, jak 
ważną postacią w jego życiu był kard. Stefan Wyszyński. Po wyborze 
na papieża, Jan Paweł II powiedział: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej 
tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufno-
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ści rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofa-
jącej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, 
Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. Gdyby nie było  
Jasnej Góry”. Obydwaj byli głęboko związani z sanktuarium jasno-
górskim. Tam wszystko zawierzali Matce Bożej. 

Wybór kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra otworzył 
nowy rozdział nie tylko w jego życiu, ale także w historii Kościoła w 
Polsce i na świecie. Niespełna rok później zabrzmiały w Polsce słowa 
modlitwy: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, 
papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień 
Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch 
Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.  
Te słowa, wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku podczas Mszy św. na 
ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, stały się momentem 
zwrotnym w procesie polskich przemian demokratycznych. Dodały 
odwagi i nadziei, której Polacy wówczas tak bardzo potrzebowali. 
Dzisiaj – z perspektywy czasu – możemy traktować je jako słowa 
prorocze.  

 
3. Święty Jan Paweł II głosił Ewangelię na całym świecie.  

Odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości. Jego nauczanie jest 
wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez internet  
i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają 
nowe technologie. Już w 2002 roku Papież wzywał przecież cały  
Kościół do wypłynięcia „na głębię cyberprzestrzeni”. 

Głosząc konieczność poszanowania praw każdej osoby ludzkiej, 
Papież bronił najsłabszych i bezbronnych. Dzisiaj, gdy w czasie pan-
demii koronawirusa świat walczy o każde ludzkie życie, trzeba przy-
pomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od 
poczęcia do naturalnej śmierci. Podkreślał, że w żadnej dziedzinie 
życia prawo cywilne nie może zastąpić właściwie ukształtowanego 
sumienia. Kiedy wielu niepokoją zmiany demograficzne, wyludnianie 
się i starzenie Europy, jego słowa są nadal aktualną przestrogą: „na-
ród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”.  
W 1991 roku, w Radomiu, św. Jan Paweł II mówił: „Do tego cmenta-
rzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się 
inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz 
bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka, go-
dząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się 
narodzą. A przecież już miały to życie, już były poczęte, rozwijały się 



EPISKOPAT POLSKI 

 
 

 

216 

pod sercem swych matek, nie przeczuwając śmiertelnego zagrożenia. 
A kiedy już to zagrożenie stało się faktem, te bezbronne istoty ludz-
kie usiłowały się bronić. Aparat filmowy utrwalił tę rozpaczliwą 
obronę nienarodzonego dziecka w łonie matki wobec agresji. Kiedyś 
oglądałem taki film – i do dziś dnia nie mogę się od niego uwolnić, 
nie mogę uwolnić się od jego pamięci. Trudno wyobrazić sobie dramat 
straszliwszy w swej moralnej, ludzkiej wymowie”. 

Polacy i Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana 
Pawła II, który po latach wyznał: „Sprawy mojej Ojczyzny zawsze 
były i są mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa mój naród, 
wszystko to głęboko noszę w sercu. Dobro Ojczyzny uważam za moje 
dobro” (audiencja do Polaków z okazji 20. rocznicy pontyfikatu, 
1998). Polska była krajem, który Ojciec Święty odwiedzał najczęściej 
– odbył do Ojczyzny dziewięć pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z kon-
kretnym przesłaniem do rodaków, dostosowanym do aktualnie panu-
jącej sytuacji religijnej i politycznej. Każda z pielgrzymek była trak-
towana przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach  
z Papieżem uczestniczyły miliony osób. Święty Jan Paweł II wzywał 
Polaków do sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku. Mó-
wił: „«Jeden drugiego brzemiona noście» – to zwięzłe zdanie Apostoła 
jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidar-
ność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione 
razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni 
przeciw drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez człowieka samot-
nie” (Gdańsk, 1987). 

 
4. Dla wielu osób świadectwo o prawdziwości Ewangelii, jakie 

dał całemu światu św. Jan Paweł II, wybrzmiało najbardziej przeko-
nująco wtedy, gdy przyszło mu osobiście zmagać się z cierpieniem  
i chorobą, a na koniec życia stanąć wobec konieczności śmierci.  Po 
raz pierwszy z doświadczeniem wielkiego cierpienia spotkał się  
w związku z zamachem na swoje życie 13 maja 1981 roku. Kardynał 
Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz św. Jana Pawła II  
i świadek jego świętości, tak wspominał ten niezwykle dramatyczny 
czas: „Pamiętam, że w momencie zamachu na Placu św. Piotra [Pa-
pież] zachował duży spokój i opanowanie, choć sytuacja była drama-
tyczna, a zagrożenie życia ogromne. Pytany przeze mnie, potwierdził, 
że odczuwa ból spowodowany przez rany, pokazał też ich miejsca. 
Nie można jednak mówić o żadnej panice. Zanim stracił świadomość, 
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od razu też zawierzał się Maryi i mówił, że przebacza temu, który do 
niego strzelił”.  

W ostatnim dniu swojej ziemskiej pielgrzymki, 2 kwietnia 2005 
roku, Jan Paweł II był pełen wewnętrznego pokoju i poddania się 
woli Bożej. Jak wspomina kardynał Dziwisz, Papież był „zanurzony 
w modlitwie, miał świadomość swojego stanu i tego, co się z nim dzie-
je. Prosił, żeby czytać mu fragmenty Ewangelii według św. Jana, 
żegnał się ze współpracownikami, przyszedł m.in. kard. Joseph Rat-
zinger, były siostry zakonne, które mu posługiwały, był także foto-
graf Arturo Mari. Odprawialiśmy jeszcze Mszę św. ze Święta Miło-
sierdzia Bożego, stawał się coraz słabszy, z coraz mniejszą świado-
mością, ale gotowy na przejście do Domu Ojca”.   

Podczas pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, wiatr 
silnym podmuchem zamknął księgę Ewangeliarza znajdującą się na 
jego trumnie. Tak jakby zamknął księgę jego życia. Na zakończenie 
uroczystości wierni zebrani na Placu św. Piotra wołali „Santo Subi-
to!” – „Natychmiast świętym!”. W ten sposób prosili, aby Kościół 
ogłosił to, czego sami byli pewni: ten Papież był człowiekiem praw-
dziwie świętym!  

Cieszymy się bardzo, że 7 maja tego roku – niemal dokładnie  
w setną rocznicę przyjścia na świat Jana Pawła II – w bazylice pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, gdzie został 
ochrzczony, za zgodą Stolicy Apostolskiej rozpoczął się proces beaty-
fikacyjny jego Rodziców: Sług Bożych Emilii i Karola Wojtyłów. 
Wiemy dobrze, że nie byłoby takiego człowieka, kapłana i biskupa 
jak Karol Wojtyła, gdyby nie było wielkiej wiary jego Rodziców. 

 
5. Papież Franciszek, który kanonizował Jana Pawła II, we 

wstępie do książki opublikowanej w Watykanie z okazji stulecia uro-
dzin Papieża Polaka wyznał: „Wiele razy w czasie mojego życia ka-
płańskiego i biskupiego spoglądałem na niego, prosząc w moich mo-
dlitwach o dar wierności Ewangelii, tak jak on dawał o niej świadec-
two. (...) Już piętnaście lat dzieli nas od jego śmierci. Może to niewie-
le, ale to bardzo długo dla nastolatków i młodych ludzi, którzy go nie 
znali lub którzy mają tylko kilka mglistych wspomnień o nim z dzie-
ciństwa. Z tego powodu w setną rocznicę jego urodzin słusznie było 
upamiętnić tego wielkiego świętego świadka wiary, którego Bóg dał 
swojemu Kościołowi i ludzkości” (San Giovanni Paolo II, 100 anni, 
Parole e Immagini, Prefazione di Papa Francesco [Święty Jan  
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Paweł II, 100 lat. Słowa i Obrazy, Wstęp Papieża Franciszka], Città 
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2020, s. 3, 6). 

Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie z całego świata modlą się 
nieprzerwanie u jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za jego przyczyną 
proszą Boga o potrzebne łaski. Dołączmy i my do nich i módlmy się – 
przez jego wstawiennictwo – w intencjach, które głęboko nosimy  
w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. 
Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, 
za lekarzy, służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje 
życie dla naszego bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin  
Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem do braterstwa i jedności. 
Niech będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu. 

 
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen. 

 
 

Abp Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) 

 
Abp Marek Jędraszewski 

Arcybiskup Metropolita Krakowski 
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 

 
Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski 
 

Warszawa, 7 maja 2020 r. 
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Zamość, 2 kwietnia 2020 r.  

L.dz. 96/Gł/20 
 
 

 
 

DEKRET BISKUPA DIECEZJALNEGO W SPRAWIE PIERWSZYCH 

KOMUNII ŚWIĘTYCH 
 
 
Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii oraz brak pewności, co 

do dalszego rozwoju sytuacji, postanawiam, że Pierwsze Komunie 
Święte w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zostają przełożone na 
październik 2020 r. 

Proszę duszpasterzy oraz rodziców dzieci pierwszokomunijnych, 
aby wykorzystać obecny czas ograniczeń co do możliwości spotkań 
duszpasterskich i katechetycznych na bardziej intensywną ewangeli-
zację w środowiskach rodzinnych. Niech mobilizuje ona do osobistego 
świadectwa wiary i zaowocuje mocniejszym pragnieniem przyjęcia 
przez dzieci Pana Jezusa w Komunii Świętej. 

Zobowiązuję również Księży Dziekanów, aby po uzgodnieniu 
z Księżmi Proboszczami w jak najbliższym czasie opracowali nowe 
kalendarium Pierwszej Komunii Świętej dla swoich dekanatów  
i miast na październik 2020 r., a duszpasterzy proszę o poinformo-
wanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych o nowych terminach. 

 
Z pasterskim błogosławieństwem  

 
 
 

     † Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI  

 
Ks. Michał Maciołek  

KANCLERZ  
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Zamość – Zmartwychwstania Pańskie 2020 

 
ŻYCZENIA KSIĘŻY BISKUPÓW  WIELKANOC 2020 

 
 
Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Zmartwychwstałym, 

 
Ze szczególną serdecznością zwracamy się do was Wszystkich, 

aby podzielić się radosnym orędziem wiary, które brzmi: Chrystus 
Pan Zmartwychwstał! 

Choć w naszych sercach gości wiele niepokoju i rani je ból z po-
wodu cierpienia tylu osób na całym świecie, w naszej Ojczyźnie  
i Diecezji, dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio epidemią korona-
wirusa, to jednak większa i silniejsza jest nadzieja pokładana w Bo-
gu, Miłosiernym Ojcu, który „tak świat umiłował, że zesłał swojego 
Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne” (por. J 3,16). 

Ponieważ tegoroczne Święta Paschalne zostały z konieczności  
i dla dobra nas wszystkich tak mocno ograniczone w ich wymiarze 
liturgicznym i wspólnotowym, dlatego przeżywajmy je z jak najwięk-
szym zaangażowaniem osobistym w gronie rodziny i najbliższych. 
Niech ich obchód będzie trochę skromniejszy na zewnątrz, lecz bo-
gatszy duchowo. 

Życzymy Wam głębokiego pokoju, niewzruszonej ufności w Bo-
gu, wzajemnej miłości i zrozumienia, a także wielkiej gotowości,  
by dzielić strapienia i ciężary braci oraz sióstr znajdujących się  
w najtrudniejszej sytuacji. 

Niech Chrystus Zmartwychwstały i Żyjący dodaje Wam odwagi, 
umacnia wiarę i kieruje Wasze pragnienia oraz wysiłki ku osiągnię-
ciu radości nieprzemijającej i wiecznie trwałej. 

Ogarniamy Was modlitwą i z serca błogosławimy: W imię Ojca  
i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

 
 

† Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
† Mariusz Leszczyński  
     BISKUP POMOCNICZY  
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ŚWIĘCENIA DIAKONATU  
 

Zamość, 20 kwietnia 2020 r. 
L.dz. 101/Gł/20 

 
 

Przewielebny  
Ks. dr Jarosław Przytuła  
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego  
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie 

 
W myśl przepisów kan. 1024-1029 KPK, motu proprio papieża 

Pawła VI „Ad pascendum” z dn. 15 sierpnia 1972 r. oraz Instrukcji 
Episkopatu Polski z dn. 4 maja 1982 r., zostają dopuszczeni do 
święceń diakonatu, w dniu 9 maja 2020 r., następujący alumni 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej: 

 
1. Jakub Bubiłek,s. Henryka i Urszuli  
2. Marek Kędzia,s. Antoniego i Elżbiety  
3. Damian Leleń, s. Mariana i Bożeny  
4. Łukasz Łukasiewicz, s. Bogdana i Zofii  
5. Mateusz Wojda, s. Romana i Marzeny  

 
Upoważniam Księdza Rektora do przyjęcia od wymienionych 

kandydatów do diakonatu przepisanego prawem wyznania wiary. 
 

 

† Marian Rojek 
   BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

Ks. Michał Maciołek  
           KANCLERZ  

 

 

Wyżej wymienionym alumnom udzieliłem święceń diakonatu  
w sobotę, 9 maja 2020 r. w Katedrze Zamojskiej. 

Wobec mnie: 
 

† Mariusz Leszczyński  
    BISKUP POMOCNICZY 

 

Ks. Jarosław Przytuła       
REKTOR WSD 
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Zamość, 4 maja 2020 r. 

L.dz. 108/Gł/20 
 

 
 

DEKRET  
ERYGOWANIA ORAZ NADANIA TYTUŁU  

MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  
KAPLICY W LOKALNYM CENTRUM WSPIERAJĄCO-AKTYWIZUJĄCYM  

W TOMASZOWIE LUBELSKIM  
 
 

Mając na uwadze duchowe dobro wiernych i większą chwałę Bo-
ga, stosownie do prośby przedłożonej przez Zarząd Lokalnego Cen-
trum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim, Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz ks. Jerzego Sopla, pro-
boszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie 
Lubelskim, niniejszym, zgodnie z kan. 1223-1225 oraz 1229 Kodek-
su Prawa Kanoniczego, powołuję do istnienia kaplicę w budynku 
wspomnianego Centrum i nadaję jej tytuł Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy.  

Nadanie tytułu kaplicy nie upoważnia do obchodzenia odpustu 
w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Decyzja co do możliwości przechowywania Najświętszego  
Sakramentu w ustanowionej kaplicy zostanie podjęta w późniejszym 
czasie.   

Pensjonariuszom i Pracownikom Centrum oraz Domu Pomocy 
Społecznej, jak też Duszpasterzom i wszystkim osobom, które będą 
przychodziły na modlitwę w tym miejscu, z serca błogosławię:  
w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. 

 
 
 

    † Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI  

Ks. Michał Maciołek  
KANCLERZ  
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APEL BISKUPÓW METROPOLII PRZEMYSKIEJ  

O JEDNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ  
 

„Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój” (Ef 4,3) 
 
Drodzy Diecezjanie! 
Dzieje naszego Kościoła, a także naszej Ojczyzny, obfitują w nie-

zwykłe wydarzenia. Wśród nich są krzepiące i podnoszące ducha, takie 
jak odzyskanie niepodległości w 1918 r., czy wybór naszego Rodaka na 
Stolicę św. Piotra. W perspektywie bieżącego roku wspominamy „cud 
nad Wisłą”, wyrażając przekonanie o niezwykłej interwencji Bożej  
w dzieje naszej Ojczyzny. Wśród wielu refleksji i spostrzeżeń czynionych 
przy okazji podniosłych, ale niekiedy także tragicznych wydarzeń, poja-
wia się myśl o jednoczeniu się mieszkańców naszej Ojczyzny w ważnych 
i trudnych chwilach dziejowych. Z kolei bólem napełnia nas myśl o nie-
wykorzystanych okazjach, które mogły w historii zaowocować powodze-
niem, gdybyśmy tylko potrafili zjednoczyć nasze myśli i działania. Nie 
czas na dokładną analizę wydarzeń z naszej bogatej historii. Warto jed-
nak, mając w świadomości zasady „w jedności siła” oraz „zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje”, popatrzeć na otaczającą nas rzeczywistość, naznaczo-
ną trwającą pandemią. 

Oto z jednej strony, nawet pobieżna obserwacja rzeczywistości, od-
czytywana w perspektywie wiary, jak również dostrzegana – po prostu – 
obiektywnym osądem rozumu, nakazuje nam wyrazić wdzięczność wielu 
ludziom i instytucjom, które w czasie zagrożenia epidemicznego ofiarnie 
służą ludzkiemu życiu oraz starają się czynić naszą codzienność bardziej 
bezpieczną. Wiele razy, dzięki przekazom medialnym, mogliśmy podzi-
wiać heroiczną postawę personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, 
ratowników medycznych, a także innych służb mundurowych, które  
w imię zleconej im misji i powołania, świadczyły samarytańską pomoc 
wobec potrzebujących w szpitalach, miejscach izolacji czy osób przebywa-
jących na kwarantannie. Dodatkową okazją do wdzięczności jest obcho-
dzony 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej oraz fakt, 
że bieżący rok (2020) po raz pierwszy w historii został ogłoszony Mię-
dzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Pamiętajmy o nich, gdyż 
one teraz ciężko pracują, narażając życie swoje i swoich rodzin na zaka-
żenie, z powodu którego także umierają. Bardzo potrzebują naszego 
wsparcia, również duchowego! 

Doceniamy również i wyrażamy wdzięczność wobec duchownych  
i osób życia konsekrowanego, którzy w trosce o zbawienie wieczne, po-
dejmowali wiele wysiłków, by docierać do ludzi z orędziem nadziei  
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i ewangelicznym pocieszeniem, oraz – w miarę możliwości – sprawować 
sakramentalną posługę. 

Nie możemy również zapomnieć o wielu siostrach i braciach zakon-
nych, a także świeckich wolontariuszach, którzy w imię miłości bliźnie-
go, kierowani ewangelicznym miłosierdziem, podjęli posługę wobec cho-
rych i cierpiących, czy to indywidualnie, czy też w ośrodkach, w których 
potrzebowano wsparcia z racji zachorowań personelu medycznego. Te 
piękne świadectwa budują jedność wśród wierzących, solidarność naro-
dową i stanowią niezwykłą lekcję braterstwa dla przyszłych pokoleń. 

Z drugiej strony, w ostatnim czasie, niewątpliwie trudnym dla nas 
wszystkich, daje się słyszeć, oprócz wspaniałych głosów ludzkiej solidar-
ności, świadectw życia wiary i przykładów zatroskania o wspólnotę Ko-
ścioła, również i głosy krytyki, czy wręcz oskarżeń wysuwanych wobec 
decyzji władz państwowych czy kościelnych. Szanujemy głos każdego 
obywatela i wierzącego. Jednak czasami można odnieść wrażenie, że 
nachalne ataki krytyki i nawoływanie do działań sprzecznych z zalece-
niami władz kościelnych i państwowych, nie mają wiele wspólnego  
z chęcią budowania jedności w tych trudnych i wzywających nas do soli-
darności czasach. Czy nie zastanawialiśmy się nad tym, że szatan, jako 
ojciec kłamstwa, może zechcieć nas podzielić? Przecież nie jesteśmy teraz 
wolni od pokus, w tym pokusy reformowania Kościoła i hierarchów. 
Każdy kapłan, biskup, odpowiedzialny członek rodziny, czuje się zatro-
skany o powierzony mu Lud, wspólnotę domu, z którą żyje na ziemi  
i pielgrzymuje drogą zbawienia. Jak poucza nas święty Paweł: „A zatem 
zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny 
powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cier-
pliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” (Ef 4,1-2). 

Z przykrością odnotowujemy również informacje o piętnowaniu osób 
chorych na koronawirusa, przebywających w izolacji i na kwarantannie, 
czy też niekiedy o odcinaniu się od posługi personelu medycznego. Trze-
ba zdecydowanie potępić tego rodzaju osądy, konfabulacje, kłamliwe 
pomówienia czy wręcz wyrażane wobec tych osób represje. Nie wolno 
nam zapominać, że służby pomocowe ratują nasze życie i poświęcają się 
na rzecz innych, zawsze kosztem własnego zdrowia oraz często kosztem 
wielotygodniowej rozłąki z własnymi rodzinami. Chorzy zaś, czy osoby 
przebywające na kwarantannie, niosą krzyż cierpienia, bólu, samotności 
i niepewności jutra. Chrześcijańska postawa domaga się więc od nas 
gestów Weroniki i Szymona Cyrenejczyka, a nie krzykliwych głosów 
podejrzeń czy osądów. Postarajmy się bronić i wspierać w każdy możliwy 
sposób zarówno tych, którzy pracują na rzecz chorych, jak i ludzi do-
świadczonych chorobą lub izolacją. Zwracamy się za św. Pawłem z ape-
lem, który jednocześnie stanowi dla nas wszystkich chrześcijańskie  
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i ogólnoludzkie zadanie: „Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, 
jaką jest pokój” (Ef 4,3). 

Jako biskupi metropolii przemyskiej, prosimy Was wszystkich  
o jedność i solidarność. Zaprzestańmy bezpodstawnych słów oskarżeń  
i krzywdzących opinii. Przestańmy szerzyć w umysłach wierzących za-
męt, który nikomu i niczemu nie służy.  

Spróbujmy się jednoczyć w modlitwie i w tęsknocie za życiem sa-
kramentalnym, a więc za źródłem Bożej łaski. Niech obce nam będą 
podziały, krytykanctwo, manipulowanie ludzkimi dramatami czy pięt-
nowanie tych, którzy ofiarnie służą naszym obywatelom. 

Jeśli trudno nam przeżywać pewne wydarzenia, zgadzać się z przy-
jętymi zasadami, zarówno państwowymi, jak i kościelnymi, wołajmy  
o dary Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy i Jedności. Nie ule-
gajmy emocjom, sądom, domniemaniom, teoriom spiskowym. Skupmy 
się na wierze w obecność Boga pośród nas, wszak stał się Emmanuelem 
– Bogiem z nami. Korzystajmy z możliwości jakie dają nam otwarte ko-
ścioły włączając się do modlitwy adoracyjnej oraz do udziału w niedziel-
nej Eucharystii, która jest sakramentem jedności. Chrystus czeka na nas 
w sakramentach, w tabernakulach naszych świątyń, ale… czeka również 
na nas w naszych domach, rodzinach, zakładach pracy, w cierpiącym 
człowieku – naszym bliźnim. Jako Zmartwychwstały przynosi nam pokój 
i pojednanie. Trwajmy więc w jedności, braterstwie, chrześcijańskiej 
solidarności i pomocy. Budujmy mosty, a nie mury! 

Dołóżmy starań, aby „zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką 
jest pokój” (Ef 4,3). 

Maryja, Matka Kościoła, gromadząca Uczniów Pana w Wieczerniku, 
tak bardzo czczona w naszych maryjnych sanktuariach jako Łaskawa  
w konkatedrze w Lubaczowie, Pani Rzeszowska i Jackowa w Przemyślu, 
niech uczy nas jedności z Bogiem i bliźnimi. 

Z serca Wam wszystkim błogosławimy: w Imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. 

 
Abp Adam Szal 

Metropolita Przemyski 
 

Bp Jan Wątroba 
Biskup Rzeszowski 

 

Bp Marian Rojek 
Biskup Zamojsko-Lubaczowski 

 
Przemyśl, Rzeszów, Zamość,  8 maja 2020 r. 
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ŚWIĘCENIA PREZBITERATU  
 

Zamość, 18 maja 2020 r. 
L.dz. 119/Gł/20 

 
 

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 dnia 15 sierpnia 1972 r., oraz instrukcji 
Episkopatu Polski z dnia 4 maja 1982 r., zostają dopuszczeni do 
święceń prezbiteratu w dniu 6 czerwca 2020 r., następujący 
diakoni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej: 

 
1. Piotr Kończyński,s. Andrzeja i Barbary  
2. Kamil Kossak,s. Henryka i Jolanty  
3. Radosław Łukasiewicz, s. Roberta i Alicji  
4. Krzysztof Zgnilec, s. Jana i Grażyny  

 
Upoważniam Ks. Rektora dra Jarosława Przytułę do przyjęcia od 

kandydatów do prezbiteratu przepisanego prawem wyznania wiary. 
 

 

† Marian Rojek 
   BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

Ks. Michał Maciołek  
           KANCLERZ  

 
 

Wyżej wymienionym diakonom udzieliłem święceń prezbiteratu 
dnia 6 czerwca 2020 r. w Katedrze w Zamościu. 

 

 
† Marian Rojek 

   BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 
Ks. Jarosław Przytuła  
           REKTOR WSD  
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KOMUNIKATY BISKUPA DIECEZJALNEGO 

 
1/ Dołączając się do słów Przewodniczącego Konferencji 

Episkopatu Polski, Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, wzywam 
wszystkich wiernych naszej diecezji, aby korzystali coraz odważniej  
z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy 
tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii 
świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym.  Zachęcam do uczestnictwa 
we Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy 
zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego. 
Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie 
epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Jednocześnie 
zachęcam do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, 
zwłaszcza do aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz 
cyklicznych spotkań katechetycznych.  

Przed nami nowe wyzwania dotyczące codziennej pracy 
duszpasterskiej. Dołóżmy wszelkich starań, by wykorzystać trudne 
doświadczenie ograniczonych możliwości bezpośredniego kontaktu  
z wiernymi do jeszcze bardziej gorliwej posługi wobec rodzin, 
młodzieży i dzieci. Pamiętajmy o wspólnej odpowiedzialności za 
żywotność naszych parafii. Uczyńmy wszystko, by czas próby  
w postaci pandemii, która ciągle jeszcze trwa, zaowocował 
pogłębionym życiem duchowym, a pomysły i inicjatywy 
duszpasterskie realizowane w rzeczywistości wirtualnej, znalazły 
skuteczną kontynuację w konkretnej trosce o żywą wspólnotę 
Kościoła w jego duchowym i materialnym wymiarze. 

 
2/ W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi Pierwszej 

Komunii świętej w naszej diecezji w 2020 r., podtrzymuję decyzję jej 
przeniesienia na miesiąc październik. Uwzględniając jednak sytuację 
w kraju i złagodzenie wielu obostrzeń dotyczących życia publicznego, 
dopuszczam możliwość zorganizowania Pierwszej Komunii świętej  
w innym terminie. 

W takiej sytuacji rodzice dzieci pierwszokomunijnych oraz 
księża proboszczowie poszczególnych parafii biorą na siebie 
odpowiedzialność za zorganizowanie takiego wydarzenia oraz 
zapewnienie należytych środków bezpieczeństwa. Wskazane jest, by 
duszpasterze uzyskali od rodziców dzieci przystępujących do 
Pierwszej Komunii świętej pisemne oświadczenia potwierdzające ich 
wolę zmiany terminu tego wydarzenia oraz świadomość 
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odpowiedzialności za jego bezpieczny i zgodny z obowiązującymi 
rygorami sanitarnymi przebieg. 

 
3/ Wskazania co do organizacji liturgicznych Uroczystości 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz Dnia kapłańskiego  
w Sanktuarium MB w Krasnobrodzie zostaną podane w najbliższym 
czasie.  

 
Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą 
 
 
 

  † Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
 
Zamość, 19 maja 2020 r.  
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KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO  

W SPRAWIE DNIA KAPŁAŃSKIEGO 
 
W związku z trwającą pandemią oraz obowiązującymi ograni-

czeniami co do organizowania wydarzeń publicznych, tegoroczny 
Dzień Kapłański w Krasnobrodzie, zaplanowany 22 czerwca, odbę-
dzie się w ograniczonym wymiarze. 

Wezmą nim udział Księża Dziekani oraz Księża mający otrzy-
mać dokumenty potwierdzające zmianę placówki duszpasterskiej. 

Proszę Księży pełniących funkcję Dekanalnych Ojców Duchow-
nych o zorganizowanie Dnia Kapłańskiego w ramach dekanatów  
w liturgiczne Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana, 4 czerwca 2020 r. 

Materiały duszpasterskie do wykorzystania podczas spotkań  
kapłańskich, przygotowane przez Diecezjalnego Ojca Duchownego, 
zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie internetowej 
diecezji. 

 
Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą 
 
 
 

    † Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
Zamość, 27 maja 2020 r.   
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Zamość, 28 maja 2020 r.  
L.dz. 129/Gł/20 

 
 

DEKRET BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO  
O OGRANICZENIU DYSPENSY OD UDZIAŁU W EUCHARYSTII 
 
 
Odnosząc się do komunikatu Przewodniczącego Konferencji 

Episkopatu Polski, Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego oraz biorąc pod 
uwagę decyzje władz państwowych i sanitarnych znoszące kolejne 
ograniczenia co do zgromadzeń publicznych, niniejszym, zgodnie  
z kanonem 381 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z dniem 7 czerwca 
2020 r. odwołuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w nie-
dziele i w święta nakazane, udzieloną w dniu 30 marca 2020 r.  
i obejmującą wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej 
oraz przebywających na jej terenie. 

Jednocześnie (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 KPK) 
ponownie udzielam dyspensy od uczestnictwa we Mszy świętej  
w niedziele i w święta nakazane osobom w podeszłym wieku, osobom 
z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, 
itp.) oraz osobom, które czują obawę przed zarażeniem.  

Z całego serca zachęcam duszpasterzy i wiernych do wspólnego 
wzmożonego wysiłku w dziele przywracania pełnego funkcjonowania 
wspólnot parafialnych poprzez uczestnictwo w Eucharystii, spotka-
nia modlitewne i formacyjne oraz inne wymiary troski o sprawy  
duchowe i materialne Kościoła diecezjalnego. 

 
 
 

† Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
 
 

Dekret należy odczytać wiernym w niedzielę, 31 maja 2020 r.  
w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
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SPRAWY PERSONALNE  

 
W sobotę, 27 czerwca 2020 r., podczas Dnia Kapłańskiego 

w Sanktuarium w Krasnobrodzie, Biskup Zamojsko-Lubaczowski 
Marian Rojek ogłosił następujące decyzje personalne dotyczące 
kapłanów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: 

 
 

EMERYCI  
 
ks. kanonik mgr Stanisław BUDZYŃSKI, dotychczasowy pro-

boszcz parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju, z dniem 17 sierpnia 
2020 r. przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem  
w domu parafialnym parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju  

ks. prałat mgr Andrzej PUZON, dotychczasowy proboszcz parafii 
pw. NMP Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie, z dniem  
17 sierpnia 2020 r. przeniesiony w stan emerytalny z zamiesz-
kaniem w domu parafialnym parafii pw. NMP Nieustającej 
Pomocy w Hrubieszowie  

ks. kanonik mgr Józef RZECHUŁA, dotychczasowy kapelan  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Tomaszowie Lubelskim, z dniem 17 sierpnia 2020 r. przenie-
siony w stan emerytalny z zamieszkaniem w domu parafialnym 
parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim  

 
 
NEOPREZBITERZY  
 
ks. mgr Kamil KOSSAK, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mianowany 

wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Maj-
danie Starym  

ks. mgr Piotr KOŃCZYŃSKI, z dniem 17 sierpnia 2020 r. miano-
wany wikariuszem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Wożuczynie  

ks. mgr Radosław ŁUKASIEWICZ, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Ciesza-
nowie  

ks. mgr Krzysztof ZGNILEC, z dniem 17 sierpnia 2020 r. miano-
wany wikariuszem parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju  
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PROBOSZCZOWIE I ADMINISTRATORZY  
 
ks. kanonik mgr Józef BEDNARSKI, dotychczasowy proboszcz 

parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy oraz Wice-
dziekan Dekanatu Biłgoraj Pólnoc, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela  
w Lipsku k/Zamościa  

ks. mgr lic. Stanisław BŁASZCZUK, dotychczasowy proboszcz 
parafii pw. św. Stanisława Bpa w Teratynie, z dniem 17 sierp-
nia 2020 r. mianowany proboszczem parafii pw. Zesłania Ducha 
Świętego w Krasnobrodzie  

ks. mgr Krzysztof BYLINA, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
św. Wojciecha w Cieszanowie, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mia-
nowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Goraj-
cu  

ks. mgr lic. Tomasz KIELAR, dotychczasowy proboszcz parafii pw. 
św. Józefa Robotnika w Werchracie oraz Dyrektor Domu Reko-
lekcyjnego w Werchracie, z dniem 17 sierpnia 2020 r. miano-
wany proboszczem parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Gro-
madzie oraz kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Teodorów-
ce  

ks. dr Franciszek KOŚCIELSKI, dotychczasowy wikariusz parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej, z dniem 17 sierpnia 
2020 r. mianowany administratorem parafii pw. św. Maksymi-
liana Kolbego w Cichobórzu  

ks. mgr Marek KUŚMIERCZYK, dotychczasowy proboszcz parafii 
pw. MB Nieustającej Pomocy w Gromadzie oraz kapelan Domu 
Pomocy Społecznej w Teodorówce, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany proboszczem parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy 
w Hrubieszowie  

ks. mgr Krzysztof MAJ, dotychczasowy proboszcz parafii pw.  
św. Maksymiliana Kolbego w Cichobórzu, z dniem 17 sierpnia 
2020 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana 
Kolbego w Dąbrowicy  

ks. mgr Piotr RAWLIK, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP  
w Buśnie, z dniem 1 lipca 2020 r. odwołany z funkcji tymczasowe-
go administratora parafii pw. MB Częstochowskiej w Białopolu  

ks. mgr Roman SAWIC, dotychczasowy proboszcz parafii pw.  
Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, z dniem 17 sierpnia 
2020 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Jerzego w Bił-
goraju  
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ks. mgr Zbigniew SZCZYGIEŁ, dotychczasowy proboszcz parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Gorajcu, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława Bpa w Te-
ratynie  

ks. mgr Tomasz WINOGRODZKI, dotychczasowy proboszcz para-
fii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku k/Zamościa, z dniem  
17 sierpnia 2020 r. mianowany proboszczem parafii pw. Naro-
dzenia NMP w Krzeszowie  

ks. mgr Artur WOJTOWICZ, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
św. Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu, z dniem 17 sierp-
nia 2020 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa Ro-
botnika w Werchracie oraz Dyrektorem Domu Rekolekcyjnego 
w Werchracie  

ks. mgr Marian WYRWA, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. 
Karola Boromeusza w Lubaczowie, z dniem 1 lipca 2020 r. mia-
nowany proboszczem parafii pw. MB Częstochowskiej w Biało-
polu  

 
 
WIKARIUSZE  
 
ks. mgr lic. Grzegorz BARTKO, dotychczasowy wikariusz parafii 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim,  
z dniem 17 sierpnia 2020 r. mianowany wikariuszem parafii 
pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim  

ks. mgr lic. Adrian BOROWSKI, dotychczasowy wikariusz parafii 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym, z dniem 
17 sierpnia 2020 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Naro-
dzenia NMP w Oleszycach  

ks. mgr Konrad BULAK, dotychczasowy duszpasterz współpra-
cownik Rektora przy Kościele Rektoralnym pw. św. Katarzyny 
w Zamościu, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza 
Apostoła w Zamościu  

ks. mgr Karol BRYŁA, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Naro-
dzenia NMP w Oleszycach, z dniem 17 sierpnia 2020 r. miano-
wany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ucha-
niach  

ks. mgr Krzysztof CYRANOWSKI, dotychczasowy wikariusz para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach, z dniem 17 sierpnia 
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2020 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Nepomu-
cena w Suścu  

ks. mgr lic. Zbigniew GACA, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy, z dniem 17 sierpnia 
2020 r. mianowany wikariuszem parafii pw. MB Różańcowej  
w Lubyczy Królewskiej  

ks. dr Krzysztof GIERA, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, z dniem 17 
sierpnia 2020 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Narodze-
nia NMP w Oleszycach  

ks. mgr Piotr GRZECHNIK, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
św. Jana Nepomucena w Suścu, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Boboli  
w Baszni Dolnej  

ks. mgr lic. Krzysztof HAWRO, dotychczasowy wikariusz parafii 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła  
w Zamościu, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu  

ks. mgr Mateusz KICKA, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
Nawiedzenia NMP w Wożuczynie, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Józefowie  

ks. mgr lic. Łukasz KOLASA, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
św. Brata Alberta w Zamościu, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Karola Boromeusza  
w Lubaczowie  

ks. mgr Sebastian KOPER, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
św. Jerzego w Biłgoraju, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mianowa-
ny wikariuszem parafii pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie 
Lubelskim  

ks. mgr Paweł KOSTRUBIEC, dotychczasowy wikariusz parafii 
pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Leonarda w Tyszow-
cach  

ks. mgr Michał KOZIOŁEK, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
MB Różańcowej w Lubyczy Królewskiej, z dniem 17 sierpnia 
2020 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława 
Bpa w Lubaczowie  

ks. mgr Tomasz LEŃCZUK, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie, z dniem 17 sierpnia 
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2020 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim  

ks. mgr Władysław ŁUKIEWICZ, dotychczasowy duszpasterz po-
mocnik przy parafii pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie,  
z dniem 17 sierpnia 2020 r. mianowany wikariuszem tejże parafii  

ks. mgr lic. Krystian MALEC, z dniem 17 sierpnia 2020 r. miano-
wany wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta w Zamościu  

ks. mgr lic. Andrzej MICHALSKI, dotychczasowy wikariusz parafii 
pw. św. Leonarda w Tyszowcach, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Narolu  

ks. mgr Tomasz MIGAS, dotychczasowy wikariusz parafii pw.  
Narodzenia NMP w Oleszycach, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marii Magdaleny  
w Biłgoraju  

ks. mgr Marek SAJ, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Sta-
nisława Bpa w Lubaczowie, z dniem 17 sierpnia 2020 r. miano-
wany wikariuszem parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach  

ks. dr Grzegorz SZUBTARSKI, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mia-
nowany wikariuszem parafii pw. MB Szkaplerznej w Łabuniach  

ks. mgr Andrzej WĄSEK, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Obszy, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mia-
nowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła  
w Zamościu  

ks. mgr lic. Radosław ZABORNIAK, dotychczasowy wikariusz  
i tymczasowy administrator parafii pw. Narodzenia NMP  
w Krzeszowie, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Najświętszego  Serca Jezusa w Biszczy  

ks. mgr Andrzej ZDUNEK, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, z dniem  
17 sierpnia 2020 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Obszy  

 
 
INNE  
ks. dr Sławomir KORONA, dotychczasowy wikariusz parafii  

pw. św. Michała Archanioła w Zamościu, z dniem 17 sierpnia 
2020 r. skierowany do pomocy duszpasterskiej w tejże parafii  
z zadaniem kontynuowania pracy katechetycznej w I Społecz-
nym Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej w Zamo-
ściu  
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ks. mgr lic. Jacek ZIELIŃSKI, dotychczasowy wikariusz parafii 
pw. Narodzenia NMP w Narolu, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
otrzymał zgodę na podjęcie pracy duszpasterskiej we Włoszech  

ks. mgr Krzysztof ŚLEPOKURA, dotychczasowy duszpasterz po-
mocnik przy parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. 
Tomasza Apostoła w Zamościu, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany kapelanem Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim z zamieszkaniem 
w domu parafialnym parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lu-
belskim  

 



BISKUP DIECEZJALNY 

 
 

 

239 

 
HOMILIA NA POGRZEBIE ŚP. SIOSTRY LEOKADII SKURY  

- FRANCISZKANKI MISJONARKI MARYI 
ZAMOŚĆ, KAPLICA NA CMENTARZU PARAFIALNYM – 27 IV 2020 R. 

 
Łk 24,13-35 

 
Czcigodne Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, zakonnice  

i osoby życia konsekrowanego, Drodzy kapłani oraz Szacowna Rodzi-
no, Krewni i przyjaciele zmarłej Siostry śp. Leokadii Skury. Przywo-
łaliśmy Ewangelię z wczorajszej niedzieli, Łukaszowy opis spotkania 
ze Zmartwychwstałym dwóch uczniów Pana, udających się do 
Emaus. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa, obciążeni wydarzeniami 
jakie się tam dokonały, zdecydowali się opuścić Jerozolimę z nadzieją 
na jakiś nowy początek w ich życiu. 

Siostro Leokadio, twoim Emaus był szpital w Biłgoraju, choć 
właściwie to nie chciałaś opuszczać swego miejsca w klasztorze Sióstr 
Franciszkanek Misjonarek Maryi na Żdanowskiej w Zamościu, ale 
zostałaś do tego przymuszona. Nie miałaś wyjścia wobec koronawi-
rusa, jaki zagroził twojemu życiu i waszej zakonnej wspólnocie. 

Tam z twego ziemskiego biłgorajskiego Emaus, gdzie nastąpiło 
wyjątkowe i bezpośrednie spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem, 
który dołączył do ciebie i już razem z tobą szedł, On zabrał cię do 
swego niebieskiego Jeruzalem, do nieba. Ty do tego szpitala jechałaś 
z nadzieją na ziemskie życie. Z pewnością Siostro Lodziu przebywa-
jąc w izolacji od pozostałych pacjentów i sióstr zakonnych, prowadzi-
łaś ze swoim Boskim Oblubieńcem długie dialogi. Mieliście dużo cza-
su na wspólną rozmowę, podczas której Zmartwychwstały mówił ci, 
jak ciebie miłuje i pozwalał na to, byś w swoim cierpieniu dotykała 
Jego ran. Ty zaś szeptałaś pokornie, kochając Go swym zakonnym 
sercem, Koronką do Bożego miłosierdzia: „Jezu ufam Tobie”. A On 
ciebie, osobę zakażoną koronawirusem, obdarzał swoją obecnością 
poprzez dar i możliwość duchowej Komunii świętej. 

Ponieważ twoje życie dobiegało już do swego wieczora oraz dzień 
twego, Siostro Leokadio, zakonnego posługiwania nachylił się ku 
zachodowi, Chrystus zaprosił cię do tego, abyś z Nim już na zawsze 
pozostała na uczcie niebieskiej, w domu, w gospodzie Jego Ojca. Tam, 
gdzie przecież masz od wieków swoje mieszkanie, przygotowane 
przez Zmartwychwstałego. A serce twoje Siostro Lodziu, które zaw-
sze pałało miłością do Boga, uradowało się na wieki tą łaską i obec-
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nością Chrystusa oraz darem Jego zbawienia. On, który po swym 
zmartwychwstaniu wszedł do chwały Ojca, zabrał cię ze sobą. 

Mam teraz do ciebie Siostro, prośbę: Opowiedz nam dzisiaj, co cię 
spotkało i jak poznałaś swego Pana oraz Jego miłość? Co ci powie-
dział – jak ci tam teraz jest u Boga w niebie? Oznajmij nam, jakie 
jest to życie wieczne w przyszłym świecie, które wiarą naszą po-
twierdzamy, wyznając katolickie Credo, podczas każdego niedzielne-
go Łamania Chleba? 

Droga Siostro Leokadio, spostrzegam w tym momencie twoją nie-
co pochyloną postać, z różańcem w dłoni, z maryjną modlitwą na 
ustach, bo przecież jesteś Misjonarką Maryi, jak trwałaś niemal zaw-
sze w swym jasnym zakonnym habicie w duchowym kontakcie z Bo-
giem oraz z całym niebem. I lekki uśmiech na twej twarzy, a właści-
wie to bardziej twe figlarne oczy. Mówisz do mnie ściszonym głosem, 
muszę się więc nachylić, by ciebie usłyszeć. 

A ty patrząc na mnie, nieco zdziwiona, mówisz tak: Księże bi-
skupie, chcesz się dowiedzieć, jakie jest niebo i na czym polega tutej-
sze życie, to zaglądnij sobie do Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
Dosłownie jest tak, jak w nim zapisano, a nawet jeszcze zdecydowa-
nie piękniej, bo przecież „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, 
ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygo-
tował tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9). 

Ale ja nie ustępuję tak łatwo Siostrze Lodzi, tylko odpowiadam 
jej, iż przecież wiem o czym pisze katolicki Katechizm na koniec swej 
pierwszej części, gdzie w trzecim rozdziale i dwunastym artykule 
prezentuje prawdę naszej wiary o żywocie wiecznym. Ale proszę cię 
Siostro, czcigodna zakonna Jubilatko, co to niedawno świętowałaś  
z nami w klasztorze i w diecezji zamojsko-lubaczowskiej swój jubile-
usz 60 zakonnych ślubów, ty nam od siebie powiedz, jak tam jest?  
Co w niebie jest najważniejsze? 

Podnosisz swój palec i przypominasz mi oraz nam wszystkim tu 
na cmentarzu obecnym na twoim pogrzebie: W niebie najważniejsza 
jest miłość, bo sam Bóg jest nieskończoną Miłością a największym 
moim szczęściem jest oglądanie Boga twarzą w twarz. Bo tutaj 
wchodzą tylko ci, co umarli w łasce uświęcającej i w przyjaźni z Bo-
giem oraz są doskonale oczyszczeni przez Boże miłosierdzie z wszel-
kiej pozostałości swego ludzkiego grzechu. Widzę Boga bezpośrednio, 
takim jaki jest, bo przecież On to najwspanialsza i niepojęta Miłość. 

A powiedz mi, czy nie czujesz w swym sercu jakiejś ludzkiej za-
zdrości, kiedy widzisz całą tę wspólnotę nieba przed sobą? Bożą Mat-
kę, Apostołów i twego umiłowanego św. Franciszka, tylu świętych  
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i błogosławionych, papieża św. Jana Pawła II oraz twoich krewnych, 
współsiostry zakonne i bliskich, a także licznych aniołów oraz tak 
wielu z tych, którzy cię wyprzedzili w drodze do nieba, a ich ziemskie 
szczątki spoczywają choćby tu na tym zamojskim cmentarzu, gdzie  
i twoje doczesne prochy dzisiaj w waszym grobowcu składamy? 

Zdziwiona patrzysz na mnie i tłumaczysz mi: Przecież w niebie 
nie ma nic z naszych ziemskich słabości i ułomności. Nikt się tam nie 
porównuje, że ten czy ów kochał bardziej od innego, bo na swoją mia-
rę każdy napełniony jest Boską miłością, aż po brzegi swego ludzkie-
go serca. Ta miłość wprost się z niego przelewa, już więcej pomieścić 
w sobie nie potrafi, a więc w pełni szczęśliwy trwa w nasyceniu obfi-
tością swego szczęścia. Jest obecny razem z innymi zbawionymi  
i w radości wychwala Trójjedynego Boga, tak jak potrafi, tak jak umie. 

A potem jeszcze mówisz nam o tym, że to doskonałe życie, w któ-
rym nie ma już żadnej skazy, cierpienia, ułomności czy słabości, owa 
wspólnota istnienia i miłości z Trójcą Świętą, z Dziewicą Maryją, 
aniołami i wszystkimi świętymi, jako spełnienie wszystkich dobrych 
ludzkich pragnień, tęsknot, oczekiwań, dążeń, jako najwyższe i osta-
teczne nasycenie szczęścia jest wieczne, trwa i trwać będzie bez koń-
ca. Nie ma nawet cienia obawy, iż to się kiedyś skończy, bo się nigdy 
nie skończy, a ty ziemski człowieku nie potrafisz sobie nawet tego 
wyobrazić. 

Siostro Leokadio, przekonujesz mnie i nas zgromadzonych tutaj 
w tej cmentarnej kaplicy na modlitwie za ciebie, że nienasycone na 
ziemi ludzkie pragnienie szczęścia i radości, w niebie jest napełnione 
w obfitości Bożego hojnego serca. Jesteś z Chrystusem twoim Boskim 
Oblubieńcem, którego tu w swym zgromadzeniu zakonnym tak bar-
dzo kochałaś. Żyjesz w Nim i na zawsze masz swoje własne imię, 
tożsamość, nie gubisz się, nie rozmywasz i nie znikasz w jakimś 
wielkim tłumie, w nieskończoności tego, co Bóg stworzył, ale jesteś 
dostrzeżona i uszanowana, jak nigdy dotąd. 

Tam w niebieskiej chwale, liczy się to, jak ja tu na ziemi uwierzy-
łem w Chrystusa, jak Go kocham oraz w jakim zakresie pozostaję 
wierny Jego woli współpracując ze zbawczą Jego łaską, którą mi wy-
służył przez swoją mękę i krzyż, przez swe zmartwychwstanie oraz 
udziela mi tych owoców przez sakramentalną i miłosierną posługę 
swego Kościoła. 

Ochrzcić się to jeszcze za mało, gdy ta łaska nie zamienia się  
w czyny wiary. Być po ludzku dobrym to jeszcze za mało, bo nikt  
z nas sam bez łaski Bożej dostępnej w życiu świętymi sakramentami, 
zbawić się nie może. Być przeciętną siostrą zakonną to jeszcze za 
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mało – należy być Boskiemu Oblubieńcowi wierną aż do końca i po-
datną na każde tchnienie Ducha Świętego. Trzeba nam trwać w łasce 
Bożej w codziennej powszedniej świętości. Bez życia we wspólnocie 
Kościoła nie ma dla nas zbawienia, a dla ciebie, siostro Lodziu, jako 
osoby powołanej przez Chrystusa i trwającej w ślubie ubóstwa, po-
słuszeństwa i czystości, ta wspólnota Kościoła objawia się również 
przez wspólnotę zakonną. Pełne szczęście w niebie to wspólnota tych 
wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem. 

Siostro Leokadio, cieszymy się już teraz, razem z tobą, wielka-
nocną radością z twego spotkania ze Zmartwychwstałym, z tego,  
iż widzisz Boga takim jaki jest, że masz udział w Jego chwale  
i w radości wszystkich zbawionych. On zaspokoił na wieki pragnienia 
twego serca i życia. 

Masz bez żadnych ograniczeń udział w radościach zbawienia, cie-
szysz się w królestwie niebieskim, razem ze sprawiedliwymi i przyja-
ciółmi Boga niewypowiedzianym dla nas po ludzku i po ziemsku 
szczęściem. Czy więc my możemy się teraz smucić? Nie, my i twoja 
zakonna wspólnota Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, a także 
twoi krewni i przyjaciele radujemy się razem z tobą. A ty, śp. Siostro 
Leokadio, pamiętaj o nas, o naszym diecezjalnym Kościele, o mnie, 
którzy jeszcze zdążamy do ziemskiego Emaus na to piękne i wieczne 
spotkanie ze Zmartwychwstałym. Amen. 
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HOMILIA PODCZAS DNIA KAPŁAŃSKIEGO 

KRASNOBRÓD, SANKTUARIUM – 27 CZERWCA 2020 R. 
 

Rz 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 
 
 
Każdy kapłan winien zawsze być ukierunkowany najpierw na 

Boga, a następnie na ludzi, gdyż nikt z nas nie został wyświęcony dla 
siebie samego, ale do posługiwania w dziele zbawiania człowieka. 
Przypominamy sobie ten moment z liturgii święceń z naszej katedry, 
kiedy rektor Seminarium wzywał nas imiennie, abyśmy wobec 
Kościoła oraz swego biskupa, potwierdzili gotowość i pragnienie 
przyjęcia kapłaństwa. Występowaliśmy z szeregu oraz mocnym  
i zdecydowanym głosem oświadczaliśmy: „Jestem”. 

To moment, głębokiego poruszenia serca dla każdego kandydata 
do prezbiteratu. Dopiero co ukończyliśmy tygodniowe rekolekcje, 
które prowadził nasz ojciec duchowny, a tu mocne strony mego 
dotychczasowego życia zmagają się ze słabościami, radości  
z cierpieniami, nadzieje z obawami. Wówczas w tym moim prostym  
i symbolicznym geście odpowiedzi „jestem” wyrażałem wobec Boga  
i mego biskupa gotowość i w sercu mówiłem pokornie: „Panie, weź 
mnie w swoje posiadanie, bo całkowicie należę do Ciebie”. 

To jest zewnętrzny, bardzo wyraźny znak posłuszeństwa Bogu  
i Kościołowi, oddanie siebie do pełnej dyspozycji. Diakon 
przystępujący do święceń prezbiteratu, z tym, kim on jest i o czym 
zdecydują jego przełożeni, oświadcza wobec Chrystusa gotowość na 
wszystko. 

Niech teraz każdy z nas przypomni sobie, ile to lat temu  
w katedralnej świątyni, tak właśnie przed Bogiem, naszym 
Biskupem i całym obecnym tam Kościołem, wypowiadaliśmy owe 
słowo „jestem”. I od tamtego momentu wciąż chcę tej dyspozycyjności 
każdego dnia oraz potwierdzam, tak jak to uczynimy za chwilę  
w naszych odnawianych kapłańskich przyrzeczeniach, moją gotowość 
i posłuszeństwo służenia Bogu. 

Całym być dla Chrystusa, to jest zadanie każdego kapłana, który 
od Boga życie otrzymuje i dla Niego żyje, oddając je w swej 
dyspozycyjności dla ludzi. Jak słyszeliśmy to w Ewangelii, mamy 
bardziej niż naszych najbliższych krewnych miłować Jezusa. Zawsze 
dla nas pozostaje kimś ważnym matka, ojciec, brat czy siostra, to 
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wynika z Bożego przykazania, ale przynależność do Boga i do Bożej 
rodziny jest ponad wszystkim. Dla każdego z nas. 

Kapłan powinien to, do czego wszyscy są powołani, a mianowicie 
świętość i miłość do Boga, w szczególny sposób ucieleśniać w swoim 
osobistym życiu. Mamy być ludźmi Boga, u których działanie 
Chrystusa, objawia się bardziej uchwytnie, niż u innych osób. 

To, co się jako pierwsze rzuca w oczy, to zewnętrzność, poprzez 
którą Bóg działa w kapłanie. Popatrzmy na osobisty bilans, przez ile 
lat w naszym życiu to się już dokonuje, przez jakie wikariaty, 
posługiwanie proboszczowskie czy też jako kapelan albo w realizacji 
jakiejś diecezjalnej funkcji. Lata katechizacji, prowadzenie dzieł 
ewangelizacyjnych i grup duszpasterskich, renowacje obiektów 
sakralnych i budowa świątyń oraz domów parafialnych, praca  
w koniecznych strukturach lokalnego Kościoła. 

Możecie tu sobie przypominać i wyliczać owe różnorakie 
zewnętrzne znaki oczywistej dyspozycyjności w poszczególnych 
wspólnotach, na rozmaitych funkcjach w naszym zamojsko-
lubaczowskim Kościele a nawet w Kościele powszechnym. 

Wartym podkreślenia i zauważenia jest pozytywne świadectwo  
o wielu kapłanach naszej diecezji, którzy nie mają zawężonego 
myślenia i mentalności zamkniętej kościelnej wieży. Ale są też tacy, 
którzy oświadczają, że mnie interesuje tylko moja parafia,  
a sąsiedztwo, dekanat, diecezja czy także poza, to już niech się inni 
martwią – przeważnie ci z zamojskiej Kurii na czele z biskupem. 
Wygląda na to, iż postępują oni zgodnie z egoistyczną zasadą, 
zaczerpniętą z utworu „Wesele”, Stanisława Wyspiańskiego: „Niech 
na całym świecie wojna, byle moja wieś spokojna”. I dlatego niewiele 
się tam duszpastersko dzieje. 

A przy takiej sposobności jak dzisiejsza, chcę podziękować tym 
wszystkim kapłanom, którzy w różnym zakresie i na rozmaity sposób 
udzielają się w sprawy uświęcania, ewangelizacji, stałej formacji 
kapłanów i prowadzenia na wysokim poziomie naszego Katolickiego 
Radia Zamość. Także czynnych w inicjatywach charytatywnych  
w zakresie diecezjalnej Caritas, zarówno poprzez grupy parafialne  
i szkolne, we wszystkich duszpasterstwach, w realizowanych 
dziełach budowalnych, jak choćby Dom Trzeciego Tysiąclecia, 
katedra i przy niej Infułatka, Wikarówka, kilka kościołów  
i rozbudowa oraz renowacja kościelnych budynków. Dziękuję wam, 
kapłani, za otwarte serce, za ducha wrażliwego na drugich, na cały 
Kościół, na sprawy, wydarzenia i dzieła Kościoła lokalnego, za 
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materialne, wasze osobiste i ze strony parafii, wsparcie inicjatyw 
bardzo potrzebnych naszej diecezji. 

Wydarzenia ostatnich miesięcy i wspólne przeżycia wraz  
z naszymi wiernymi tego, co się określa jako pandemia 
koronawirusa, uwrażliwiają nas kapłanów na to, abyśmy dziękowali 
Panu Bogu za zwyczajną, codzienną pracę duszpasterską, 
katechetyczną a przede wszystkim sakramentalną w naszych 
parafiach. To przecież chrzty, śluby, pogrzeby i to wszystko, co się  
z tym wiąże w zakresie funkcjonowania każdej wspólnoty. Do tego 
wlicza się też codzienna troska duszpasterza o powierzone waszej 
pieczy owce z Bożej owczarni. 

Kapłan ma być narzędziem dla Bożego działania. Parafia to nie 
jest wasza prywatna inicjatywa, lecz wypełniacie to zadanie  
z polecenia biskupa, który we wspólnocie z pozostałymi następcami 
apostołów na czele z papieżem, zostaje włączony w całość życia 
Kościoła, założonego przez samego Chrystusa. 

Zewnętrznym znakiem owego długiego łańcucha, sięgającego 
swym początkiem aż do pierwotnego Apostolskiego Kościoła, jest gest 
nałożenia rąk podczas sakramentu święceń. To zaś przypomina 
każdemu z nas prawdę o tym, iż kapłan nie należy do samego siebie, 
ale jest posłanym. I dlatego też prezbiter pozostaje niezastąpiony  
w sakramentalnym i duszpasterskim życiu Kościoła. Tego 
doświadczamy w szczególny sposób podczas Eucharystii, kiedy 
ksiądz wypowiada w imieniu Chrystusa słowa: „to jest ciało moje”.  
W sakramencie pokuty, gdy rozgrzeszając mówi: „Ja odpuszczam 
tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

Prezbiter oddaje się do dyspozycji Boga, aby poprzez jego czyny 
działał sam Chrystus. Jestem tego świadomy od samego początku 
kapłańskiego powołania i takie jest moje pragnienie każdego dnia 
mego posługiwania w Kościele, abym nie zasłaniał sobą Boga, bym 
był narzędziem poddającym się Dobremu Pasterzowi, tak jak On tego 
ode mnie oczekuje. Abym w żywy sposób, przekazywał ludziom Jego 
łaskę i od wiernych prezentował Bogu nasze prośby, uwielbienie  
i dziękczynienia. Chcę to czynić moim słowem, działaniem, modlitwą, 
cierpieniem, milczeniem, kapłańską samotnością, radością, 
czystością, posłuszeństwem, ascezą i prostym życiem 
nieuzależnionym od posiadania dóbr materialnych. 

Zamojsko-lubaczowski kapłanie, pozwól Bogu w tobie i przez 
ciebie działać. Nie krępuj Jego pragnienia, mocy i skuteczności. 
Zgódź się na to, aby On przejął twoje życie. Gdy to uczynisz, będziesz 
napełniony prawdziwą radością i wtedy Chrystusowy Kościół stanie 
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się dla ciebie wciąż, niezależnie od kapłańskich lat i jubileuszy, 
najpiękniejszym twoim doświadczeniem. 

Dla nas centrum każdego dnia stanowi codzienne, bez 
wynaturzeń przeciwnych przepisom Kościelnego Prawa – a chodzi tu 
o ilość Mszy świętych sprawowanych w ciągu dnia, również  
w koncelebrze – świętowanie Eucharystii. A ona teraz i zawsze 
formuje oraz buduje kapłana, a także Boży Lud. Wchodzisz jako 
ksiądz w przestrzenie ludzkiej duszy, gdzie często żaden człowiek nie 
wnika. To są najpiękniejsze sprawy duszpasterskiej troski  
i kierownictwa względem drugiej osoby, zarówno wtedy, gdy 
dotykasz wspaniałych chwil radości i szczęścia, jak także  
w momentach trudnych jakiegoś smutku oraz doświadczenia 
samotności, starości czy dosłownie umierania. 

A wśród nich wymagający czas, ale jakże piękny dla księdza: być 
z młodymi i dla młodych, dawać im siebie i nie skąpić dla nich z tego, 
co w zakresie materialnym otrzymujecie od ludzi. Być dla nich 
katechetą z pasją, szukać z nimi razem odpowiedzi na najtrudniejsze 
pytania ich życia. Ile jest takich spraw dla kapłańskiego serca, 
których tak po prostu nie da się wypowiedzieć, bo one zostają  
w twoim życiu, księże proboszczu, wikariuszu, katecheto, 
spowiedniku. Niech one będą dla ciebie także zawstydzeniem, 
mobilizacją, zachwytem i głębokim poruszeniem. 

My możemy widzieć tylko to, co na zewnątrz kapłańskiego życia 
się dzieje, a wewnętrzny obszar przeżywania przekracza sprawy, 
jakie jesteśmy w stanie pokazać i określić. Podobnie jak podczas 
małżeńskich jubileuszy, w których w zasadzie tylko oni oboje, 
miłujący się przez lata, wiedzą, co w swej małżeńskiej drodze 
przeżyli, co wycierpieli i czego doświadczyli. Ciebie najlepiej zna 
Chrystus. 

To tak jak z górą lodową, z jakiej ponad wodą widzimy zaledwie 
wierzchołek, a zdecydowana większość pozostaje ukryta. Sami 
wiecie, jak to bywa w czasie księżowskich jubileuszy, gdzie dużo się 
mówi o tym, co piękne, udane, podnoszące na duchu z kapłańskiego 
doświadczenia i pracy z ludźmi oraz co przepełnione jest duchem 
wdzięczności. Sprawy te są oczywiście prawdziwe i autentyczne oraz 
szczere, ale one dotykają zaledwie czubka tajemnicy naszego 
służebnego życia. 

A ile rzeczy trudnych i tajemnic pozostaje na zawsze  
w kapłańskiej duszy zjednoczonej z Chrystusem Bogiem, 
Przyjacielem i Dobrym Pasterzem, to wiecie wy sami najlepiej. 
Trzeba też nam powiedzieć o szczególnego rodzaju mądrości i radości 
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z nauki na naszych własnych błędach, o wdzięczności za każde słowo 
drugich, wypowiedziane z miłosnym zatroskaniem i korygujące ku 
świętości moje osobiste życie. 

Kapłan nie jest przecież żadnym supermanem, sam chodzi do 
spowiedzi i to przeważnie co dwa, trzy tygodnie. Papież tak czyni  
i biskupi też oraz każdy z was. Z żalem serca wypowiadamy  
w mszalnym akcie pokutnym: „moja wina, moja bardzo wielka wina”.  
A także podczas każdego mszalnego przygotowywania darów 
mówimy: „obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu 
mojego”. 

Wszyscy prezbiterzy jesteśmy świadomi naszej ułomności i tego, 
że jako ludzie, potomkowie Adama, mamy pootwierane grzechowe 
rany. Papież Franciszek ujął to obrazowo: Kościół jest jak polowy 
szpital, w którym również i cały personel pozostaje poraniony. Mam 
świadomość mojej grzeszności, kruchości, słabości i ułomności 
charakteru, oraz każdego dnia staję zaskoczony tym, że pomimo tego 
wszystkiego, a czasami nawet poprzez taką właśnie moją ludzką  
i kapłańską boleść, Bóg realizuje swoje dzieło. To wszystko, czego 
doświadczam ze sobą, woła u mnie o cierpliwość i miłosierdzie dla 
innych. 

W kapłaństwie, które jest „darem i tajemnicą”, jak nam to 
powiedział św. Jan Paweł II, jeszcze mocniej uświadamiamy sobie to, 
iż jesteśmy zdani jeden na drugiego. Tego kierunku myślenia, 
otwartości i gotowości służenia innym uczy nas Maryja z tutejszego 
Krasnobrodzkiego sanktuarium. Za cztery dni tradycyjny odpust. 
Maryja nawiedza św. Elżbietę. Obie matki się wspomagają. Każdy 
ksiądz potrzebuje takiej pomocy. I tutaj dziękuję za wszystkie 
parafialne oraz diecezjalne modlitewne grupy wspierające księży, 
kleryków i powołania. Margaretki, duszpasterstwo Złotej Róży, 
Dzieło Pomocy Powołaniom, wspólnoty Rodziców osób powołanych. 

Niech Dobry Pasterz wynagrodzi tym, co regularnie owoce 
eucharystycznych adoracji w parafiach ofiarują za powołanych.  
W imieniu wszystkich naszych kapłanów jestem wdzięczny wam 
chorzy i cierpiący, za to, że w swoim krzyżu pamiętacie także o nas. 
Kapłanach czynnych, seniorach, prezbiterach chorych, cierpiących, 
przeżywających kryzysy i całkowicie zagubionych. 

A żywotność lokalnego Kościoła objawia się także powołaniami 
do kapłaństwa i do zakonu, choć ich zarodki wywodzą się z rodzin 
naszej diecezji. Zaś glebą, na jakiej one wyrastają, jest autentycznie 
przeżywana wiara, która cieszy się wyborem osoby wezwanej przez 
Boga do takiej drogi życia, spośród swojej rodziny czy parafii. 
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Bądźmy wdzięczni naszym rodzicom, dziadkom, kapłanom, osobom 
konsekrowanym i tym wszystkim kościelnym babciom, co 
nieustannie przesuwają w swoich palcach różaniec, za to, iż oni 
nasze powołanie wyprosili i w nim nas wciąż wspierają. 

Czy nasze wspólnoty parafialne mają jeszcze tęsknotę za 
kapłanami i za siostrami zakonnymi, za sprawowaniem Eucharystii? 
Usłyszana Ewangelia uświadamia nam, że kto jest zajęty tylko sobą, 
ten przegapi i zmarnuje radosny owoc swego życia oraz powołania. 
Bo kto nie Boga, ale siebie widzi i stawia jako cel życia, ten przegra 
wszystko. Zyskuje tylko ten, kto zapiera się siebie dla Chrystusa. To 
jest najbardziej autentyczna pieczęć wiarygodności naszego 
kapłaństwa, na której mamy wyciśnięte wołanie w każdej chwili  
i sytuacji: „Jezu ty się tym zajmij i ufam Tobie”. 

W naszym zamojsko-lubaczowskim Kościele i prezbiterium 
bardziej niż bohaterów, cudotwórców oraz showmanów, życzyłbym 
sobie kapłanów takich, jakich pragnie mieć sam boski Dobry Pasterz. 
To znaczy gotowych na to, by stracić swoje życie i wszystko, co 
posiadają, z powodu Jezusa. Tylko Chrystus niech będzie naszym 
szczęściem. Tego nam wszystkim powołanym z serca życzę. Amen. 
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NEOPREZBITERZY WYŚWIĘCENI  

 
6 CZERWCA 2020 R. 

PRZEZ KS. BISKUPA MARIANA ROJKA  
W KATEDRZE ZAMOJSKIEJ  

 

 

 
Ks. Piotr Kończyński, mgr teol. 

 
s. Andrzeja i Barbary z d. Witkowska,  
ur. 10.02.1994 r. w Zamościu,  
pochodzący z parafii pw. Świętego Krzyża  
w Zamościu  
 

 

 
Ks. Kamil Kossak, mgr teol. 

 
s. Henryka i Jolanty z d. Dziedzic, 
ur. 09.03.1995 r. w Lubaczowie,  
pochodzący z parafii pw. św. Maksymiliana 
Kolbego w Ulhówku  
 

 

 
Ks. Radosław Łukasiewicz, mgr teol. 

 
s. Roberta i Alicji z d. Grzyb, 
ur. 29.10.1994 r. w Hrubieszowie,  
pochodzący z parafii pw. MB Częstochowskiej  
w Nieledwi  
 

 

 
Ks. Krzysztof Zgnilec, mgr teol. 

 
s. Jana i Grażyny z d. Kawala, 
ur. 05.10.1992 r. w Szczebrzeszynie,  
pochodzący z parafii pw. św. Stanisława  
w Wielączy  
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KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW 
17 CZERWCA 2020 R. 

 
KOMUNIKATY KS. KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI  

 
1/ W dniu 1 czerwca 2020 r. wszedł w życie Dekret ogólny Konfe-

rencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-
duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kano-
nicznego. Księża proboszczowie powinni zaopatrzyć się w odpowied-
nie formularze dostępne w sklepiku kurialnym lub na stronie diecezji 
w zakładce: DOKUMENTY / KANCELARIA  

 
2/ Pragnę uwrażliwić i zobowiązać duszpasterzy, przede wszyst-

kim Księży Proboszczów, w sprawie przygotowania do bierzmowania 
osób dorosłych, które z różnych względów nie przystąpiły do tego 
sakramentu w wyznaczonym czasie i z zachowaniem zasad ogłoszo-
nych przez Biskupa Diecezjalnego. Duszpasterz, do którego zgłasza 
się taka osoba, powinien z wielką odpowiedzialnością albo sam pod-
jąć się indywidualnego przygotowania tej osoby do przyjęcia sakra-
mentu, albo skierować ją na kurs przygotowawczy. Bardzo często 
zainteresowani próbują wymóc na duszpasterzu jakąś formę skróco-
ną przygotowania lub domagają się udzielania sakramentu „od ra-
zu”. 

Należy podjąć wszelkie starania, aby sprawy nie zbagatelizować, 
nie przerzucać odpowiedzialności na innych i nie ulegać sugestiom 
czy naciskom zainteresowanych, którzy będą na różny sposób uza-
sadniać swoje racje. 

Jest to kwestia odpowiedzialności w sumieniu za taką osobę, by 
umożliwić jej odpowiednie przygotowanie i wykorzystać tę okazję do 
wprowadzenia jej na drogę bardziej dojrzałej wiary. 

W przypadku, gdy dana osoba trwa już w niesakramentalnym 
związku i argumentem za „szybkim bierzmowaniem” jest planowany 
ślub kościelny, należy uświadomić, że lepiej jest odłożyć „przygoto-
wanie do” i „przyjęcie” sakramentu bierzmowania na czas po zawar-
ciu małżeństwa, aby łączyło się to z odpowiedzialnym i dojrzałym 
przystąpieniem do tego sakramentu. 

Przypominam wskazówki podane w ZID nr 1(2014), s. 69-70: 
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„Bierzmowanie dorosłych:  
1) Przygotowanie do bierzmowania osoby, która ma przyjąć ten 

sakrament w katedrze, spoczywa na proboszczu parafii, w której ta 
osoba aktualnie zamieszkuje.  

2) Spowiedź kandydata i świadka do bierzmowania powinna od-
być się wcześniej – przed przybyciem do katedry w dniu bierzmowa-
nia. Są bowiem sytuacje, kiedy penitentowi należy poświęcić więcej 
czasu. To zaś niemożliwe jest w katedrze tuż przed bierzmowaniem.  

3) Kandydat do bierzmowania powinien przybyć do katedry  
z dokumentem kierującym go do bierzmowania (wypisanym przez 
proboszcza parafii), oraz świadectwem chrztu świętego. Dokument 
powinien być sygnowany pieczęcią i podpisem proboszcza.  

 
Bierzmowanie a związki niesakramentalne: 
Na etapie przygotowania do bierzmowania należy rozeznać, czy 

kandydat może otrzymać rozgrzeszenie i jest w stanie łaski przyjąć 
ten sakrament.  

1) Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku nie-
sakramentalnym, najpierw powinien przyjąć sakrament małżeństwa, 
a dopiero po nim sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygo-
towanie do zawarcia małżeństwa kościelnego winno być jednocześnie 
połączone z przygotowaniem do przyjęcia bierzmowania.  

2) Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, przed przyję-
ciem sakramentu małżeństwa odbywają tylko jedną spowiedź św. – 
przed samym ślubem. W takiej sytuacji na kartce do spowiedzi nale-
ży skreślić spowiedź pierwszą.  

3) Osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które za-
warły tylko kontrakt cywilny, jak również te, które żyją ze sobą bez 
ślubu kościelnego i cywilnego”. 

 
Ks. Michał Maciołek  

 
 

WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

 
1. XXVIII Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, 

której przewodniczył Biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński, odby-
ła się 26 października 2019 r. Uczestniczyło w niej 1809 uczniów ze 
33 szkół, w roku 2018 – 2294 uczniów z 34 szkół; w roku 2017 – 2879 
uczniów, w roku 2016 – 2728 uczniów; w roku 2015 – 3140 uczniów, 
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w roku 2014 – 3172 uczniów; w roku 2013 – 3500 uczniów; w roku 
2012 – 3824 uczniów.  

 
2. W tym roku szkolnym w XXX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teo-

logii Katolickiej Przemyśl 2020 pod hasłem: Dumni z Ewangelii  
i z Polski w etapie szkolnym (4 grudnia 2019 r.) uczestniczyło 135 
uczniów z 14 szkół; w etapie diecezjalnym (4 marca 2020 roku) – 
uczestniczyło 20 uczniów z 12 szkół. Podczas eliminacji diecezjalnych 
gościliśmy studentki teologii KUL Jana Pawła II, które zachęcały 
młodzież do studiowania teologii na ww. uniwersytecie oraz klery-
ków naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Do etapu ogólno-
polskiego zakwalifikowały się 3 uczennice; dwie z I LO im. ONZ  
w Biłgoraju (Natalia Pawlos i Marlena Sprysak), oraz jedna osoba  
z I LO im. S. Staszica w Hrubieszowie (Karolina Fila).  

W obliczu sytuacji epidemicznej w kraju Ministerstwo Edukacji 
Narodowej podjęło decyzję o odwołaniu finałów olimpiad i turniejów. 
W związku z tym, przewidziany na 16-18 kwietnia 2020 r. III etap 
Olimpiady Teologii Katolickiej, który miał odbyć się w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Przemyślu, nie odbył się w podanym ter-
minie. Wszystkie osoby, które zakwalifikowały się do III etapu, 
otrzymują tytuł finalisty.  

 
3. Zakończył się już XXVII Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Biblii  

i Kościele dla dzieci szkół podstawowych naszej diecezji pod hasłem: 
Eucharystia chlebem życia. Odbywał się on w dwóch kategoriach: 
kategoria I – klasa IV-VI SP; kategoria II – klasy VII-VIII SP.  

W dniu 21 listopada 2019 r. został przeprowadzony etap szkolny, 
w którym uczestniczyło 333 uczniów z 62 szkół (kategoria I) oraz 328 
uczniów z 65 szkół (kategoria II). 

Natomiast 30 stycznia 2020 r. odbył się etap powiatowy, do któ-
rego przystąpiło 39 uczniów z 21 szkół (kategoria I) i 47 uczniów z 26 
szkół (kategoria II).  

Etap diecezjalny miał odbyć się 7 maja 2020 r. o godz. 10.00  
w Kurii Diecezjalnej w Zamościu, do tego etapu zakwalifikowało się 
15 uczniów (kategoria I) oraz 22 uczniów (kategoria II). W związku  
z odwołaniem przez MEN finałów olimpiad i turniejów, musieliśmy 
również odwołać ostatni etap Konkursu. Odbyło się to w porozumie-
niu z Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział w Zamościu. Do 
wszystkich finalistów zostały wysłane pamiątkowe dyplomy. 
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4. Podczas ferii zimowych odbyły się dwa turnusy rekolekcji dla 
katechetów świeckich w Werchracie (10-13 stycznia 2020 r. oraz  
15-18 stycznia). Ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. mgr lic. 
Bartłomiej Garczyński – Prefekt WSD. W I turnusie wzięło udział 39 
katechetów, w II turnusie 38 katechetów. Pozostałe trzy tegoroczne 
turnusy rekolekcji zostaną przeprowadzone w następujących termi-
nach: 

III turnus – 28-29 czerwca 2020 r. w Tomaszowie Lubelskim 
(parafia pw. Zwiastowania NMP) 

IV turnus – 30 czerwca-1 lipca – Górecko Kościelne 
V turnus – 27-30 lipca – Zakopane. 
Przypominam, że koszt rekolekcji wynosi 250 zł, natomiast po-

łowę kosztów pokrywa katechecie parafia, na terenie której nauczy-
ciel religii ma najwięcej godzin katechezy.  

 
5. Zostały przeprowadzone przez Ks. Piotr Brodziaka - Dyrekto-

ra WNiWK zdalne konferencje dla katechetów świeckich i sióstr za-
konnych naszej diecezji. W dniu 7 kwietnia 2020 r. na temat: Han-
gouts Meet Google – czyli jak przeprowadzić lekcję religii online? Zaś 
od dnia 25 maja odbywają się zdalne spotkania z katechetami na 
temat Zmiany w polskiej katechezie. Konferencje online odbyły  
w następujących dniach: 25 maja (Dekanaty: Cieszanów, Lubaczów, 
Narol), 28 maja (Dekanaty: Grabowiec, Hrubieszów Północ, Hrubie-
szów Południe, Tarnoszyn), 2 czerwca (Dekanaty Biłgoraj Północ  
i Łaszczów), 9 czerwca (Dekanaty Biłgoraj Południe, Józefów, Szcze-
brzeszyn). Zostały jeszcze zaplanowane konferencje w dniach: 19 
czerwca (Dekanaty: Tomaszów Lub. Północ i Południe, Krasnobród, 
Tarnogród, Tyszowce), 22 czerwca (Dekanaty: Sitaniec, Zamość). 

 
6. Zgodnie z uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego KEP 

programy nauczania i podręczniki zatwierdzone w oparciu o „Pod-
stawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”  
z 9 czerwca 2018 r., obowiązują obligatoryjnie: 

• od dnia 1 września 2020 r. dla klas I i V szkół podstawowych 
oraz klas I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, 
szkoły branżowej I stopnia); 

• od dnia 1 września 2021 r. dla klas II i VI szkół podstawo-
wych oraz dla klas II szkół ponadpodstawowych (liceum, 
technikum, szkoły branżowej I stopnia); 
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• od dnia 1 września 2022 r. dla klas III i VII szkół podstawo-
wych oraz dla klas III szkół ponadpodstawowych (liceum, 
technikum, szkoły branżowej I stopnia); 

• od dnia 1 września 2023 r. dla klas IV i VIII szkół podstawo-
wych oraz dla klas IV szkół ponadpodstawowych (liceum, 
technikum), klasy V technikum oraz szkoły branżowej II 
stopnia. 

To oznacza, że numery podręczników do nauczania religii, oprócz 
klasy I, klasy V SP i I klasy szkoły średniej, w tym roku pozostają 
niezmienione. 

 
7. Diecezjalny Dzień Katechetyczny dla wszystkich katechetów 

(duchownych i świeckich) odbędzie się w sobotę 29 sierpnia 2020 r. 
Program rozpocznie się już o godzinie 9.30 adoracją Najświętszego 
Sakramentu. O godzinie 10.00 Msza św. pod przewodnictwem bpa 
Mariusza Leszczyńskiego. Następnie odbędzie się wykład 
inauguracyjny kolejny rok szkolny i katechetyczny.  

 
8. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  
Pragnę poinformować, że limit miejsc stypendialnych w naszej 

diecezji już został wyczerpany. Na początku stycznia było 20 wolnych 
miejsc i one się zapełniły, nawet z lekkim naddatkiem. Nasza 
diecezja ma obecnie 45 stypendystów, a limit wynosił 37. Bardzo się 
cieszę, że przy pomocy księży proboszczów, katechetów duchownych  
i świeckich udało się znaleźć tylu nowych kandydatów, ale niestety, 
nie możemy już w tym roku więcej przyjąć.  

W tym roku dla stypendystów będą zorganizowane tzw. e-obozy, 
czyli próba odtworzenia czterech dni obozowych w przestrzeni 
mediów społecznościowych. Materiał będzie realizowany z miejsc,  
w których miałyby odbyć się tegoroczne obozy, czyli z Gniezna  
w dniach 10-11 lipca (piątek-sobota) oraz z Wadowic i Krakowa  
w dniach 24-25 lipca (piątek-sobota). 

Szczegóły dotyczące planu wydarzeń, linki do transmisji będą 
dostępne na stornie www.dzielo.pl, fanpage Fundacji na Facebooku 
oraz będą one rozsyłane drogą mailową bezpośrednio do 
stypendystów. 

 
8. Podczas wakacji w lipcu jest przerwa w dyżurach 

pracowników Wydziału. W przypadkach pilnych prosimy o kontakt 
telefoniczny lub mailowy z ks. Piotrem Brodziakiem (tel.: 506095614, 
p.brodziak@wp.pl) lub innymi pracownikami. Strona internetowa 
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Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej  
w Zamościu: https://wniwk.zamojskolubaczowska.pl 

 
9. Dnia 26 czerwca br. kończy się kolejny rok szkolny  

i katechetyczny. Z tej racji pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim katechetom świeckim i duchownym oraz proboszczom 
troszczącym się o dzieło katechizacji za wszelki trud wkładany w to 
duchowe dzieło prowadzenia dzieci i młodzieży do Chrystusa, 
szczególnie w tym trudnym okresie nauczania zdalnego.   

 
Ks. Piotr Brodziak  

 
 

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO   

 
Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji dziekanów 
• 12 października 2019 r. – Sympozjum w 30. rocznicę powstania 

Legionu Maryi na Zamojszczyźnie. Spotkanie odbyło się w ko-
ściele MBKP w Zamościu.    

• 14 października – odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Arcybrac-
twa Straży Honorowej NSPJ do Tomaszowa Lubelskiego. 

• 15 października – Dzień dziecka utraconego zorganizowany  
w parafii MBKP w Zamościu.  

• 16 października – wbudowanie kamienia węgielnego pod Dom 
Trzeciego Tysiąclecia.  

• 20-27 października – Tydzień Misyjny w Kościele.   
• 20 października – II Diecezjalny Dzień Skupienia dla osób  

modlących się za kapłanów. 
• 25-27 października – Rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowie-

ka zorganizowane w Górecku Kościelnym.  
• 25 października – IV Turniej Tenisa Stołowego „Z myślą o mi-

sjonarzach” w Białopolu.  
• 26 października – Diecezjalne Spotkanie Rady Ruchów i Stowa-

rzyszeń Katolickich.  
• 3-11 listopada – Dni Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie.  
• 3-17 listopada – Motowypominki w Zawalowie, Zamościu, Toma-

szowie Lubelskim i Biłgoraju.  
• 17 listopada – Zaduszki Chłopskie w Zamościu. 
• 23 listopada – Msza św. za zmarłych kapłanów w parafii pw. MB 

Królowej Polski w Zamościu. 
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• 24 listopada (Uroczystość Chrystusa Króla) – święto patronalne 
KSM i AK w katedrze zamojskiej.  

• 30 listopada – XVII finał Mistrzostw LSO w halową Piłkę Nożną 
w Zamościu. 

• 7 grudnia – Święto patronalne Ruchu Światło-Życie w kościele 
pw. MB Królowej Polski w Zamościu.  

• 6 stycznia 2020 r. – Orszak Trzech Króli 
• 31 stycznia – diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych  

w Łabuniach  
• 1 lutego – obchody Dnia Życia Konsekrowanego w Radecznicy 
• 5 lutego – Diecezjalny Dzień Chorych w parafii pw. św. Michała 

w Zamościu 
• 15 lutego – spotkanie referentów poszczególnych duszpasterstw 

w domu diecezjalnym 
• 23-29 lutego – 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. 
• 29 lutego - 5 marca 2020 r. – XXV Międzynarodowe Dni Filmu 

Religijnego SACROFILM w Zamościu. 
• 29 lutego – XIV Turniej Tenisa Stołowego dla LSO oraz kapła-

nów w Szczebrzeszynie.  
 

Wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji dziekanów  
• 16 lipca 2020 r. – XIV Diecezjalna Pielgrzymka małżeństw i ro-

dzin do Sanktuarium MB Szkaplerznej w Tomaszowie Lubel-
skim  

• 16 lipca – Pielgrzymka sołtysów do Nabroża  
• Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z Wydziałem 

Duszpasterstwa Ogólnego oraz we współpracy z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki organizuje Rekolekcje Wakacyjne dla mini-
strantów i lektorów. Odbędą się one w Krasnobrodzie w dwóch 
turnusach: od 20 do 25 lipca oraz od 27 lipca do 1 sierpnia.  
Rekolekcje poprowadzą ks. Kamil Kossak i ks. Sebastian Koper, 
diecezjalny duszpasterz LSO. Podczas rekolekcji będą pomagać 
klerycy naszego WSD.  

• 2-13 sierpnia – XXXVIII Zamojska Piesza Pielgrzymka na Jasną 
Górę 

• 22 sierpnia – VII Diecezjalna Pielgrzymka Środowisk Trzeźwo-
ściowych do Krasnobrodu 

• W czasie wakacji odbędą się turnusy rekolekcji Ruchu Światło-
Życie, rekolekcje KSM-u, harcerzy, niepełnosprawnych i wiele 
innych. 
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Rekolekcje kapłańskie w Diecezji 
a) Rekolekcje kapłańskie Lublin Wyższe Seminarium Duchowne 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w dniach 7-9 września 2020 r. 
Prowadzący: ks. Maciej Będziński, Sekretarz Krajowy 
Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Liczba miejsc 
ograniczona: 25 osób. 

b) Rekolekcje kapłańskie Werchrata w dniach: 10-12 września  
oraz 28-30 września 2020 r. Prowadzący: ks. Piotr Spyra, 
Sekretarz Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii 
Diecezjalnej w Zamościu, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej 
Ewangelizacji. Liczba miejsc ograniczona: 45 osób. 

c) Rekolekcje kapłańskie Górecko Kościelne w dniach 14-17 
września 2020 r. Prowadzący: ks. Michał Olszewski SCJ, 
Dyrektor Grupy Profeto, rzecznik prasowy Zespołu Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Rozpoczęcie 14 
września 2020 r. o godz. 18.00, zakończenie 17 września o godz. 
9.00. Liczba miejsc ograniczona: 40 osób. 

Zgłoszenie na rekolekcje on-line, przez diecezjalną stronę 
internetową.  
 

Modlitwa adoracyjna w parafiach w intencji diecezji 
W naszej diecezji będziemy kontynuować modlitwę adoracyjną 

Najświętszego Sakramentu w intencji wszystkich wydarzeń diece-
zjalnych. Proponujemy, aby w większych parafiach adoracja trwała 
przynajmniej przez pół dnia, a w mniejszych przez kilka godzin.  
W adorację powinny zaangażować się różne grupy modlitewne dzia-
łające przy parafii. Kierujemy prośbę do księży proboszczów, aby 
zgłosili do Wydziału swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmujemy do 
końca sierpnia 2020 r. 

 
ks. Sylwester Zwolak 

 
 

CARITAS 

1. Od samego początku pandemii koronawirusa została nawiązana 
stała łączność wideokonferencyjna Zarządu Caritas Polska z Caritas 
poszczególnych Diecezji. Spotkania online odbywały się co 2 tygo-
dnie. Taka forma komunikacji usprawniła przepływ informacji. Dzie-
lenie się doświadczeniem pomiędzy poszczególnymi Caritas Diece-
zjalnymi było też okazją do wzajemnej pomocy większych Caritas 
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wobec mniejszych partnerów. Dwa główne programy pomocowe Cari-
tas Polska w tym czasie to #PomocDlaSeniora i #WdzięczniMedy-
kom.  

Caritas Polska wzięła na siebie odpowiedzialność za rzetelne in-
formowanie o działaniach poszczególnych Caritas. Jako Caritas Die-
cezji mamy obowiązek każdego miesiąca robić raport podsumowujący 
nasze działania oraz raport ukazujący gdzie dane informacje były 
publikowane. Podsumowanie działań z naszej Diecezji (marzec – maj 
2020) znajduje się w materiałach dołączonych do konferencji.  

2. Sytuacja w naszym kraju pokazała także jak bardzo ważną rolę 
pełnią Parafialne Zespoły Caritas. Podczas zawieszenia działań SKC 
cały ciężar pomocowy przeszedł w ręce PZC. To naprawdę wielka 
pomoc dla każdej parafii, jeśli istnieje w niej grupa osób, która chce 
nieść pomoc bezpośrednią i staje się konkretnym narzędziem czynnej 
miłości wobec drugiego potrzebującego człowieka.  Zachęcam, aby 
powstawały nowe PZC. Dobrym przykładem może tu być powstanie 
PZC w parafii Rachanie. Zespół powstał formalnie w czasie pandemii 
z potrzeby niesienia pomocy potrzebującym. Oprócz lokalnych dzia-
łań przeprowadzili oni akcje: wsparcia materialnego i finansowego 
Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach, wparcie materialne i finanso-
we DPS przy ul. Radzieckiej w Zamościu. Powołanie zespołu oparte 
było także na codzienne modlitwie i adoracji Najświętszego Sakra-
mentu.  

3. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w dzieło wolontariatu Caritas 
naszej Diecezji. Dziękuję za działalność Szkolnych Kół Caritas. Od 
ostatniej konferencji powstały nowe SKC: 
- Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej; 
- Zespół Szkół w Kornelówce Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno; 
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem; 
- Szkoła Podstawowa w Lipsku k. Zamościa; 
- Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej 
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Tomaszowie Lubelskim; 
- Szkoła Podstawowa w Zawalowie. 

Wszystkie te koła zostały powołane podczas Diecezjalnego dnia 
Wolontariusza w dniu 5 grudnia 2019. Z wiadomych przyczyn dopie-
ro dzisiaj podajemy to do wiadomości.  

4. Przez pandemię koronawirusa musieliśmy odwołać wszystkie akcje 
cykliczne Caritas – Zbiórki żywności, konkurs „Ścieżki miłosierdzia”, 
Ogólnopolska Pielgrzymka Wolontariuszy i Pracowników Caritas  do 
Niepokalanowa i inne. 
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5. Z przyczyn epidemicznych w tym roku zrezygnowaliśmy także  
z organizacji turnusów wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin. 
Niemożliwe także było zorganizowanie kolonii dla dzieci polonijnych 
z Żółkwi na Ukrainie z Sobotniej Szkoły Języka Polskiego. Postara-
my się, aby środki pozyskane z akcji WDPD dotarły do potrzebują-
cych dzieci w innej formie.    

6. Trwają akcje pomocy chorym i potrzebującym. Od ostatniej konfe-
rencji wpłynęło do nas 67 wniosków o pomoc bezpośrednią. Wszyst-
kie zostały rozpatrzone i pomoc została udzielona. Przy tej okazji 
zwracam się z prośbą do czcigodnych księży o rzetelne wypełnienie 
rubryki przeznaczonej jako informacja od księdza Proboszcza o oso-
bie ubiegającej się o pomoc. To bardzo cenne wskazówki uzasadniają-
ce nasze działania.  

7. Program SKRZYDŁA: w roku szkolnym 2019/2020 z tej formy 
pomocy korzystało 22 dzieci i młodzieży. Udzielona pomoc wyniosła 
20.361,28 zł. W tym roku po raz trzeci zostały nam przyznane sty-
pendia w ramach programu DWA TALENTY. Skorzystało z niego 
pięcioro dzieci na sumę 10.000 zł. 

8. Przypominamy, że Caritas prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabili-
tacyjnego, głównie łóżek (około 150 szt.), koncentratorów tlenu, wóz-
ków, chodzików itp. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sprzę-
tu i warunków do jego wypożyczenia znajdują się w specjalnej za-
kładce na naszej stronie internetowej.  

9. Do materiałów zostały dołączone listy parafii zalegających z wpłata-
mi na Caritas za rok 2019 i 2020. Listy wpłat i przelewów zostały 
sporządzone na dzień 15 czerwca 2020. Prosimy o jak najszybsze 
uregulowanie zaległości. 

10. Do dokumentów z konferencji została dołączona specjalnie przygoto-
wana grafika pokazująca, jak wyglądała praca naszej Caritas w 2019 
r. Łączna kwota pomocy bezpośredniej za ubiegły rok wyniosła 
4.055.296,59 zł. W ulotce zostało pokazane szczegółowo jakie działa-
nia na nią się złożyły. 

 
ks. Marcin Jakubiak 
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SPRAWY GOSPODARCZO-EKONOMICZNE 

 
1. Karta sprawozdawcza (obiegówka), obowiązuje parafie w któ-

rych, są zmiany proboszczów i należy ją dołączyć do protoko-
łu zdawczo-odbiorczego.  

2. Duszpasterze odpowiedzialni za prowadzone działa diecezjal-
ne zobowiązani są do złożenia sprawozdania finansowego do 
30 stycznia za rok miniony w kancelarii Kurii. 

3. Należność za TK Niedziela wpłacamy na konto: PEKAO S.A. 
II O/Zamość 03 1240 2005 1111 0000 1764 4471 lub w Kurii. 

4. Ofiary z Mszy św. z Bierzmowaniem należy przekazywać do 
Kurii na fundusz młodzieżowy. 

5. Opłata za korzystanie z serwera diecezjalnego – 100 zł. na 
rok, do 30 stycznia. 

6. Ofiara za wizytację kanoniczną: do 800 zamieszkałych – 200 
zł., 800-1500 – 300 zł., 1500-3000 – 600 zł., 3000-5000 – 800 
zł., powyżej 5000 – 1100 zł., 

7. Dom Księży Seniorów: opłata miesięczna 80 zł., księża pracu-
jący w parafii poniżej 1000 mieszkańców, jako pomoc dusz-
pasterska, misjonarze 50 zł. 

8. Wszelkie zebrane opłaty wpłacamy najpóźniej w 30 dniu od 
dnia powstałego zobowiązania. 

9. Najbliższe terminy zbieranych ofiar:  
29 czerwca 2020 – Taca na potrzeby Stolicy Apostolskiej 
5/12 lipca  – Taca na WSD 
19 lipca – Puszka na Caritas Diecezjalną 
26 lipca – Puszka na MIVA POLSKA 
2 sierpnia – Puszka na KRZ  

10.  W latach 2019-2024 ofiary składane przez wiernych w ra-
mach tacy na budownictwo sakralne, są przeznaczone na 
odbudowę Klasztoru – Domu Trzeciego Tysiąclecia przy ko-
ściele św. Katarzyny w Zamościu, który będzie żywym po-
mnikiem ku czci Prymasa Tysiąclecia. 

11.  Trwają prace budowane Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej. Przygotowywane są konstrukcje do wylania 
stropu nad ostatnią kondygnacją. W tym roku chcemy przy-
kryć główny budynek. Dziękuję za ofiary na budowę Domu 
Trzeciego Tysiąclecia i Katedrę. W 2019 r. wpłynęło od Ks. 
Biskupów i Kapłanów 767 366 zł. 
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12.  Remontowany jest klasztor w Sanktuarium w Krasnobro-
dzie.   

13.  Zostały przygotowane obrazki z bł. Ks. Zygmuntem Pisar-
skim do nabycia w kancelarii kurii diecezjalnej w Zamościu. 

 
Ks. Miłosław Żur 

 
 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

 
1. W dniach 26-29 lutego odbyły się w seminarium rekolekcje wiel-

kopostne, które poprowadził ks. dr Maciej Będziński, sekretarz 
krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. 

2. 2 marca bp Mariusz Leszczyński, podczas uroczystej Mszy świę-
tej, ustanowił trzech nowych lektorów i trzech akolitów. 

3. W związku ze stanem epidemii i zawieszeniem zajęć na wyższych 
uczelniach, od 15 marca formacja seminaryjna odbywała się  
w formie zdalnej. Przez ten czas alumni otrzymywali materiały 
formacyjne drogą elektroniczną, w formie zdalnej odbywały się 
konferencje rocznikowe oraz niektóre modlitwy brewiarzowe. Se-
minarzyści indywidualnie przyjeżdżali do seminarium na rozmo-
wy formacyjne z wychowawcami. W kwietniu odbywały się w se-
minarium rekolekcje przed święceniami diakonatu (prowadził  
ks. Witold Słotwiński). W maju poszczególne roczniki odbywały 
formację stacjonarną w sposób rotacyjny. Rekolekcje przed świę-
ceniami prezbiteratu odbyły się również w seminarium (prowadził 
ks. Dominik Samulak). Od 14 czerwca wszystkie roczniki odbywa-
ją już formację w sposób stacjonarny. Od 17 czerwca odbywa się 
sesja egzaminacyjna. Alumni udadzą się na wakacje 30 czerwca. 

4. W sobotę 9 maja bp Mariusz Leszczyński udzielił święceń diako-
natu pięciu alumnom piątego roku, a 6 czerwca bp Marian Rojek 
wyświęcił na prezbiterów czterech absolwentów naszego semina-
rium 

5. Od 1 czerwca do 14 sierpnia trwa rekrutacja do seminarium. 
Kandydaci odbywają rozmowę wstępną z własnym proboszczem,  
a następnie rozmowę kwalifikacyjną z rektorem seminarium. 
Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie interne-
towej seminarium. 

6. Podczas wakacji alumni wezmą udział w praktykach duszpaster-
skich, stosownie do potrzeb zgłaszanych przez księży. W wyzna-
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czonych okresach klerycy będą mieć wakacyjne dyżury w semina-
rium. We wrześniu diakoni będą odbywać miesięczną praktykę  
w wybranych parafiach na terenie naszej diecezji. 

7. W dniach 7-9 września odbędą się w seminarium rekolekcje ka-
płańskie, które poprowadzi ks. dr Maciej Będziński z diecezji ra-
domskiej. Gdyby ktoś z księży chciał dopisać się do listy uczestni-
ków, prosimy o indywidualny kontakt z seminarium. 

8. W uzgodnieniu z księdzem biskupem zrezygnowaliśmy z majowej 
tacy na seminarium. Dowody wpłat za wcześniejsze zbiórki zosta-
ły przesłane księżom dziekanom drogą pocztową 31 marca. Kolej-
ne tace na seminarium zaplanowane są na 5 i 12 lipca oraz 6 i 13 
września. O ile to możliwe, prosimy o uregulowanie zaległych 
wpłat. 

 
Ks. Jarosław Przytuła  

 
 

SPRAWY MISYJNE 

 
1. Serdecznie dziękuję księżom za odprawienie Mszy św.  

w intencji misji. Jest to nasz duchowy dar w intencji misji. Dziękuję 
także za materialne wsparcie Kapłańskiego Funduszu Misyjnego. 
Pieniądze z niego zostaną przekazane misjonarzom pochodzącym  
z naszej diecezji. 

2. Mając świadomość, jak ogromna moc i pomoc dla misji płynie 
z modlitwy, Koordynatorzy Rejonowi oraz Koła misyjne włączyły się 
w modlitwę różańcową w intencji misji świętych oraz misjonarzy od 
września do czerwca w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 19.00 
na antenie Katolickiego Radia Zamość.  

3. Ponad dwieście osób z szesnastu grup kolędniczych spotkało 
się 31 stycznia br. w Łabuniach, aby wraz z bpem Marianem 
Rojkiem podsumować diecezjalne kolędowanie misyjne 2019/2020. 
Mali misjonarze zbierali środki na wsparcie dzieci, żyjących  
w krajach Amazonii. Uczestnicy spotkania mogli także wesprzeć 
kraje misyjne poprzez złożenie daru w postaci zużytych baterii  
i starych telefonów. Punktem centralnym spotkania była 
dziękczynna Msza św. za posługę kolędowania z prośbą o rozwój 
misji i o nowe powołania misyjne. Po Eucharystii s. Beata 
Stachowska, Franciszkanka Misjonarka Maryi FMM opowiadała  
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o swojej pracy misyjnej na Filipinach. Spotkanie zakończyło ognisko  
i poczęstunek. 

4. Serdecznie dziękuję opiekunom duchownym i świeckim oraz 
dzieciom i ich rodzicom za podjęcie inicjatywy Papieskich Dzieł 
Misyjnych Dzieci tj. Kolędowanie Misyjne, czy Dzieci Komunijne 
Dzieciom Misji. Zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę wówczas, 
gdy planujemy uroczystości I Komunii Świętej.  

6. Na antenie Katolickiego Radia Zamość były emitowane 
katechezy misyjne oraz audycje misyjne w II poniedziałek miesiąca.  

7. Wiele szkół z naszej Diecezji wzięło udział w XIX 
Ogólnopolskim Konkursie Mój Szkolny Kolega z Misji, który w tym 
roku odbywał się pod hasłem Ochrzczeni i posłani – pomagamy 
misjom. Wśród laureatów znaleźli się: w kategorii muzycznej wśród 
uczniów szkół podstawowych z kl. I-III Karina Kowalska z I 
Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu 
zajęła trzecie miejsce, a w kategorii literackiej uczniów z kl. IV-VI 
trzecie miejsce zajął Karol Wojciechowski ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Króla w Nieliszu. Gratulujemy.  

8. Dostaliśmy informacje od OO. Franciszkanów o postępach 
budowy dwóch studni w misji Sabou w Burkina Faso.  

9. O akcjach DM, Kołach Misyjnych działających przy parafiach, 
szkołach, WSD, katechezach o tematyce misyjnej można znaleźć 
informacje na: www.misje.zamojskolubaczowska.pl.  

10. Wnioski i plany do dalszej pracy: 
- Przypominam o inicjatywie członków Róż różańcowych, którzy 

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

- Zbliżają się wakacje, a więc czas urlopów, także dla Misjona-
rzy. Będzie to z pewnością okazja do spotkania się z nimi w naszych 
parafiach. Proszę o kontakt Księży Proboszczów, którzy chcieliby 
zaprosić Misjonarzy a tym samym udzielić im pomocy.  

- Serdecznie zapraszam w niedzielę, 12 lipca do Grodu Posadów, 
gdzie odbędzie się już VI Rodzinny Sportowy Piknik „Z myślą o mi-
sjonarzach”, w czasie którego można będzie wspomóc misjonarzy 
kupując los na loterii fantowej lub zostawiając ofiarę na środki 
transportu dla nich, korzystając z Kawiarenki Misyjnej. W tym roku 
gościem specjalnym będzie Krzysztof Antkowiak. 

 

Ks. Andrzej Łuszcz  
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KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ 

 
1. Od października 2018 r. zmieniła się siedziba działającego przy 

kurii sklepiku religijnego. Nowa siedziba 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. Bardzo serdecznie zapraszamy na 
zakupy.  

2. 5 lutego br. odbyło się Noworoczne Spotkanie Przyjaciół 
Katolickiego Radia Zamość z udziałem Ks. Bpa Mariana Rojka. 
W spotkaniu uczestniczyli kapłani, współpracownicy, 
wolontariusze, przedstawiciele samorządowców, prezesów  
i dyrektorów lokalnych firm. Gościem specjalnym był, 
Przewodniczący Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich,  
a jednocześnie dyrektor Radia Warszawa ks. dr Mariusz 
Wedziuk, który wygłosił wykład pt. „Działalność Forum na 
przestrzeni minionego dziesięciolecia”. Podczas spotkania odbył 
się również koncert ks. Andrzeja Łuszcza. 

3. Bardzo dziękuję księżom za pomoc w sprzedaży kalendarzy 
radiowych w poszczególnych parafiach. Z przykrością chciałbym 
stwierdzić, że dużo parafii zalega z płatnością za kalendarze 
radiowe. Dług opiewa na kwotę 3450 zł. Należności proszę 
uregulować wpłacając na konto radia lub w biurze radia.   

4. Jest wiele parafii w diecezji które nie wpłaciły zbiórki do puszek 
na potrzeby radia.  

5. Katolickie Radio Zamość przy okazji wizyty kolędowej wydało 
folderki o tematyce diecezjalnej. Dziękuję wszystkim którzy 
zakupili i rozprowadzili foldery. Dochód przeznaczony został na 
potrzeby radia.  

6. Każdego dnia na falach naszego radia transmitujemy dwie Msze 
św. z różnych części naszej diecezji. Jest to możliwe dzięki 
stałemu łączu, które zostało założone w tych parafiach. Jeśli 
któraś z parafii byłaby zainteresowana podłączeniem stałego 
łącza w swoim kościele, prosimy o zgłoszenie się do radia. Takie 
podłączenie umożliwi transmisje różnych uroczystości bez 
potrzeby wysyłania wozu transmisyjnego, co sprawia, że koszty 
transmisji są bardzo małe. Koszt podłączenia takiego sprzętu 
wynosi około tysiąca złotych. W tej chwili z takich łączy korzysta 
19 parafii w naszej diecezji.  
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7. Bardzo dziękuję księżom proboszczom za życzliwość i wsparcie 
naszej rozgłośni poprzez zaproszenie na „Niedzielę Radiową”. Od 
ostatniej konferencji Księży Dziekanów odwiedziliśmy parafie: 
św. Ojca Pio w Tomaszowie Lub., Łaziska, Stary Dzików, 
Hucisko, Bihale, Płoskie, Czartowiec, Złojec, św. Józefa  
w Tomaszowie Lub., Łukowa, św. Michała w Zamościu, Hulcze, 
Cześniki, Tworyczów. W 2019 roku jako radio odwiedziliśmy 36 
parafii w ramach niedzieli radiowych. W sumie zebraliśmy  
z tych niedziel 74.795 zł. Zachęcam te parafie, które jeszcze nie 
gościły Katolickiego Radia Zamość w ramach takiej niedzieli, do 
wsparcia w tej formie naszej rozgłośni. Według dekretu z 2013 r. 
co trzy lata powinna w parafii odbyć się niedziela radiowa. 
Minęło już siedem lat od wejścia w życie dekretu i są jeszcze 
parafie, w których takiej niedzieli nie było. Dziękuję w tym 
miejscu księżom, którzy jeździli i jeżdżą w ramach niedzieli 
radiowej, aby zabrać ofiary na rzecz radia. Dziękuję ks. Piotrowi 
Spyrze, ks. Marcinowi Jakubiakowi, ks. Piotrowi Brodziakowi, 
ks. Mariuszowi Pastuszakowi, ks. Krzysztofowi Hawro,  
ks. Dariuszowi Babiakowi.  

8. Na czas wakacji jak co roku zmieniamy program ramowy naszego 
radia. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim księżom wolontariuszom za pomoc w tworzeniu 
naszego radia. Pragnę zauważyć, że ok. 50 księży jest 
zaangażowanych w prowadzenie różnych audycji w naszym 
radiu. Dziękujemy za dotychczasową posługę i prosimy o dalszą 
współpracę.  

9. 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 

 
 

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 

 
Na początku czerwca br. zostały wydane wskazania Głównego In-

spektora Sanitarnego odnośnie do organizacji pieszych pielgrzymek. 
Do tych wskazań odniósł się ks. bp Krzysztof Zadarko – Przewodniczą-
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cy Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, który jasno po-
wiedział, że „zalecana jest daleko idąca roztropność i ostrożność jeśli 
chodzi o liczbę pielgrzymów, gdyż należy liczyć się z tym, że w każdej 
chwili zależnie od sytuacji epidemiologicznej przepisy sanitarne mogą 
zostać zmienione, włącznie z odwołaniem pielgrzymki”. W rekomenda-
cjach GIS znalazły się bardzo restrykcyjne wskazania odnośnie do 
zdrowia pielgrzymów, warunków zakwaterowania, żywienia, warun-
ków sanitarnych i higienicznych.   

Wychodząc naprzeciw tym zaleceniom oraz uwzględniając nasze 
możliwości, po konsultacji z przewodnikami grup, kwatermistrzami, 
GSP oraz za zgodą ks. bpa Mariana Rojka, podjęto decyzję, że w tym 
roku Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy z naszej w formie 
sztafety.  

Każda grupa będzie miała wyznaczony dzień pielgrzymowania, 
który rozpocznie Mszą św. rano w miejscu wyjścia, a zakończy Apelem 
w miejscu dojścia, po czym pielgrzymi środkami transportu wracają do 
swoich domów na nocleg. Następnego dnia kolejna grupa dojeżdża do 
miejsca, gdzie zostało zakończone pielgrzymowanie dnia poprzedniego 
i rozpoczyna Mszą św. swój etap.  W ten sposób każda grupa będzie 
miała trzy dni do przejścia (wyjątek stanowi Lubaczów oraz Tomaszów 
Lubelski).  

Zapisy do grup przyjmują poszczególni przewodnicy. Ilość osób  
w grupie na dany dzień – max 30.  

Rozkład poszczególnych dni: 
Dzień 1 - Św. Tomasz – Zamość 
Dzień 2 - Św. Wojciech – Hrubieszów 
Dzień 3 - Bł. Jerzy – Biłgoraj 
Dzień 4 - Św. Tomasz – Zamość 
Dzień 5 - Św. Wojciech – Hrubieszów 
Dzień 6 - Bł. Jerzy – Biłgoraj 
Dzień 7 - Św. Józef – Tomaszów Lubelski 
Dzień 8 - Św. Stanisław – Lubaczów 
Dzień 9 - Św. Tomasz – Zamość 
Dzień 10 - Św. Wojciech – Hrubieszów 
Dzień 11 - Bł. Jerzy – Biłgoraj 
Dzień 12 - Św. Józef – Tomaszów Lubelski  
Grupa św. Stanisława z Lubaczowa pierwsze 4 dni idzie wła-

sną trasą, a grupa św. Józefa z Tomaszowa pierwsze 3 dni idzie wła-
sną trasą.  
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Przewodnicy grup: 
Bł. Jerzy – Biłgoraj – ks. Mateusz Januszewski 
Św. Wojciech – Hrubieszów – ks. Michał Efner 
Św. Stanisław – Lubaczów – ks. Roman Karpowicz 
Św. Józef - Tomaszów Lubelski – ks. Łukasz Malec 
Św. Tomasz – Zamość – ks. Maciej Banach 
 

Planowane dojście na Jasną Górę odbędzie się 13 sierpnia  
2020 r. w godzinach popołudniowych. Pielgrzymka zakończy się 
wspólną Mszą św. i Apelem Jasnogórskim.  

Wszystkie informacje dotyczące formy pielgrzymki, zapisów, 
grupy duchowej zostaną podane wiernym naszej Diecezji w liście, 
który należy odczytać 12 lipca br.  

 
Ks. Marek Mazurek  

 
 

DUSZPASTERSTWO RODZIN 

 
1. Bardzo dziękuję proboszczom, którzy rzetelnie przygotowują 

narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa oraz dbają o na-
uki przedmałżeńskie w parafiach. Przypominam, że zgodnie z doku-
mentami (por. kan. 1063 KPK, Instrukcja Episkopatu Polski o przy-
gotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim nr 5, Dy-
rektorium Duszpasterstwa Rodzin nr 6, Statuty I Synodu Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej) duszpasterze powinni zatroszczyć się  
o zorganizowanie przygotowania do sakramentu małżeństwa w swo-
ich parafiach. 

 

2. Od dnia 1 czerwca 2020 r. obowiązuje nowy formularz Proto-
kołu z rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed 
zawarciem małżeństwa. Formularz jest dostępny na stronie diecezji 
oraz w sklepiku. Najważniejsze zmiany: 

- rozmowę poprzedza złożenie przysięgi mówienia prawdy przez 
nupturientów. Do tej przysięgi należy przygotować Pismo święte  
i krucyfiks 

- fakt wystawienia świadectwa chrztu do celów małżeńskich wi-
nien zostać zaznaczony w księdze ochrzczonych poprzez umieszcze-
nie w rubryce „uwagi” adnotacji następującej treści: „wydano świa-
dectwo do ślubu (data)”. 
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3. Proszę księży dziekanów do dnia 24 czerwca br. o informację 
mailową (rodzina@zamojskolubaczowska.pl) lub telefoniczną (tel. 790 
680 180) odnośnie do miejsca i czasu prowadzenia podczas wakacji 
przygotowania do małżeństwa w dekanacie (nauk przedmałżeńskich 
oraz katolickiej poradni rodzinnej) celem umieszczenia tej informacji 
na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. 

 
 

Ks. Maciej Lewandowski 
 
 

EXODUS MŁODYCH 

 
Z radością informujemy, że w dniach 18-21 sierpnia 2020 r. po 

raz dziesiąty odbędzie się Exodus Młodych – Ogólnopolskie 
Spotkanie Młodzieży, w tym roku wyjątkowo w Górecku Kościelnym. 
Tematem spotkania będzie hasło Wtajemniczeni które wpisuje się 
w temat pracy rocznej duszpasterstwa w Polsce. Chcemy pochylić się 
nad tajemnicą Eucharystii. Mimo panującej  epidemii, przy 
zachowaniu przepisów prawa kościelnego i państwowego, chcemy 
podjąć się organizacji spotkania. Jak co roku na uczestników czeka 
ciekawy program: nabożeństwa, koncerty, świadectwa. Zaprosiliśmy 
również Gości, którzy pomogą nam zgłębić tegoroczny temat 
spotkania. A będą nimi: ks. Abp Grzegorz Ryś, ks. bp Marian Rojek,  
ks. Michał Olszewski, ks. Tomasz Źwiernik, ks. Mateusz Kopa,  
ks. Krzysztof Zgnilec, Ida Nowakowska Herndon, Maja i Krzysztof 
Sowińscy oraz zespoły: Siewcy Lednicy, Arkadio, Razem za Jezusem  
i inni.  

Wszelkie informacje dotyczące Exodusu Młodych, szczegółowy 
program oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie 
internetowej: www.exodusmlodych.pl. Koszt uczestnictwa wynosi  
50 zł. Nie przewidujemy noclegów dla uczestników. Dojazd we 
własnym zakresie. Patronat honorowy objął Biskup Zamojsko-
Lubaczowski Marian Rojek. Na jubileuszowe Spotkanie 
przygotowaliśmy odnowione logo oraz aplikację, która ułatwi 
informowanie o naszym wydarzeniu. 

W przygotowanie spotkania zaangażowało się wielu kapłanów, 
sióstr zakonnych i świeckich. Liczymy także na pomoc Księży  
w zorganizowaniu wyjazdu młodym parafianom: uczniom szkół 
ponadpodstawowych oraz studentom. Kapłani uczestniczący  
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w spotkaniu proszeni są o zabranie ze sobą alb oraz ornatów ŚDM 
lub innych białych. Zwracam się z prośbą do księży proboszczów, aby 
umożliwić pobyt wikariuszom na spotkaniu.  

Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy na różne sposoby 
wspierają przygotowanie kolejnego spotkania młodzieży. 

 
ks. Jarosław Kędra 

 
 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 
 

Najważniejsze minione wydarzenia: 
1. 27-29 IX – udział w Sesji ZD i zebraniu KR KSM w Wałbrzychu 
2. 1 X – spotkanie Księży odpowiedzialnych za KSM w rejonach 
3. 21 X – 15 XI – VI Diecezjalny Konkurs o bł. Karolinie Kózkównie 

i św. Stanisławie Kostce 
4. 18-19 X – Diecezjalna Pielgrzymka KSM i uczestników Konkursu 

do Zabawy 
5. 9-10 XI – szkolenie Kandydatów do złożenia Przyrzeczenia KSM 

(Zamość, par. MBKP) 
6. 11-24 XI – II edycja zbiórki żywności dla Polaków na Białorusi  

i Ukrainie „Polak z Sercem” 
7. 22-23 XI – dzień skupienia dla kandydatów do złożenia Przyrze-

czenia KSM (Łabunie) 
8. 23 XI – Zjazd Diecezjalny oraz Święto Patronalne KSM i złożenie 

Przyrzeczenia  
9. 25 XI – powołanie nowych Oddziałów KSM w parafii Bełżec oraz 

w parafii Dub 
10. Styczeń – spotkania opłatkowe KSM w rejonach 
11. Luty – rozpoczęcie wdrażania programu formacyjnego KSM „Hej 

do apelu stańmy wraz”  
12. Luty – wdrożenie Diecezjalnego Statutu KSM 
13. 8 II – V Charytatywny Bal Młodych w Zamościu 
14. 21-23 II – udział ZD w Ogólnopolskiej Sesji ZD oraz Zebraniu KR 

w Porszewicach k. Łodzi 
15. 9 V – udział ZD w Zebraniu KR on-line 
16. 23 V – Zjazd Diecezjalny Zarządów Oddziałów parafialnych  

i Księży Asystentów on-line 
17. 26 V – 11 osób z Diecezji wzięło udział w szkoleniu medialnym 

KSM 
18. 17 VI – udział przedstawicieli ZD w Zebraniu KR online 
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A także: 
− Comiesięczne spotkania Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej 

Komisji Rewizyjnej; 
− Sztafeta Modlitewna – każdego tygodnia jedna osoba z ZD 

uczestniczy we Mszy Świętej w intencji KSM 
− Zostały powołane sekcje działające przy Zarządzie: medialna, 

muzyczna, marketingowa, modlitewna. Druhowie i druhny chcą-
cy się weń zaangażować, mogą się do nich zgłaszać mailowo 
ksm@ksmzamlub.pl; 

− Powstała diecezjalna baza konspektów do prowadzenia spotkań 
formacyjnych, uzupełniana na bieżąco; 

− W czasie pandemii Oddziały lub pojedyncze osoby z KSM anga-
żowały się w wolontariat organizowany przez Caritas i ZHR lub 
własny (np. Oddział przy parafii Dub). 
 
Przyszłe wydarzenia: 

1. Czerwiec – cykl szkoleń on-line dla młodzieży chcącej zaanga-
żować się więcej w KSM 

2. Lipiec – sierpień – „Wakacje KSM z wartościami 2020” – obozy 
i wyjazdy formacyjne parafialnych oddziałów oraz Ogólnopolskie 
Szkolenia KSM 

3. 18-21 sierpnia – udział w Exodusie Młodych 
4. Wrzesień – szkolenie kandydatów do złożenia Przyrzeczenia 

KSM 
5. Wrzesień – XXII Olimpiada Sportowa KSM połączona z IV 

Olimpiadą Sportową LSO 
6. 18 września – obchody święta św. Stanisława Kostki, patrona 

KSM 
7. Październik – Diecezjalna Pielgrzymka KSM do Zabawy 
8. 9-11 października – centralne obchody 30-lecia reaktywacji 

KSM w Polsce 
9. Listopad – udział w III Edycji zbiórki żywności dla Polaków na 

Białorusi i Ukrainie „Polak z Sercem” 
10. 11 listopada – akcja „Flaga w Twoim oknie” 
11. 18 listopada – obchody wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny, 

patronki KSM 
12. 20-21 listopada – dzień skupienia dla kandydatów do złożenia 

Przyrzeczenia 
13. 21 listopada – Zjazd Diecezjalny oraz Święto Patronalne KSM  

i złożenie Przyrzeczenia w Zamościu 
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14. 18 grudnia – przewodniczenie Drodze Krzyżowej szlakiem mę-
czeństwa Błogosławionej Karoliny  w Wał-Rudzie przed Zarząd 
Diecezjalny i reprezentantów oddziałów parafialnych 
 
Informacje dla Księży Asystentów: 

− Dziękuję tym Księżom Asystentom, którzy dbają o obecność Od-
działów na Zjazdach Diecezjalnych. 

− Komisja Rewizyjna przypomina o obowiązku składania sprawoz-
dań rocznych z działalności Oddziałów jak również o wyborach 
Kierownictwa Oddziału na dwuletnie kadencje oraz dostarczaniu 
do Biura Zarządu protokołu z wyborów.  

− Zapraszam, aby w miarę możliwości już przygotowywać osoby do 
złożenia Przyrzeczenia na jesieni – wiek: rocznik 2004 i starsi 
oraz przynajmniej rok stażu w KSM. Proszę, aby wybierać osoby, 
które w KSM będą chciały nadal się formować, aby Przyrzeczenie 
nie było punktem dojścia, ale punktem wyjścia. 

− Od jesieni rozpoczniemy częstsze spotkania KSM w rejonach dla 
Oddziałów ale i dla księży Asystentów. Jest też możliwość zapro-
szenia na spotkanie Zarządu Diecezjalnego do istniejącego Od-
działu parafialnego lub parafii, która chciałaby założyć Oddział 
KSM. 

− Niedługo pojawią się terminy wakacyjnych szkoleń liderskich – 
warto uczyć młodzież prowadzenia spotkań, formacji, działań, 
dzielić się z nimi odpowiedzialnością za Oddział. 

− Aktualne informacje znajdziemy na ksmzamlub.pl oraz social 
mediach – Facebook, Instagram, Twitter – można tędy upublicz-
niać sposoby formacji i działań Oddziałów 
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Bp Mariusz Leszczyński 
 

 
HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS ŚWIĘCEŃ DIAKONATU  

ZAMOŚĆ, KATEDRA, 9 MAJA 2020 R. 
 

Ewangelia według św. Jana, której fragmentu wysłuchaliśmy  
(J 14, 7-14), proponuje niejako podwójne przykazanie w kwestii wia-
ry: wierzyć w Boga i wierzyć w Jezusa. Brzmi to nieco paradoksalnie, 
zwłaszcza gdy się pamięta, że ten sam Ewangelista Jan w rozdziale 
10 swojej Ewangelii przytacza słowa Jezusa, który mówi: „Ja i Ojciec 
jedno jesteśmy” (J 10, 30). Dziś zaś słyszymy: „Wierzycie w Boga?  
I we Mnie wierzcie!” (J 14, 1). Nie są to dwie oddzielne drogi wiary, 
lecz jeden akt, wyrażający się w pełnym przylgnięciu do zbawienia 
dokonanego przez Boga Ojca za pośrednictwem Jego Syna Jezusa 
Chrystusa. Nowy Testament położył zatem kres niewidzialności Bo-
ga Ojca, który w Słowie Wcielonym ukazał ludziom swoje oblicze. 
Jezus potwierdził to w słowach, które skierował do Apostoła Filipa: 
„Kto Mnie widzi, widzi także Ojca” (J 14, 9). Nawiązując do tego 
świadectwa Zbawiciela, św. Teresa z Avili napisała: Nie godzi się 
nam odwracać rozmyślnie od tego najświętszego Człowieczeństwa 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, które jest wszystkim dobrem naszym 
i niezawodnym na wszelkie nędze nasze lekarstwem.  

Syn Boży przez swoje wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie wy-
zwolił ludzi z niewoli grzechu i dał im wolność dzieci Bożych. W ten 
sposób ludzie poznali oblicze Boga Ojca, który jest miłością. Gdy więc 
szczerze wierzymy Jezusowi, trwamy z Nim w jedności i nie przesła-
nia Go nam nasz grzech, możemy zobaczyć Go w Eucharystii  
i w innych sakramentach, w życiu Kościoła, w drugim człowieku,  
w świecie i w znakach czasu. Tym samym stajemy się zdolni działać 
owocnie w historii i razem z Jezusem zbawiać świat, zgodnie z Jego 
słowami: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych cudów, 
których Ja dokonuję (J 14, 12).  

Wiara w Jezusa zakłada jednak naśladowanie Go każdego dnia 
w posłuszeństwie i pokorze. Otwórz więc oczy, wytęż ucho duchowe, 
otwórz swe wargi i otwórz swe serce, abyś mógł we wszystkich stwo-
rzeniach widzieć, słyszeć, chwalić, miłować, czcić, uwielbiać i wysła-
wiać swego Boga – zachęca franciszkański święty Bonawentura.  
A papież Benedykt XVI uczy: [Jezus] cierpi i umiera, a jako Zmar-
twychwstały chce przybyć do ludzkości jedynie przez wiarę swoich 
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uczniów, którym się ukazuje. Nieustannie stuka pokornie do wrót 
naszych serc i – jeśli je otwieramy – powoli uzdalnia nas do zobacze-
nia Go (Jezus z Nazaretu II, 2011).  

W jaki jeszcze sposób można wierzyć w Jezusa i Go naśladować? 
Można to czynić głosząc Go ludziom jako „Drogę, prawdę i życie”  
(J 14,6), przepowiadając Jego Ewangelię. To fundamentalna misja 
Kościoła. Dziś do niej Jezus zaprasza naszych nowych diakonów,  
a w niedalekiej przyszłości kapłanów. Istota tej misji jest ta sama od 
początków Kościoła. Zmieniają się tylko jej okoliczności i metody, 
stosownie do wymogów konkretnego czasu. W każdej sytuacji trzeba 
ufać Bogu, zawierzyć Mu swoją drogę i zadania, będąc gotowym na 
wszystko, zgodnie z zaleceniem św. Pawła Apostoła: Głoś naukę, 
nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, 
podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz (2 Tm 4,2). 
Oto uniwersalna, zawsze aktualna i pewna metoda działania Kościo-
ła, walki ze złem i pomnażania dobra, zbawiania z Jezusem świata. 
Niech nam wszystkim w tym dopomaga Najświętsza Maryja Panna; 
niech dzięki Jej obecności w Kościele i naszemu zaangażowaniu sze-
rzy się w świecie Słowo Boże i wzrasta liczba uczniów (por. Dz 6,7). 
Gdy tak wchodzimy w sprawy Boże, musimy pamiętać zawsze o tym, 
że Bóg w swej Istocie jest Duchem czystym, że w Nim zawarte jest 
wszystko – początek i kres (…). Słusznie więc Kościół w liturgii o Naj-
świętszej Bogurodzicy stosuje do Niej słowa: In principio – ‘od począt-
ku’. Maryja jest bowiem od początku w planie Bożym. Bóg przewi-
dział, że Ona odpowie: ‘Oto ja służebnica Pańska’ – uczy Sługa Boży 
Stefan Wyszyński. 

Drodzy bracia alumni, kandydaci na diakonów. Pan wpisał każ-
dego z was w swój plan zbawiania świata. Dlatego dziś pragnie, aby-
ście jeszcze raz powiedzieli Mu, jak Jego Matka Maryja w tajemnicy 
Zwiastowania: Oto ja sługa Pański, gotowy realizować zamysł Boga 
względem ludzi i misję Kościoła. Swoją dyspozycję do tego potwier-
dzacie dziś słowem: ‘Jestem!’  

Wychowujecie się na sługi i będziecie posłani – jak Chrystus – nie 
do świętych, ale do źle się mających, do grzeszników i celników (…). 
Taki jest świat! – podkreśla Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. 
Bądźcie więc wrażliwi na to, co konieczne do wzrastania duchowego 
ludzi, do ich zbawienia, ale także na ich potrzeby doczesne. Bądźcie 
dyspozycyjni jak słudzy weselni w Kanie Galilejskiej. Szukajcie stą-
gwi i napełniajcie je życiodajną wodą, otwarci nie tylko na ludzką 
wdzięczność, ale także na niewdzięczność, a nawet na niepowodzenia 
i przykrości.  
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Nie znamy przyszłości, nie potrafimy przewidzieć tego, co nas 
czeka. Wiemy to jedno, że trzeba trwać w mocnej wierze, nadziei  
i miłości, mieć w zasięgu oczu i rąk stągwie i przynosić je do Jezusa, 
by dokonywał przy naszym udziale nowych cudów dla ludzi, by rzu-
cał im światło nadziei na przyszłość. My jesteśmy od noszenia konew, 
od nalewania wody, od wiernego wypełniania sugestii, nawet niezro-
zumiałych. Chciejcie więc, drodzy bracia, pogłębiać w sobie mądrość 
rozeznawania siebie, nie dziwienia się niczemu, współczucia wszyst-
kim, kształtowania w sobie woli niesienia pomocy każdemu człowie-
kowi, współdziałania ku dobremu – zachęcał alumnów prymas  
Wyszyński (Warszawa, 22 II 1970).  

Drodzy alumni, kandydaci na diakonów! Cieszy się wami nasza 
diecezja, cieszą się wasze rodziny. Dziękujemy więc wdzięcznie Bogu; 
dziękujemy waszym rodzicom, w duchu mądrości Prymasa Tysiącle-
cia: Synowie wasi mogą mieć życie trudne. Nie obiecujemy im raju na 
ziemi, ani dostatniego życia (…). Może niekiedy nie dopisać człowie-
kowi moc, może zabraknąć sił, może ogarnąć słabość, ale powołaniu, 
jego szczerości – ufamy! (…). Przyjmując dziś naszą wdzięczność, 
pamiętajcie o obowiązku modlitwy, jaki macie wobec waszych synów: 
Módlcie się za nich! (Gniezno, 20 V 1961).  

Maryjo, Matko Odkupiciela i Matko Kościoła, módl się za na-
szych nowych diakonów i o nowe powołania; módl się za nami 
wszystkimi. Amen. 
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Ks. Edward Walewander 

 
 

LEKKOMYŚLNOŚĆ PROROKA JONASZA 
 
 

Jako kanwę swojej notki postanowiłem wybrać historię proroka 
Jonasza. To intrygująca historia, zawarta w najkrótszej, bo liczącej 
we współczesnych wydaniach Biblii, na przykład w Biblii Tysiąclecia, 
ledwie dwie strony, księdze Starego Testamentu, której głęboka treść 
odnosi się wszelako do wielu z nas. 

Najpierw zasłyszana, przedstawiona miejscami dość humory-
stycznie, historia tego proroka. Jonasz był znany z wielkiego uporu,  
a jednocześnie ze sporej lekkomyślności. Wciąż uciekał przed Bo-
giem. Sądził, że ujdzie jego nieustannej pogoni i znajdzie bezpieczne 
schronienie w miejscu, gdzie go Moc Boża nie dosięgnie. Pan kroczył 
jednak za lekkoduchem po śladach jego matactw. W końcu zapędził 
go do wnętrza wielkiej ryby, Lewiatana. 

W brzuchu owego Lewiatana Jonasz rozmyślał nad swoim  
losem. Nie mógł pojąć, dlaczego Bóg upatrzył sobie na proroka aku-
rat jego – upartego tchórza. Człowieka, który pragnął wygodnie  
i łatwo żyć, sybarytę, lubiącego dobrze zjeść i wypić, wyspać się do 
woli. Bóg wybrał jednak właśnie tego krętacza, który udawał, że nie 
słyszy Bożego wołania. 

– Czy nie lepiej by było – mówił Jonasz do Boga – gdybyś wybrał 
sobie na proroka jakiegoś roztropnego mędrca, gotowego na każde 
Twoje skinienie, człowieka prawego, słuchającego bez zastrzeżeń 
Twoich poleceń, męża sprawiedliwego, takiego, który nie ucieka i nie 
kluczy ani też nie ukrywa się przed Tobą? 

Te logiczne argumenty nie odniosły jednak zamierzonego skut-
ku. Jonasz pogodził się tedy ze swoim losem. Posłusznie wykonywał 
odtąd wszystkie rozkazy Boga i wiernie mu służył do końca swojego 
żywota, chociaż nigdy nie zrozumiał, dlaczego Bóg właśnie jego, 
tchórzliwego, a nawet nieposłusznego, upatrzył sobie za narzędzie 
swoich mądrych planów.  

 
Jonasz posłany do Niniwy 
 
Spójrzmy na konkretne fakty z Księgi Proroka Jonasza. Bóg po-

wiedział do Jonasza: „»Wstań, idź do Niniwy wielkiego miasta –  
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i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze«.  
A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Jahwe. Zszedł do Jafy, 
znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną zapłatę i wsiadł na 
niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Jahwe” (Jon 1,2-3). 

Bóg posłał Jonasza nie do Jerozolimy, ale – wbrew jego oczeki-
waniom – do pogańskiej metropolii. Jonasz myślał sobie: To niemoż-
liwe. Niniwa nie da się nawrócić. Uciekam. Nic o tym nie chcę sły-
szeć. 

Udał się więc w kierunku przeciwnym do wezwania Bożego. 
Uciekał od zleconej mu misji. „Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrę-
tu, położył się i twardo zasnął” (Jon 1,5). Od Boga nie można jednak 
uciec. Bóg deptał Jonaszowi po piętach. Poruszył to, co możliwe, i to, 
co niemożliwe: morze, sztorm, pogańską załogę statku i wreszcie 
wielką rybę. Wszystko to postawił na nogi, by zmusić Jonasza do 
zmiany decyzji, do zawrócenia z drogi i udania się do Niniwy. Prorok 
przeszedł długą i trudną, ale skuteczną metamorfozę. Odwrócił się od 
tego, co dotąd czynił. Zaszła istotna zmiana sposobu jego postępowa-
nia. Rozpoczął głoszenie nauki o Jahwe. I oto na skutek jego słów 
ludność Niniwy nawróciła się. 

„I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się  
w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla 
Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór  
i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono  
i ogłoszono w Niniwie co następuje: »Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda 
niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obloką 
się w wory [...] niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci 
się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] 
swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od 
zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?« Zobaczył Bóg czyny 
ich, ze odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg 
nad niedolą, która postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej” 
(Jon 3,5-10). 

Co to oznaczało? Niniwa nie została stracona. Bogu bowiem na 
niej bardzo zależało. I świat nie został stracony. Tak jak Bóg nie tyl-
ko polubił Jerozolimę, ale i Niniwę, tak też i cały świat zamknął  
w Swoim sercu. Bóg się nie poddaje.  

Człowieku, nie możesz rezygnować! Nie może być ciągle tak, że 
bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. To da się 
zmienić. Świat jest naprawialny. Nie może być tak, żeby młodzi od-
wracali się od Kościoła. Odchodzili. To może się zmienić i powinno się 
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zmienić. Świat jest naprawdę naprawialny. Nie ulegajmy pesymi-
zmowi.  

Wszystko to mieści się w tej niezwykłej historii proroka Jonasza, 
która dotyczy jakoś nas wszystkich i każdego z nas z osobna. 

Jonasz głosił słowo Boże, wzywając do nawrócenia. W pewnym 
jednak momencie wziął górę jego egoizm. Prorok liczył na Bożą 
wspaniałomyślność i zdjęcie zeń nałożonego obowiązku. 

„Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się przeto do 
Jahwe i mówił: »Proszę, Jahwe, czy nie to właśnie miałem na myśli, 
będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, 
bo wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen ła-
skawości, litujący się nad niedolą. Teraz, Jahwe, zabierz, proszę, du-
szę moją ode mnie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie«. [...]. 

Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie wschod-
niej, tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się 
będzie działo w mieście” (Jon 4,1-5).  

 
Zwątpienie proroka 
 
Jonasz po raz drugi uciekł z Niniwy. Zdradził. W bezpiecznej od-

ległości od miasta znalazł sobie wygodne miejsce. Przytulne, z wido-
kiem na miasto. Czekał, co się będzie działo. Wyczekiwał w napięciu. 
Myślał sobie: Teraz nastąpi blask płomieni, ognia, pojawi się grad 
kamieni nad Niniwą. Chciał obejrzeć taki horror (telewizyjny). Prze-
widywania Jonasza okazały się jednak fałszywe. Nic z tego. Zamiast 
tego Bóg chwycił Jonasza za kołnierz. Poruszył prorokiem w miejscu 
bardzo czułym dla niego. Zniszczył jego punkt obserwacyjny („fotel 
telewizyjny”) pod krzewem rycynowym. 

„A Jahwe Bóg sprawił, że krzew rycynowy wyrósł nad Jonaszem 
po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz 
bardzo się ucieszył krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następne-
go Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł. A potem, 
gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący, wschodni wiatr. Słońce prażyło 
Jonasza w głowę, tak że osłabł. Życzył więc sobie śmierci” (Jon 4,6-8). 

Jonasz oczywiście krytykował taki obrót spraw. Żalił się.  
Człowieku, Jonaszu – mówi tymczasem Bóg. Masz problem, że 

straciłeś swoje wygodne krzesło, miejsce (fotel) odpoczynku i obser-
wacji? Nie widzisz, że tu chodzi o coś innego, zgoła o coś więcej,  
o miasto wielkie, o Niniwę, o jego mieszkańców. Oni na ciebie czeka-
ją. Niniwę można zmienić. Niniwa jest reformowalna. 



INNE 

 
 

 

283

Bóg mówi: „A czyż Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, 
wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy 
ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnó-
stwo zwierząt” (Jon 4, 11). 

Człowieku! Nie możesz wygłaszać przemówień, a później za-
mknąć się w bezpiecznym i wygodnym miejscu i z daleka oglądać to, 
co się będzie działo. Nie troszcz się o swoje sprawy, o swój inwentarz! 
Powstań! Nie narzekaj ciągle! Idź i wracaj do Niniwy. Zmęcz się do-
brą mową. Zakasz rękawy do roboty. Nie troszcz się tylko o swoje 
własne, małostkowe sprawy. Popatrz na zrozpaczone rodziny, na ich 
niedostatek. Otwórz swoje serce na potrzeby naszej ojczyzny, na cały 
świat. Tak właśnie czyni Bóg. Bóg jest Stwórcą, który ciągle zmienia 
świat. Bóg się tym nie męczy. Chce, abyśmy Go w tym naśladowali. 
Nie chodź za tymi, którzy uważają, że świata nie da się naprawić, 
przemieniać. Wchodź im w drogę i w słowo. Przeciwstawiaj się opor-
tunistom. Świat jest naprawialny. Trzeba zacząć go zmieniać. Najle-
piej od siebie. 

 
*** 

 
Na koniec myśl, którą niedawno przypadkowo znalazłem: „Im 

mniej pobożny zakonnik myśli o nawróceniu świata, a im więcej  
o swoim własnym nawróceniu, tym staje się prawdopodobniejszym, że 
świat będzie nawrócony”.  

Kiedy o tym myślę, to nasuwają mi się słowa Apostoła Narodów, 
św. Pawła z Tarsu, z jego Drugiego Listu do Koryntian: „Miłość Chry-
stusa przynagla nas” (2 Kor 5,14). Miłość do Boga przynagla nas  
i dodaje nam we wszystkim odwagi. 

Całkiem na zakończenie nieco ironicznie. Bywają ludzie, którzy 
ciągle narzekają i siedzą na śmietnikach czasu, jak Hiob na kupie 
gnoju. Różnica między nimi a Hiobem polega na tym, że Hiob zdawał 
sobie sprawę, iż siedzi na gnoju. Im natomiast wydaje się, że siedzą 
na złotym tronie. 
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Jerzy Flaga  

 
 

POLSKA WIEŚ NA ROZTOCZU W OCZACH JEJ MIESZKAŃCA I NAUKOWCA 
KS. EDWARD WALEWANDER, NIEMIRÓWEK W STAREJ FOTOGRAFII. 

LUDZIE I WYDARZENIA,  
Lublin-Niemirówek 2020, Wydawnictwo Liber Duo,  

ss. 220+3nlb, ISBN 978-83-64522-80-2. 
 
Pierwsze zdanie, jakie można napisać o tej książce, jest takie, że 

jest to książka zaskakująco oryginalna i to pod każdym względem. 
Oryginalna w kształcie struktury wewnętrznej, a przede wszystkim 
jeśli chodzi o stronę merytoryczną. Ukażę to w trakcie dalszego, 
bardziej szczegółowego omawiania jej treści. Na taką książkę mógł 
się zdobyć jedynie autor bardzo doświadczony, z dużym dorobkiem 
naukowym. Nie będę tutaj przywoływał tego dorobku, gdyż jest on 
powszechnie znany. Pozwolę sobie stwierdzić tylko, że jest to dorobek 
wszechstronny i wysokiej jakości. W tym miejscu dla oceny książki  
i  jej autora, przywołam jedynie słowa wyznania autora zamieszczone 
na 4 str. okładki książki (zaczerpnięte z Przedmowy). Słowa te 
pokazują nie tylko motywy, jakimi się kierował autor, ale także jego 
umiejętności pedagogiczne (dla nie wiedzących, przypomnę, że ks. 
prof. dr hab. Edward Walewander był Kierownikiem Katedry 
Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale 
Nauk Społecznych KUL).  

W Przedmowie czytamy: „Publikacja ta zrodziła się z głębokiego 
uczucia wdzięczności, przygotowana bardziej sercem niż piórem. Ma 
być także zadośćuczynieniem, a zarazem hołdem złożonym 
mieszkańcom Niemirówka. Chciałbym, aby tak została przyjęta. Jest 
zapewne niedoskonała, bo czyż można opisać i uratować od 
zapomnienia wszystkie doznane dobrodziejstwa, o których nieraz wie 
tylko sam Bóg, Pan wszechświata i historii ? Jeszcze jedno leży mi na 
sercu. To powinno wyrównać moje dalekie od doskonałości wyznanie 
zawarte w tej książce. Chciałbym, by nigdy nie zapomniano o Tych, 
którzy karmili i wychowywali swoje dzieci, lud Boży, w świątyni 
krasnobrodzkiej i tarnawackiej oraz wszędzie tam, gdzie dotknęło ich, 
także mnie, Boże powołanie, przekazane ich ustami. Niech pozostaną 
na zawsze w naszych sercach. Niech wraz z nami będą obecni  
w modlitwie, w nieustannym świętych obcowaniu”.  
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Wracając do kwestii treści książki, to chcę powiedzieć, że na jej 
zawartość składają się: fragment z Pierwszego Listu św. Piotra 
Apostoła, spis treści, Przedmowa, 10 tzw. rozdziałów z odpowiednimi 
tytułami oraz indeks osób i indeks miejscowości. Właśnie w owych 
rozdziałach kryje się cała oryginalność pracy, gdyż poszczególne 
rozdziały nie są wypełnione tekstami merytorycznymi, lecz 
odpowiednimi fotografiami. Jak wiadomo, fotografie bywają 
najczęściej gromadzone w specjalnych albumach i przechowywane  
w odpowiednich szafkach, nierzadko na strychach  i służą zwykle do 
oglądania przez ich właścicieli dla przypominania sobie minionych 
wydarzeń.  

Ks. prof. Edward Walewander poszedł znacznie dalej w sztuce 
gromadzenia i zabezpieczania fotografii, stworzył z nich książkę, 
książkę-album, która ma znacznie szerszy krąg odbiorców i większe 
możliwości  przetrwania. Zapewne autor musiał zadać sobie dużo 
trudu, żeby zebrać tak dużą ilość fotografii. Wprawdzie podaje przy 
nich często, z jakich pochodzą zbiorów, jednakże musiał dotrzeć do 
posiadaczy tych zbiorów i następnie zgromadzone fotografie 
uporządkować i przeprowadzić ich selekcję. Interesujące jest także  
i to, że znajdujące się w książce fotografie są dostosowne do tytułów 
rozdziałów, a te z kolei, jak niżej zobaczymy, obrazują przebieg  
i koleje życia ludzkiego. Dla pokazania, w jaki sposób oddają one 
okresy życia ludzkiego, przytoczę wszystkie tytuły owych rozdziałów, 
jest to bowiem jedyny sposób na pokazanie tej – skąd inąd – bardzo 
interesującej  kwesti. Brzmią one następująco (numery pochodzą ode 
mnie): 1. Z historii wsi i regionu, 2. Kościół i życie rodzinne,  
3. Rodzina, życie towarzyskie, 4. Dzieci, młodzież, 5. Szkoła 
podstawowa, 6. Służba w wojsku, 7. Organizacje, praca społeczna,  
8. Gospodarstwo i praca na roli, 9. Pogrzeby oraz 10, czyli ostatni, 
którego autorką jest Anna Pasieczna posiada tytuł: Irena i Edward 
Pasieczni – 70 lat razem. Do poszczególnych rozdziałów 
przyporządkowane są odpowiednio dobrane fotografie. Interesującą 
rzeczą byłoby zobaczyć, jak to zostało zrealizowane w książce. 
Niestety, względnie duża liczba, bo aż 10 rozdziałów, nie pozwala na 
dokonanie takiego przeglądu dla każdego z nich. Jenakże aby 
pokazać, jak to przedstawia się faktycznie w książce, podam jeden 
przykład, który pozwoliłem sobie wybrać według własnego uznania. 
Otóż w rozdziale drugim pod znanym na już tytułem: Kościół i życie 
religijne, obejmującym strony od 43 do 62, zamieszczono 28 fotografii 
(wszystkie mają podpisy objaśniające ich treść).  
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Są to następujące fotografie (ja posłużę się owymi podpisami, 
jednak nie zawsze będę je stosował w całości, wprowadzam też od 
siebie numerację fotografii):  

1. Ze ślubu Stanisławy Mierzwy z Kazimierzem Kossakiem (ok. 1945 r.);  
2. Ze ślubu Zofii Kostrubiec i Bolesława Zięby (w centrum);  
3. Ze ślubu Franciszka Gwozdy i Wiesławy Pióro;  
4. Pamiątkowy obrazek I Komuniii Świętej Edwarda Walewandra z 27 

czerwca 1955 r. z podpisem Proboszcza krasnobrodzkiego ks. Tadeusza 
Boguty; 

5. Pamiątkowe zdjęcie z 27 czerwca 1955 r. z Pierwszej Komunii Świętej. 
Wśród dzieci pierwszokomunijnych  m. in. Janusz Czuwara, Jan Kuśmierz, 
Stanisław Pasieczny, Edward Walewander, Adam Wyrwa. Pośrodku ksiądz 
Tadeusz Boguta, katecheta i proboszcz tarnawacki; 

 6. Pierwsza Komunia Święta Irenki Pasiecznej (1964 r.). Od lewej 
chrzestny Józef Kuczmaszewski, ks. Władysław Lachowski, rodzice Zofia  
i Władysław Pasieczni, przed nimi ich córka Marysia Pasieczna;  

7. Po chrzcie świętym Stasia Smolucha. Od lewej Piotr Teterycz, 
Stefania Kurzęmpa, Józef i Adela Smoluchowie. Dzieci (od lewej Marek 
Kurzępa, Kazia Smoluch i Helenka Kurzępa; 

8. Pierwsza Komunia Święta Jadzi Smoluch (obok ks. Henryk Nogalski 
1946-2019) i Darka Smolucha;  

9. Pierwsza Komunia Święta Jadzi Smoluch. Obok niej jej brat Stasio. 
Stoją (od lewej): Czesław Kurzęmpa, Adela i Józef Smoluchowie (rodzice),  
ks. Aleksander Bizior (wikary krasnobrodzki 1937-2009), Aniela Sachajko, 
Helenka Kurzępa i Franciszek Furmaniak (dziadek Kazi);  

10. Ze ślubu Jadwigi Smoluch i Mariusza Włoska (25.04.1995). Na 
pierwszym planie ks. Edward Walewander;  

11. Marek Zięba. Zdjęcie pierwszokomunijne. Fot. E. Walewander;  
12. Z Pierwszej Komunii Świętej Marka Zięby. Od lewej: Grażynka 

Zięba, Mirek Walewander, Apolonia Walewander (przed nią Jadzia 
Walewander) i Marek Zięba. Czerwiec 1971. Fot. E. Walewander;  

13. Pierwsza Komunia Święta Kazia Buciora (1972). od lewej Wiesława 
Gwozda, Jan i Genowefa Buciorowie (rodzice) i Władysław Pasieczny;  

14. Z dożynek parafialnych. Od lewej: Honorata Pasieczna, Adela 
Smoluch, Zofia Pasieczna, Teresa Kołtun;  

15. Pierwsza Komunia Święta (Krasnobród 1963). Od lewej: Edzio 
Sachajko, Janek Nadłonek, Tadzio Jurkiewicz, Tereska Ujma i Marysia 
Pasieczna razem z ks. Władysławem Lachowskim, wikariuszem 
krasnobrodzkim;  

16. Pierwsza Komunia Święta Ani Adamczuk (1983 r.). Od lewej 
Jadwiga Adamczuk, Stanisław Adamczuk, Maria Pasieczna i Ania 
Adamczuk;  

17. Banderia konna w Tarnawatce towarzysząca peregrynacji obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej (1971). Z przodu (od lewej) Ryszard 
Walewander i Antoni Cisło; 
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18. Ks. Edward Walewander z rodzicami Apolonią i Józefem przed 
prymicją w Krasnobrodzie 22 kwietnia 1974 r.;  

19. Msza św. prymicyjna ks. Edwarda Walewandra w dniu 22 kwietnia 
1974 r. Od lewej diakon Czesław Galek, ks. Kazimierz Wójtowicz (1930-
2007), prymicjant i alumn Bogusław Gruszczyński. Fot. Ks. Roman 
Jaworski;  

20. Trzej koledzy podczas przyjęcia prymicyjnego u ks. Edwarda 
Walewandra (pierwszy z lewej) 22 kwietnia 1974 r. W środku ks. Roman 
Jaworski (1947-2015), po prawej ks. Mieczysław Cisło, obecnie biskup 
pomocniczy lubelski;  

21. Z Mszy Świętej prymicyjnej z dnia 26.12.1983 r. ks. Józefa 
Nadłonka w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. Z prawej 
ówczesny proboszcz ks. Roman Marszalec. Kronika parafii pw. NMP 
Krasnobród, s. 350 (Archiwum Parafii NMP w Krasnobrodzie, bez sygn.);  

22. Uczestnicy Mszy Św. prymicyjnej ks. Józefa Nadłonka. Siedzą (od 
lewej rodzice: Kazimiera (1920-1998) i Franciszek (1921-2012) Nadłonkowie  
i matka chrzestna Emilia Zub (1930-2018) z d. Zawiślak;  

23. Siostra Danuta Bilewicz (w środku) razem ze współsiostrami 
swojego Zgromadzenia Misjonarek Szkoły;  

24. Z lewej strony Bolesław i Zofia Ziębowie z dziećmi. Od lewej Beata, 
Dariusz i Anna. Początek lat 70;  

25. Pierwsza Komunia Święta Beaty Zięby (1977);   
26. Po procesji na odpuście Matki Bożej Siewnej (8.09.1971). Od lewej 

Katarzyna Walewander, Genowefa Walewander, Adela Smoluch i Zofia 
Pasieczna;  

27. Stanisław Bilewicz i Piotr Teterycz na Jasnej Górze;  
28. Niezwykły obrazek pamiątkowy Stefanii Kurzępy (1927-1993)  

z Kolonii Partyzantów. Na skutek bardzo ciężkich chorobowych powikłań 
reumatycznych od 1951 r. była przykuta do łóżka. Była dla nas wzorem  
w znoszeniu cierpienia. Dużą część swego życia spędziła pod troskliwą opieką 
swoich krewnych w Klocówce, gdzie też zmarła; 

29. Ks. bp Mieczysław Cisło przemawia podczas wręczenia mu 
wyróżnienia „Vir bonus” [Człowiek dobry] Stowarzyszenia Imienia Jana 
Karskiego w dniu 4.07.2016 r. w Kielcach.  

Widzimy jak wielki i różnorodny jest wachlarz tych fotografii 
tylko w jednym rozdziale, a jak powiedziałem, wszystkich rozdziałów 
jest 10, więc możemy sobie wyobrazić skalę liczbową tych fotografii  
w całej książce. Jestem w pełni świadomy, że w miejsce pełnych 
opisów poszczególnych fotografi, które znacznie poszerzają tekst, 
można było zastosować formę skróconą w postaci ogólnego  
i sumarycznego opisu wszystkich fotografii łącznie. Postąpiłem 
inaczej, wybrałem zastosowaną formę, gdyż ona pozwala zobaczyć, 
jak wielką staranność wykazal ksiądz Autor przy komponowaniu  
i redagowaniu tej części książki, ośmielę się powiedzieć bardzo 
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istotnej. Ona jest jednym z elementów, jeśli nie podstawowym, który 
decyduje o jakości książki. 

Odrębną część pracy, poprzedzającą rozdziały z fotografiami, 
stanowi wyjątkowo obszerna Przedmowa. Ona również posiada 
swoistą strukturę i zawiera wymowną i interesującą treść. Autor 
wyróżnił w niej następujące paragrafy: Na pamiątkę; Magia starych 
fotografii; Piękno rodzinnej ziemi; Nostalgia i poczucie powinności; 
Poszukiwanie własnej tożsamości i korzeni; Nasi rodzimi piewcy; 
Cmentarz – miejsce szczególnej pamięci; Dokumentacja fotograficzna 
i opracowania; Nadzieja na przyszłość. Tytuły paragrafów, a jeszcze 
bardziej narracja tekstowa, posiadają podwójną wymowę: mniej lub 
bardziej świadomie nawiązują do zamieszczonych fotografii  
i równolegle pokazują przeżycia autora. Postaram się pokazać to na 
wybranych przykładach przez zestawienie tytułów z towarzyszącą im 
odpowiednią treścią. Otóż w paragrafie pierwszym, który nosi 
przywoływany już tytuł Na pamiątkę, autor napisał takie słowa:  
„W pierwszej kolejności wspominam najbliższych mi ludzi. Są to 
przede wszystkim moi rodzice i rodzeństwo, rodzina bliższa i dalsza. 
Bardzo bliscy sercu są także sąsiedzi, a prawdę mówiąc każdy 
człowiek, zwłaszcza ten żyjący w mojej rodzinnej miejscowości” (s. 10). 

W kolejnym paragrafie zatytułowanym: Magia starych fotografii 
czytamy takie słowa: „Publikowane w tej książce fotografie 
przedstawiają wielu ludzi naszej wsi, niemalże od kolebki aż do 
zakończenia ich drogi życiowej. Fotografie pokazują ludzi, którzy 
tutaj żyli i tutaj zakończyli swoje życie zostawiając po sobie 
wartościową i drogą ich potomkom spuściznę. Stosunkowo sporo zdjęć 
odnosi się oczywiście do mojej rodziny, w której od dawna 
pielęgnowano pamięć o przodkach oraz o ludziach i wydarzeniach  
z życia naszej wiejskiej społeczności” (s. 11). Jeszcze jeden przykład  
z tej serii. W paragrafie pt. Dokumentacja fotograficzna  
i opracowania auor napisał: „Zdjęcia i dokument zamieszczone w tej 
książce zbierałem przez wiele lat. W ostanim okresie zwróciłem się  
z prośbą do wielu osób o uzupełnienie moich zbiorów. Materiały 
pochodzące od innych zostały opisane z czyich zbiorów pochodzą. 
Kapłanów i siostrę zakonną pochodzących z naszej wsi poprosiłem  
o fotografie z ich prymicji czy konsekracji biskupiej. Składam 
serdeczne podziękowanie za pomoc w poszerzaniu mojej 
dokumentacji. Wszyscy Państwo, właściciele zbiorów, wyszczególnieni 
w podpisach do zdjęć, zasługują na szczere słowa wielkiej 
wdzięczności. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Wdzięczność 
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kieruję też do tych, którzy pomogli mi w uzupełnianiu w podpisach 
nazwisk osób obecnych na fotografiach” (s. 26).  

Dla dopełnienia obrazu treści Przedmowy przytoczę tekst, jakim 
ks. E. Walewnder kończy ją. Brzmi on: „W tej przedmowie jest mowa 
o korzeniach. A korzeń znaczy początek, miejsce stabilne, a także 
pochodzenie, genealogia przeniesiona na losy ludzkie. Niemirówek 
jest taką genealogią wiary dla wszystkich, tu umacniali swą 
przynależność do Boga i do Polski. Jest jednym z miejsc, jakimi 
usiana jest nasza Ojczyzna.  Za to nieustannie winiśmy dziękować 
Bogu. Może znajdą się kontynuatorzy, którzy zechcą zebraną tu 
dokumentację zgłębiać i poszerzać. Trzeba tu mocno jeszcze 
podkreślić, że w ustach polskich rodziców, zwłaszcza starszych, żadne 
słowo nie ma nigdy treści banalnej. Polacy wyróżniają się w Europie 
swymi bardzo ciekawymi, a często dramatycznymi historiami 
rodzinnymi. Niemal każda z nich to wielka epopeja międzywojenna, 
wojenna i powojenna pełna ucieczek, powrotów, cudownych ocaleń, 
odnajdywania się po latach, cichego boahaterstwa, uporu i nadziei, 
wiary i zaufaniu Bogu. Nasze pola i drogi, usiane chyba 
najpiękniejszymi w świecie kapliczkami, są wyjątkowym tego 
świadectwem. Pamiętajmy o tym. Dlatego mówię jeszcze raz: kto 
może, niech spisuje dzieje swoich bliskich. Zachowujmy wiernie 
każdą pamiątkę rodzinną, słowną czy materialną. Bo nie ma słów ani 
rzeczy nieważnych. Wszystkie są ciekawe i godne utrwalenia” (s. 30). 

Na zakończenie swoich rozważań mogę, z punktu widzenia 
naukowego, powiedzieć spokojnie jedno, że prezentowana książka 
jest dowodem na to, że publikacja na temat nawet zwykłej wsi, jakich 
w Polsce mamy dziesiątki, może być pracą interesującą  
i wartościową, jeśli jej autorem jest badacz i naukowiec odpowieniej 
miary i właściwie przygotowany, a także – dodajmy – jest lokalnym 
patriotą ceniącym i kochającym wszystkich jej mieszkańcow (żeby 
nie być źle zrozumianym, chcę wyjaśnić, że bycie patriotą lokalnym, 
bynajmniej nie wyklucza patriotyzmu państwowego).   
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Jerzy Flaga  

 
 
ZBIGNIEW SŁOMKA, BOLESŁAW SZYMANIK, „LEBENSBORN”  

ŹRÓDŁO ŻYCIA CZY ŚMIERCI?  
Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych, 

Puławy 2019, ss.132. 
 
Trzeba z uznaniem odnieść się do autorów za podjęcie przez nich 

wyżej wymienionej problematyki w samoistnej publikacji. Wpraw-
dzie podają oni względnie bogatą literaturę związaną z zagadnie-
niami omawianymi w swojej publikacji, ale owa problematyka  
w takim ujęciu, w jakim oni ją prezentują, nie była raczej dotychczas 
podejmowana i nadal nie jest powszechnie znana. Podkreśla to też 
Czesław Mazurek w swoim Słowie wstępnym, który zauważa, że ów 
brak znajomości odnosi się i to w sposób szczególny do obecnego po-
kolenia. Jego zdaniem ów brak znajomości powyższej problematyki 
jest szczególnie widoczny. Jest tak, pomimo że od czasu do czasu 
pojawiają się kolejne publikacje o zbliżonej problematyce. Dla posze-
rzenia wiedzy w tym względzie można przypomnieć i odnotować, że 
do książek tego typu należy na przykład opublikowana pięć lat temu 
obszerna praca autorstwa Zbigniewa Słomki i Mariana Mulawy pt. 
Dzieci Zamojszczyzny okresu okupacji niemieckiej w latach 1939-
1944, wydanie drugie rozszerzone (Wydawnictwo Jantar Bis, Puławy 
2015, ss. 364). Opracowanie to nie tylko nie odbiega od tematu, ale 
znacznie go pogłębia i precyzuje. Jeśli chodzi o obecnie prezentowany 
przeze mnie tekst, to można wyróżnić w nim kilka segmentów za-
gadnieniowych. Autorzy omawiają w nim kolejno: na początku miej-
sce i rolę kobiety w III Rzeszy, następnie genezę Lebensbornów, ich 
założenia statutowe i powiązania oraz  rozmieszczenie na terenie 
Europy i na końcu bolesną politykę grabieży dzieci. W tym miejscu 
należy przypomnieć, że organizacja Lebensborn eingetragener Vere-
in (źródło życia) została założona w 1935 r. na rozkaz Heinricha 
Himmlera, głównego twórcy hitlerowskiego aparatu terroru w kra-
jach okupowanych przez Niemcy. W  myśl założeń jej autora miała 
ona na celu selekcję rasową uzasadnianą historiozofią SS. Cel po-
wyższy miał być realizowany na dwa sposoby. Po pierwsze przez 
stworzenie odpowiednich warunków do „hodowli nordyckiej nadrasy 
ludzi” właśnie poprzez selekcję mężczyzn i kobiet przeznaczonych  do 
prokreacji. Jak podaje Cz. Mazurek we wspomnianym Słowie Wstęp-
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nym  do 1944 r. instytucja ta utrzymywała 13 tzw. domów położni-
czo-wychowawczych, w których niezamężne Niemki zapłodnione 
przez wyznaczonych do tego esesmanów urodziły co najmniej 11 ty-
sięcy dzieci. I po drugie, przez pozyskiwanie „rasowo wartościowej 
krwi” uzyskiwanej przez rabunek zakwalifikowanych do zgermani-
zowania dzieci z krajów okupowanych. Jak wiadomo dzieci uprowa-
dzane były w sposób podstępny, często też gwałtowny, wbrew woli 
rodziców (nierzadko po ich zamordowaniu), do obozów germanizacyj-
nych, a następnie przekazywane do adopcji rodzinom niemieckim.  
W zakładach i obozach germanizacyjnych przebywały tysiące dzieci 
różnych narodowości, wśród których najwięcej było dzieci polskich.  
Według historyków liczba ta mogła wynosić ponad 200 tysięcy. Dla 
dopełnienia obrazu wiedzy w tym zakresie należy przypomnieć, że 
Amerykański Trybunał Wojskowy w Norymberdze w 1948 r. nie 
ukarał kierownictwa Lebensbornu za ów rabunek dzieci. Ponieważ 
zjawisko to dotknęło najmocniej i najbardziej boleśnie dzieci z tere-
nów Zamojszczyzny, dlatego autorzy skupili się na nim w szczególny 
sposób i poświęcili mu oddzielną, czyli drugą część swoich rozważań. 
Zauważają w niej jeden ważny i dowiedziony fakt, że dzieci Zamojsz-
czyzny zostały objęte przymusowym wysiedleniem w ramach Gene-
ralnego Planu Wschodniego (Generalplan Ost). Historycy oszacowali, 
że w okresie pacyfikacji Zamojszczyzny wymienianym akcjom repre-
syjnym poddano łącznie 110 tysięcy mieszkańców z 297 miejscowości, 
w tym ponad 30 tysięcy dzieci. Z owej liczby 30 tysięcy, 4,5 tysiąca 
dzieci odłączono od rodziców i poddano germanizacji i wywieziono  
w głąb Niemiec, pozostałe zginęły na skutek głodu i mrozu w pocią-
gach podczas transportu i w obozach koncentracyjnych. W kontekście 
tragicznej sytuacji polskich dzieci, na zakończenie warto przytoczyć 
za autorami również i to, jakim badaniom medycznym były te dzieci 
poddawane. Piszą oni: „Gdy dzieci były już w rękach niemieckich 
władz, przechodziły selekcję, która miała zweryfikować ich «rzeczy-
wistą» narodowość, a także określić, czy można osiedlić je w III Rze-
szy i wychowywać na „prawdziwych” Niemców.  

Aby odpowiedzieć na te kluczowe pytania, nazistowscy lekarze  
i antropolodzy poddawali polskie dzieci wielu testom fizycznym  
i psychologicznym. I tak, między innymi, dokonywano bardzo szcze-
gółowych pomiarów ciał, kształtu czaszek, badano kolor oczu, włosów 
a także inne aspekty ich fizyczności. Badania te wykonywano, stosu-
jąc rygorystycznie pseudonaukowe, rasistowskie kryteria. Wyniki 
tych badań składały się na tzw. ogólną ocenę rasową, która określała 
przynależność dziecka do jednej z 11 kategorii rasowych, jakie Niem-
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cy brali pod uwagę w ewentualnym procesie adopcji dzieci i ich osta-
tecznego zniemczenia. Równie dużą wagę przykładano do badania 
cech psychicznych. Niemieccy „eksperci” zakładali, że psychika Aryj-
czyków znacznie różni się od psychiki innych ras. [...] Z tego też po-
wodu zwracano szczególną uwagę na dzieci  uzdolnione, grzeczne, 
gotowe poddać się dyscyplinie. Oczywiście, w sposób całkowicie po-
zbawiony jakichkolwiek podstaw naukowych, zakładano przy tym, że 
tego rodzaju cechy są specyficznymi cechami niemieckimi” (s. 112). 

W świetle zaprezentowanej wyżej treści zawartej w analizowa-
nej publikacji, nasuwa się i to samorzutnie jedno bezsprzeczne 
stwierdzenie, że jest to interesująca i wartościowa publikacja, która 
nie tylko wzbogaca polską historiografię z okresu II wojny światowej, 
ale powinna być także szeroko propagowana.   
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Ks. Antoni Dębiński  

 
 

SŁOWO REKTORA  
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II  
NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2020 ROKU 

 
„Posłańcy paschalnej nadziei i orędownicy miłości do Ojczyzny” 

W tym roku Święta Wielkanocne przeżywamy w czasie 
szczególnym, w czasie naznaczonym epidemią. Nasze myśli i serca 
przepełnia obawa o zdrowie i życie nas samych i naszych bliskich. 
Niekiedy towarzyszy nam poczucie bezsilności. Dojmująco 
odczuwamy nietrwałość oraz kruchość naszego losu. Wielu cierpi  
i umiera w samotności. Boleśnie przeżywając zagrożenie chorobą, 
odizolowanie, oddzielenie od bliskich, szukamy pociechy  
i pokrzepienia. W tym wyjątkowym czasie oczekujemy więc jak 
nigdy wcześniej upragnionej laski Bożego miłosierdzia, pragniemy 
przejść z Chrystusem ze śmierci do życia, doznać choćby wyciszonej, 
przeżywanej w trudnych okolicznościach, ale nie mniej prawdziwej  
i głębokiej radości Zmartwychwstania. 

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, zechciejmy dzisiaj bardziej 
niż kiedykolwiek obudzić w sobie radość z mocy zmartwychwstałego 
Pana i wołajmy z całym Kościołem: „Otrzyjcie już łzy płaczący, żale  
z serca wyzujcie. / Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, 
radujcie. / Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział 
dokładnie. / Alleluja. Alleluja. Niechaj zabrzmi: Alleluja!” (Otrzyjcie 
już łzy płaczący).  
 
I. Świadkowie paschalnej nadziei 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest najważniejszym, centralnym 
wydarzeniem w historii ludzkości. Przynosi ono bowiem odpowiedź 
na pytanie o sens ludzkiego życia, cierpienia i przemijania. W trosce 
o żywego człowieka z jego dramatami, zagubieniem i rozdarciem 
Kościół niezmiennie i nieustannie powtarza krzepiące wyznanie 
wiary apostołów i przekazuje doświadczenie niewiast  
z wielkanocnego poniedziałku: „Nie bójcie się” (Mt 28,10), Pan 
rzeczywiście zmartwychwstał. Czyni to także w świecie, który na 
różne sposoby próbuje usunąć Boga z ludzkiego życia, wyrugować Go 
ze sfery publicznej, a nawet głosi Jego śmierć lub – posługując się 
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kłamstwem – chce zmusić Jego wyznawców do milczenia czy do 
rezygnacji z głoszenia całej lub niewygodnej prawdy. 

Obraz Piotra nauczającego swój naród w Jerozolimie w dniu 
Pięćdziesiątnicy przywodzi nam na pamięć nauczycieli i świadków, 
którzy nieustraszenie, „w porę, nie w porę” (2Tym 4,2) głosili 
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego naszemu pokoleniu. 
W tym roku w sposób szczególny wspominamy dwóch niezwykłych 
posłańców Dobrej Nowiny, którzy z mocą równą Piotrowej wzywali 
swój naród do odwagi w wyznawaniu wiary. Już niedługo przeżywać 
będziemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i beatyfikację 
kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Obydwaj wyraźnie i znacząco wpisali się w historię Kościoła  
i dzieje naszej Ojczyzny. Ich biografie i drogi do świętości były 
wprawdzie oddzielne, indywidualne, ale częstokroć splatały się  
i dopełniały w posłannictwie, do którego zostali powołani. Świadczą 
o tym bodaj najdobitniej znamienne słowa Jana Pawła II skierowane 
do Prymasa Tysiąclecia: „nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego 
Papieża, gdyby nie było Twojej wiary [...], Twojej heroicznej nadziei, 
Twego zawierzenia”. Obydwaj byli „mocarzami wiary”, danymi 
Ojczyźnie na czas trudnych przełomów i ważnych przemian. 
Obydwaj rozumieli swoje posłannictwo jako służbę Kościołowi  
i służbę narodowi równocześnie. Nauczali odważnie i bezustannie, że 
każdy człowiek ma godność dziecka Bożego, że jest członkiem 
wspólnoty Kościoła, ale zarazem jest dzieckiem swego narodu, który 
trwa i rozwija się w oparciu o własną kulturę, język, tradycję, 
historię i religię. 
 
II. Miłość do Ojczyzny obowiązkiem chrześcijanina 

Ważnym rozdziałem w nauczaniu i działalności prymasa 
Wyszyńskiego był patriotyzm – miłość do własnego narodu  
i Ojczyzny. Naród definiował on jako wspólnotę kulturową mocno 
związaną z chrześcijaństwem, wplecionym w jego dzieje przez 
tysiącletnią tradycję współistnienia. Myśl tę wyrażał jednoznacznie  
i sugestywnie, niezależnie od okoliczności. Na kilka dni przed 
uwięzieniem w 1953 roku wypowiedział znamienne słowa: „Kocham 
Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, 
czynię dla niej”. Także w swoim testamencie, w którym 
podsumowywał własne działania i przywoływał najważniejsze dla 
niego wartości i osoby, napisał: „W stosunku do mojej ojczyzny 
zachowuję pełną cześć i miłość”. Odrzucając jakiekolwiek formy 
nacjonalizmu i egoizmu narodowego, sprzeciwiając się 
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marginalizacji kogokolwiek, stając w obronie godności każdego 
człowieka, zawsze czuł się synem polskiej ziemi i zabiegał o dobro 
swojego kraju. Podkreślał, że: „Musimy po Bogu dochować wierności 
przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej 
[...], z której wyrastamy na polskiej ziemi". Swoje przywiązanie do 
ojczystego kraju wyrażał konsekwentnie, także wówczas, gdy było to 
niepopularne czy krytykowane, odrzucając polityczne kalkulacje. 
Tak było po II wojnie światowej, kiedy niektóre środowiska 
polonijne, protestując – przecież skądinąd słusznie – przeciwko 
narzuconemu w kraju ustrojowi komunistycznemu, wyrażały opinię, 
że Polski nie należy odwiedzać i wspierać; wtedy miał odwagę 
powiedzieć na Jasnej Górze do polskich pielgrzymów z Ameryki 
Północnej: „Gdy widzisz twą matkę w niedoli, czy głowisz się nad 
tym i rozważasz politycznie, czy przystoi spieszyć z pomocą czy nie?”. 

Dążąc do wzmocnienia więzi narodu jako wspólnoty, 
przypominał o jego chrześcijańskich korzeniach i roli Kościoła. 
Podkreślał: „Jeżeli Kościół w Ojczyźnie naszej staje w obronie 
Ewangelii, w obronie kultury religijnej, w obronie wolności 
człowieka, ładu moralnego i chrześcijańskiej moralności, to 
jednocześnie [...] staje też w obronie narodowej racji stanu [...]”. 
Prymas przywiązywał ogromną wagę do wychowania i edukacji  
w duchu patriotycznym, w poczuciu szacunku dla dziejów własnego 
narodu i więzi z poprzednimi pokoleniami. Uważał, że: „Naród bez 
dziejów to naród tragiczny”. W procesie edukacji ważną rolę 
przyznawał nauce historii, która była dla niego świadectwem 
narodowej tożsamości czy swego rodzaju drogowskazem pozwa-
lającym uniknąć błędów i nieporozumień. „Naród, który odcina się 
od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie 
bez powiązań historycznych [...], skazuje się dobrowolnie na śmierć, 
podcina korzenie własnego istnienia” – tłumaczył. 

Kard. Wyszyński zabiegał też o pokojowe rozwiązywanie 
konfliktów. Świadomy napięć społecznych i politycznych po 
zakończeniu II wojny światowej, niejako przeczuwając nadejście – 
niestety powracających wciąż boleśnie – wewnętrznych konfliktów  
i tragedii, nie bez bólu pisał: „Jakże może istnieć prawdziwy i trwały 
pokój, jeśli dzieci jednego narodu, niepomne na wspólne pochodzenie 
i wspólną Ojczyznę, dla wygody osobistej oddają się kłótniom  
i sporom”. 
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III. Spadkobiercy zobowiązującego dziedzictwa 
Obchodzony niedawno jubileusz 100-lecia powstania KUL był 

dla naszej społeczności uniwersyteckiej okazją do spojrzenia  
z wdzięcznością w przeszłość uczelni, której karty zapisywało wiele 
wybitnych postaci. Doświadczyliśmy tej łaski, że historię naszej 
Alma Mater współtworzyli przywołani świadkowie wiary, 
przewodnicy narodu. Jan Paweł II, będąc przez blisko 25 lat 
wykładowcą etyki na KUL, wypracował ważną część dorobku 
naukowego, który stal się podwaliną intelektualną jego pontyfikatu. 
Kard. Stefan Wyszyński, najpierw student i absolwent naszej 
uczelni, następnie jej wielki kanclerz i wykładowca katolickiej nauki 
społecznej, jako prymas Polski był protektorem i obrońcą 
niezależności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie 
PRL. 

Bez tych dwóch wielkich postaci nie byłoby nie tylko 
niepodległej Polski, ale także przestrzeni prawdy i wolności, dzięki 
której nasz uniwersytet może dziś realizować swoją misję. Tym 
bardziej więc na społeczności akademickiej KUL spoczywa 
zobowiązanie, aby przypominać obu niezwykłych „mocarzy wiary” 
oraz ich nauczanie. W tym duchu, nawiązując do tradycji, chcemy 
nadal współtworzyć kulturę chrześcijańską, która stoi na straży 
godności człowieka, która chroniła i chroni przed różnymi formami 
zniewolenia umysłu, a jednocześnie jest fundamentem prawdziwe 
ludzkiego ładu społecznego. 

Drodzy Przyjaciele naszej uczelni. Ostatnie dni to trudny okres 
dla nas wszystkich w wymiarze indywidualnym i społecznym. Nasza 
Ojczyzna zmaga się z pandemią. W tym czasie szczególnie 
potrzebujemy męstwa i odpowiedzialności, ofiarnego i wrażliwego 
bycia dla innych, wzajemnej życzliwości i solidarności. Tyle razy  
w naszych dziejach potrafiliśmy je heroicznie urzeczywistniać.  
W duchu chrześcijańskiej nadziei i wiary, w imieniu całej 
społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
składam wielkanocne życzenia pokoju płynącego od zmartwychwsta-
łego Chrystusa, który zwyciężył śmierć i wszystkie ciemne moce 
(por. Ef 1,19-23; 6,10-12). Wyrażam też serdeczne podziękowania za 
wszelkie formy wsparcia. „Nadzieja nasza w Zmartwychwstałym, 
radością naszą Jego chwała. Alleluja!” (Nadzieja nasza  
w Zmartwychwstałym). 
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Ks. Rafał Muda  

 
KONCEPCJA KATECHEZY  

W UJĘCIU EMILIO ALBERICHA SOTOMAYORA SDB.  
STUDIUM KATECHETYCZNE1 

 
Rozwój myśli katechetycznej od końca XIX w. do dzisiaj nazna-

czony jest serią zmian teoretyczno-praktycznych, które ewoluowały 
równolegle z systemami i metodami nauczania scholastycznego. Dzi-
siejsza katecheza, w kontekście zmieniającego się paradygmatu an-
tropologiczno-kulturowego i tzw. „rewolucji epistemologicznej”, jest 
wezwana do ciągłego odpowiadania na wyłaniające się trudności, 
zwłaszcza te, które płyną z rozwoju teorii pedagogicznych i propozycji 
formacyjnych obecnych w różnych kontekstach geokulturowych.  
W obliczu takiego stanu rzeczy pojawiają się osoby, które próbują 
opracować alternatywną wizję katechezy, która pozwoliłaby sprostać 
nowym wzywaniom. W ten sposób tworzone są modele czy koncepcje, 
umożliwiające trafniej interpretować rzeczywistość i przyczyniające 
się do skutecznego działania katechetycznego. Za najważniejsze 
obecnie koncepcje katechezy uznaje się model komunikacyjny belgij-
skiego jezuity André Fossiona i koncepcję katechezy Emilio Alberi-
cha Sotomayora. Przedmiotem analizy podjętej w mojej rozprawie 
doktorskiej były badania związane z tym ostatnim autorem.  

Bezsprzecznie w obszarze współczesnej katolickiej katechetyki  
i teologii pastoralnej, najbardziej rozpowszechnione są prace nauko-
we Albericha. Emilio Alberich Sotomayor urodził się 16 stycznia 
1933 roku w Hiszpanii. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął for-
mację w Towarzystwie św. Franciszka Salezego. Święcenia prezbite-
ratu przyjął 11 lutego 1960 r. Po obronie rozprawy doktorskiej  
w 1964 r., Alberich został skierowany do pracy na Papieskim Atene-
um Salezjańskim w Rzymie. Posługując na Wydziale Nauk o Wycho-
waniu pełnił funkcję dyrektora Instytutu Katechetyki (1974-1977), 
prodziekana (1980-1988) a następnie dziekana wydziału. Po ukoń-
czeniu 70. roku życia przeszedł na emeryturę.  

                                                      
1 Prezentacja rozprawy doktorskiej napisanej na seminarium z Katechetyki 

szczegółowej pod kierunkiem ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL na Wydzia-
le Teologii (Instytut Nauk Teologicznych) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II w Lublinie. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (Uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i prof. Anna Zellma (Uniwersy-
tet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Publiczna obrona rozprawy odbyła się  
16 czerwca 2020 r. 
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Głównym źródłem tej rozprawy doktorskiej były publikacje Al-
bericha. Profesor jest autorem 30 monografii oraz współautorem 60 
druków zwartych napisanych w języku włoskim, hiszpańskim, fran-
cuskim, angielskim, portugalskim i niemieckim. Alberich napisał 
ponad 120 artykułów opublikowanych m.in. na łamach francuskoję-
zycznego Lumen Vitae, hiszpańskojęzycznych: Mision Joven i Isido-
rianum oraz włoskojęzycznych: Catechesi, Presenza Pastorale, Via 
Verita e Vita czy Orientamenti Pedagogici. Alberich jest również 
autorem około 30 haseł słownikowych opublikowanych m.in.  
w: Dizionario di pastorale della comunita cristiana; Dizionario di 
Scienze dell’Educazione i Progetto educativo pastorale. Badaniu nau-
kowemu poddane zostały również publikacje Albericha dostępne na 
stronach internetowych oraz napisane przez niego recenzje. 

Niniejsza rozprawa posiada charakter interdyscyplinarny. Ba-
dania tego rodzaju wymagają zastosowania różnych metod badaw-
czych. Podstawową była metoda określana «geneza, wykład, ocena». 
Poprzez «genezę» rozumie się tu zbadanie głównego problemu pracy  
z perspektywy historycznej. Pozwoliło to na opracowanie rozwoju 
oryginalnej myśli katechetycznej Albericha. «Wykład» oznaczał wie-
lowymiarowe i wieloaspektowe zbadanie całościowego ujęcia koncep-
cji katechezy. Dokonana na końcu «ocena» pozwoliła wykazać zasoby 
edukacyjne i katechetyczne dla współczesnej katechetyki, jak rów-
nież słabsze strony badanej koncepcji. Umożliwiło to – w zakończe-
niu – sformułowanie wniosków i postulatów, które w przyszłości będą 
mogły zostać wykorzystane w dyskusji nad dalszym rozwojem kate-
chetyki.  

Temat niniejszej rozprawy, Koncepcja katechezy w ujęciu Emilio 
Albericha Sotomayora SDB. Studium katechetyczne, został tak sfor-
mułowany, aby całościowo przeanalizować twórczość salezjanina. 
Główny problem niniejszej pracy streścić można w pytaniu o to, na 
czym polega koncepcja katechezy w ujęciu Albericha. Problem ten 
można doprecyzować, pytając o to, jakie są natura, cele i zadania 
katechezy. 

W celu rozwiązania tak sprecyzowanego zagadnienia głównego 
oraz wynikających z niego zagadnień szczegółowych rozprawa zosta-
ła podzielona na trzy rozdziały. Rozdział pierwszy tej dysertacji, za-
tytułowany Tożsamość katechezy, podzielony został na trzy paragra-
fy. Fundamentalnym elementem tej części pracy była analiza sposo-
bu definiowania przez Albericha katechezy oraz wskazanie jej źródeł, 
celów i zadań. Paragraf drugi został poświęcony badaniu modelu 
katechezy. Przeprowadzona analiza pokazała, że jego esencjalnymi 
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elementami są: głoszenie Chrystusa; wtajemniczenie i wychowanie 
do wiary oraz eklezjalność. Celem paragrafu trzeciego było opraco-
wanie zagadnienia relacji między szkolnym nauczeniem religii  
a katechezą.  

W rozdziale drugim omówione zostały wymiary katechezy, które 
Alberich zdefiniował jako te cechy lub aspekty katechezy, które  
w konkretnym kontekście kulturowym określają jej naturę i oblicze. 
Analiza dzieł profesora pozwoliła na wyodrębnienie czterech wymia-
rów katechezy: profetycznego (martyria), społeczno-politycznego 
(diakonia), wspólnotowego (koinonia) i liturgicznego (leiturgia). 

W celu odpowiedzi na postawiony we wstępie pracy problem,  
w ostatnim, trzecim, rozdziale tej dysertacji analizie poddana została 
koncepcja katechezy dorosłych. Intencją pierwszego paragrafu było 
określenie natury i celów katechezy dorosłych. Aby tego dokonać, 
przedstawiony został jej rys historyczny. Następnie opisano motywa-
cje społeczno-kulturowe oraz teologiczno-pastoralne katechezy doro-
słych oraz zdefiniowano jej cele i zadania. Intencją następnego para-
grafu było ukazanie osoby dorosłej jako podmiotu katechezy. Inte-
gralnym elementem trzeciego rozdziału był paragraf traktujący  
o kryteriach doboru i prezentacji treści katechezy dorosłych.  
W zwieńczeniu omówiono niektóre z konkretnych jej form.  

Przeprowadzona analiza dorobku naukowego autora pozwoliła 
na wskazanie integralnych cech stworzonej przez niego koncepcji 
katechezy.  
1. Alberich znaczną część swojego życia poświęcił długiej i owocnej 

służbie katechetycznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Papie-
skiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Przeprowadzone 
badania pozwalają przypuszczać, iż autor odpowiedzialny był za 
tworzenie oficjalnych dokumentów Kościoła dotyczących kate-
chezy. Tym samym można nazwać go pionierem katechetyki 
czasu po Soborze Watykańskim II. Intencją Albericha, który za 
swoje uznawał założenia ruchu kerygmatycznego, było odejście 
od katechezy skoncentrowanej jedynie na przekazie pewnego 
zbioru informacji, zorientowanej na zachęcanie do „mechanicz-
nego” przyjmowania sakramentów do stworzenia koncepcji kate-
chezy, która pozwoliłaby na dojrzałe doświadczenie Chrystusa  
w Kościele. Profesor wyraził potrzebę poszukiwania nowego mo-
delu człowieka wierzącego, który odkrywa swoją tożsamość,  
zarówno w Kościele, jak i świecie.  

2. Katecheza została zdefiniowana przez Albericha jako dialog 
Słowa Bożego z człowiekiem, który żyje w konkretnym kontek-
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ście społeczno-politycznym. Dialogiczny wymiar Objawienia Bo-
żego zakłada, że słowo Boże postrzegane jest jako głos Boga, 
który Pan kieruje do człowieka, aby wejść z nim w relację,  
komunię i sprawić, by miał on udział w boskiej naturze. Przyjęta 
przez Albericha wizja objawienia, wypracowana przez Vatica-
num Secundum, która łączy słowo i wydarzenie, sprawiła, iż  
zaproponowana przez niego koncepcja katechezy ma strukturę 
doświadczalną i objawieniową. Tym samym zakłada ona dowar-
tościowanie doświadczenia człowieka jako jej esencjalnego ele-
mentu.  

3. Alberich w sposób nowatorski wyraził wychowanie w wierze za 
pomocą funkcjonującej w psychologii kategorii «postaw». Taki 
sposób argumentowania miał wskazać, iż wiara jest rzeczywi-
stością, która angażuje całego człowieka, dąży do harmonijnego 
rozwoju sfery kognitywnej, afektywnej i behawioralnej danej 
osoby.  

4. Alberich w swej koncepcji katechezy w sposób oryginalny zdołał 
przełożyć założenia „eklezjologii wspólnotowej”, będącej owocem 
Soboru Watykańskiego II na katechezę misyjną. Istnienie doj-
rzałej wspólnoty chrześcijańskiej jest warunkiem koniecznym do 
owocnego realizowania katechezy, gdyż jedynie w jej przestrzeni 
możliwe jest autentyczne przeżycie doświadczenia chrześcijań-
skiego, bazującego na wzajemnym oddziaływaniu na siebie kate-
chizowanych oraz konfrontacja własnych przeżyć z doświadcze-
niem innych osób.  

5. Stworzona przez Albericha koncepcja katechezy koncentruje się 
na osobach dorosłych jako pierwszych podmiotach i adresatach 
posługi katechetycznej, gdyż to właśnie oni zdolni są do w pełni 
wolnej i świadomej decyzji wiary. 

6. Katecheza dorosłych stała się dla Albericha narzędziem trwałej 
reformy Kościoła. Poszukiwanie nowego modelu człowieka wie-
rzącego miałoby polegać na utożsamianiu się ze wspólnotą ko-
ścielną w jej „dojrzałej” formie, tzn. takiej, która jest wolna od 
infantylizacji i postawy akrytycznej. Czynnikiem, który ma  
w tym pomóc, jest odejście od traktowania dorosłych jako bier-
nych obserwatorów, widzów życia kościelnego, a postrzeganie 
ich jako aktywnych, pełnoprawnych podmiotów Kościoła, którzy 
zaproszeni są do brania za Niego odpowiedzialności. Dzięki ta-
kiemu postępowaniu możliwe jest przezwyciężenie obecnego 
stanu niezadowolenia i dystansu wobec Kościoła, a także zapo-
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bieżenie ucieczce w „subiektywizację” własnego doświadczenia 
chrześcijańskiego. 
 

Całościowa, krytyczna analiza koncepcji katechezy Albericha 
pozwoliła na określenie również jej słabych stron czy braków.  
1. Twórczość Albericha nie jest wolna od nieprecyzyjnego formuło-

wania tez naukowych. Przykładem tego jest np. użycie wyrażeń 
językowych, których poszczególne składniki powtarzają te same 
treści (tautologia). Kolejnym przykładem braku precyzji nauko-
wej jest fakt, iż według Albericha częstym błędem w programo-
waniu działań katechetycznych jest mylenie «celów» (wł. 
obiettivi) z «zadaniami» (wł. finalità) katechezy. Niemniej jed-
nak, sam profesor jest niekonsekwentny w precyzyjnym użyciu 
owych terminów.  

2. Analiza koncepcji katechezy w ujęciu Albericha pozwoliła 
stwierdzić, iż dążył on do stworzenia modelu katechezy, którego 
„filarami”, elementami podstawowymi będą: posługa słowa, wy-
chowanie do wiary i eklezjalność. Niemniej jednak w kontekście 
aktualnych badań nad statusem epistemologicznym katechezy 
bardziej zasadne jest traktowanie go jako «paradygmatu» kate-
chezy niż «modelu» katechezy.  
Analiza przeprowadzona w tej rozprawie pozwoliła na sformu-
łowanie następujących wniosków i postulatów: 
• Według Albericha środki masowego przekazu tworzą prze-
strzeń do realizacji katechezy dorosłych. Tym samym konieczne 
jest wychowanie do wykorzystania i zrozumienia nowych tech-
nologii pytając: jakie treści katechetyczne można prezentować 
przy ich pomocy, jaka powinna być ich interakcja z innymi 
przestrzeniami życia społecznego, jakie zagrożenia płyną z ich 
użytkowania, jak pogodzić chęć poszanowania privacy z potrze-
bą kontroli prezentowanych treści i zapewnieniem bezpieczeń-
stwa w Internecie.  

• Według Albericha ważnym zadaniem katechezy dorosłych 
jest pomoc we właściwym odczytaniu ich miejsca w społeczeń-
stwie, w którym żyją. Istotną cechą dojrzałej wiary jest postawa 
brania odpowiedzialności za świat oraz pomoc biednym i po-
trzebującym.  
W kontekście Kościoła katolickiego w Polsce, który przez wielu 
nazywany jest „Kościołem skoncentrowanym na sprawowaniu 
sakramentów”, odnosząc się do stworzonej przez Albericha kon-
cepcji katechezy, zasadne jest zwrócenie większej uwagi w dzia-
łaniach katechetycznych na jej wymiar diakonijny oraz na 
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kształtowanie umiejętności rozwiązania pojawiających się 
przed dorosłymi wyzwań.  

• Katecheza jako wtajemniczenie w polityczne zaangażowanie 
chrześcijan musi wychowywać do chrześcijańskiej interpretacji 
działań politycznych w różnych sytuacjach społeczno-
kulturowych. Chodzi więc o rozpoczęcie wzajemnie warunkują-
cego się działania, które powinno doprowadzić wierzących do 
prawdziwie dojrzałej postawy wiary wcielonej w historię. 
Wyrażam nadzieję, iż niniejsze studium, analizujące koncepcję 

katechezy Emilio Albericha Sotomayora SDB, stanie się przyczyn-
kiem do pogłębionej, merytorycznej refleksji na temat koncepcji ka-
techezy dostosowanej do potrzeb dzisiejszego człowieka. Ufam, że 
dysertacja ta stanie się zachętą zarówno dla naukowców, jak i od-
powiedzialnych za różne formy duszpasterstwa do stworzenia mo-
delu katechezy dorosłych, biorącego pod uwagę potrzeby i mental-
ność Polaków. 
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Ks. Adrian Borowski 
 
 

„TEOLOGIA MISTERIÓW ŻYCIA JEZUSA W PRZEPOWIADANIU  
WACŁAWA DEPO, BISKUPA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ. 

STUDIUM HOMILETYCZNE”2. 
 
I. Motywacja do podjęcia omawianego zagadnienia  
Papież Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis wskazuje, że 

Jezus Chrystus „jest ośrodkiem wszechświata i historii”3; jest On w cen-
trum Bożego planu stworzenia i zbawienia. Jego osoba oraz życie, słowa, 
czyny i znaki są kluczem do odczytywania tajemnicy Boga, tajemnicy 
człowieka oraz tajemnicy dzieła odkupienia4.  

Współczesny świat ma ambiwalentne podejście do osoby Jezusa.  
Z jednej strony oczekuje i pragnie Chrystusa, a z drugiej strony ulega 
procesom dechrystianizacji5. Jest to swoiste wyzwanie, przed którym 
staje Kościół, aby tak przedstawić Jezusa, by stał się On znów punktem 
odniesienia dla współczesnych ludzi6. Pomocą w tym zadaniu staje się 
homilia. Ona bowiem za swój cel podstawowy ma doprowadzenie czło-
wieka do zrozumienia misterium Chrystusa proklamowanego i aktuali-
zowanego w liturgii, tak aby to misterium mogło zbawczo oddziaływać 
na wiernych7. Tym samym też homilia pozwala budować chrześcijańskie 
życie, gdyż jej słuchacz może coraz głębiej wnikać w ontologię, historycz-
ność, egzystencjalizm i moralizm Jezusa8. Kluczową rolę odgrywa zatem 
homilia chrystologiczna, która dzięki głębokiemu wniknięciu w postać 
Zbawiciela wpływa na jakość budowania chrześcijańskiego życia9 oraz 
prezentuje się jako pokarm niezbędny do jego podtrzymywania10.  

                                                      
2 Prezentacja rozprawy doktorskiej napisanej na seminarium z Homiletyki pod 

kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Dyka na Wydziale Teologii (w Instytucie 
Nauk Teologicznych) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
w Lublinie. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk CSsR (UWM) i ks. prof. dr 
hab. Leszek Szewczyk (UŚ). Publiczna obrona rozprawy odbyła się 30 czerwca 2020 r. 

3 RH 1. 
4 Por. S. DYK, Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia 

Jezusa, Lublin 2008, s. 15.  
5 Por. TAMŻE. 
6 Por. TAMŻE, s. 16. 
7 Por. TENŻE, Paschalne ukierunkowanie homilii, RT 62 (2015) 12, s. 8. 
8 Por. TENŻE, Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia 

Jezusa, op. cit., s. 16. 
9 Por. J. KRÓLIKOWSKI, „Mysteria vitae Christi” w kaznodziejstwie, MH 123 

(1991), s. 15. 
10 Por. OWMR 65. 
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Funkcja głoszenia Ewangelii w Kościele partykularnym, powierzo-
na jest biskupowi, który, jak wskazuje na to Kodeks Prawa Kanoniczne-
go, jest kierownikiem całej posługi słowa. Można zatem powiedzieć, że 
przepowiadanie Biskupa Diecezjalnego jest pewnym wzorem dla głosicie-
li Słowa w danym Kościele partykularnym.  

Powyższe stwierdzenia były motywacją do podjęcia badań na temat: 
Teologia misteriów życia Jezusa w przepowiadaniu Wacława Depo,  
biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Studium homiletyczne.  

 
II. Źródła, cel, metoda i struktura 
Po ponad pięcioletnim okresie pobytu biskupa Wacława na zie-

miach Kościoła zamojsko-lubaczowskiego (2006-2012), pozostało dwie-
ście sześćdziesiąt jeden świadectw jego pasterskiej posługi głoszenia 
słowa Bożego. Ten zbiór, na który składają się homilie i listy pasterskie 
stał się źródłem inspiracji do przeprowadzenia badań homiletycznych. 

Celem tych badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób biskup Wacław Depo w swoim przepowiadaniu ukazywał teologię 
misteriów życia Jezusa.  

Do realizacji celu rozprawy dostosowana została metoda badawcza, 
którą określić można jako metodę analizy źródeł własnych, metodę syn-
tezy i metodę porównawczą.  

Analiza przepowiadania Biskupa na temat misteriów życia Jezusa 
pozwoliła wyodrębnić obecne w badanym materiale trzy wspólne cechy 
tychże misteriów. Biskup postrzega je jako Objawienie Boga Ojca; jako 
misterium Odkupienia oraz jako misterium rekapitulacji w Chrystusie 
jako Głowie. Jak się okazało, cechy te są zgodne z teologią misteriów 
życia Jezusa ukazaną w Katechizmie Kościoła Katolickiego (por. KKK 
516-518). Stąd też struktura pracy została oparta na takim, potrójnym 
ujęciu teologii misteriów życia Jezusa, tworząc kolejno trzy rozdziały 
dysertacji. 

 
III. Wyniki badań oraz wnioski 
Rozdział pierwszy ukazał obraz Boga widoczny w misteriach życia 

Jezusa. Biskup zwraca głównie uwagę na Bożą miłość objawioną w Jezu-
sie Chrystusie. Bóg w misterium Narodzenia Pańskiego objawia się  
w obliczu swego Syna i chce powiedzieć, że jest Ojcem. Jednocześnie, 
łącząc to misterium z Misterium Paschy, bp Depo wskazuje na Boga jako 
Ojca kochającego swoje stworzenie i pełnego miłosierdzia. Źródło miło-
sierdzia wypływa z przebitego boku Zbawiciela, a tym samym jest pod-
niesieniem człowieka z grzechów i przywróceniem utraconej godności 
dziecka Bożego. Tak ukazany obraz Boga jest zgodny z nauką Kościoła  
i współczesną teologią, które niezmiennie wskazują na miłość Boga jako 
na centrum chrześcijańskiego przepowiadania. Prawda ta pomaga oży-
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wiać wiarę i ją wzmacnia. Bp Depo ukazując w ten sposób Boga, pokazu-
je Go jako Tego, który wychodzi z niedostępnej człowiekowi tajemnicy  
i w osobie Jezusa zniża się do człowieka i komunikuje mu swoją miłość. 
Co istotne, Biskup zwraca uwagę, że nie jest to czysty przekaz informa-
cji, ale wezwanie do wejścia w relację miłości. Poznanie Boga to wejście 
w osobistą relację, a tym samym korygowanie wszelkich błędnych opinii 
na temat Stwórcy, które niejednokrotnie zakorzenione są w ludzkiej 
świadomości.  

Mankamentem analizowanego przepowiadania jest mała ilość jed-
nostek mówiących o innych cechach Boga, takich jak chociażby Jego 
wszechmoc czy sprawiedliwość.  

Ukazując kim jest Bóg, biskup Wacław na podstawie misteriów ży-
cia Jezusa wskazuje na zbawczą wolę Boga. Punktem szczytowym jest 
oczywiście Misterium Paschy, które bp Depo nazywa nowym stworze-
niem. Ono jednak wymaga aktywnego zaangażowania się człowieka, 
któremu w odpowiedzi na Bożą miłość przeszkadza Szatan. W sumieniu 
człowieka dokonuje się konfrontacja między wyborem drogi pójścia  
za „głosem świata”, gdzie Szatan rysuje fałszywą wizję Boga, a pójścia 
drogą Jezusa, u którego w symbolu pustego grobu widoczna jest miłość 
Ojca.  

W rozdziale pierwszym poruszono jeszcze istotny element, jakim 
jest objawienie w misteriach Jezusa pełni człowieczeństwa i ludzkiego 
powołania. Biskup w sposób trafny pokazuje, jak w każdym etapie Chry-
stusowego życia uwidacznia się pokora, cierpliwość, wytrwałość, gorli-
wość, zapał do ewangelizacji, posłuszeństwo, miłość i wolność.  

W rozdziale drugim podjęto analizę homilii pod względem obecności 
w nich soteriologicznego wymiaru misteriów życia Jezusa. Dlatego też 
analizie najpierw poddano homilie, w których obecne są misteria życia 
Jezusa w kontekście zbawczym, a następnie zanalizowano te homilie,  
w których bp Depo pokazuje, iż uczestnik sakramentów może w nich 
przyswoić sobie łaski zbawcze, jakie z nich płyną. Co do wyników analizy 
pierwszej części widać, że bp Depo w całości przepowiadania poświęca 
podobną ilość miejsca każdemu z etapów życia Zbawiciela. Nieznacznie 
więcej jest kwestii związanych z Misterium Paschalnym. Wypływa z tego 
istotny wniosek, że dla Wacława Depo dzieło odkupienia to nie tylko 
Misterium Paschy, ale wszystkie misteria Chrystusa, które do tego dzie-
ła doprowadziły. Negatywną stroną jest natomiast brak głębszej refleksji 
lub zupełne pominięcie takich elementów życia Jezusa jak: obrzezanie, 
ucieczka do Egiptu, epifania, kuszenie na pustyni, zstąpienie do piekieł. 
Brak tych misteriów nie wpływa znacząco na całość przepowiadania. 
Wyraźnie widać, że Biskup nie głosi biografii Jezusa, ale głosi misterium 
Chrystusa, którego celem jest zbawienie człowieka, dokonujące się  
w każdym aspekcie życia Syna Bożego. Tym sposobem wyniki analiz 
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pokazują, że bp Depo wpisuje się w homiletyczne ujęcie tego zagadnie-
nia.  

Powyższe zbawcze elementy życia Jezusa obecnie mają swoje prze-
dłużenie w sakramentach Kościoła. Biskup trafnie pokazuje, że są one 
miejscem objawiania misterium Chrystusa, w które uczestnik może 
wejść, a poprzez wiarę i nawiązanie relacji z Jezusem, doświadczyć 
zbawczej łaski. W tym zagadnieniu bp Depo często i prawidłowo zwraca 
uwagę na obecność i działanie Ducha Świętego w sakramentach. Analiza 
tego zagadnienia pokazała, że nie wszystkie katechizmowe elementy 
łask sakramentalnych obecne są w homiliach biskupa Wacława. Ważne 
jest, że słuchacz homilii ma możliwość zrozumieć, a przede wszystkim 
doświadczyć poprzez słowo Boże i sakramenty, odkupienia dziejącego się 
na liturgii. 

W ostatnim rozdziale analizie poddane zostały homilie, w których 
bp Depo bazując na misteriach życia Jezusa pokazuje ich wymiar reka-
pitulacyjny. Istotne jest tutaj stwierdzenie Biskupa, że Jezus usensow-
nia ludzkie życie, a człowiek naśladując Chrystusa staje się Jego ikoną 
wobec świata i ludzi. Budowany przez Biskupa chrystocentryzm staje się 
podstawą do wyjaśniania ludzkiego życia. Na podstawie przeprowadzo-
nej analizy można zauważyć, że pierwszym elementem jest zjednoczenie 
się z Chrystusem, czyli poznanie Go i wejście z Nim w relacje. Dopiero  
z tak ujętej perspektywy możliwe jest naśladowanie Zbawiciela i życie 
według Jego wskazań. Wpisuje się to w parenezę chrześcijańską opartą 
na schemacie indykatywu zbawczego, który poprzedza imperatyw mo-
ralny. Biskupowi nie chodzi o zwyczajne naśladowanie Zbawiciela tylko 
ludzkim wysiłkiem. Zwraca on uwagę na obecność Ducha Świętego, któ-
ry łaską uzdalnia człowieka do życia według Jezusowego wzoru.  

Analizie poddano również homilie, które pokazują, jak życie Jezusa 
ma swoje przedłużenie w losie chrześcijanina. Ważnym stwierdzeniem 
Biskupa jest powtarzanie przez niego, iż każdy wierzący ma w swoim 
życiu Betlejem, Nazaret i Golgotę. Tym sposobem bp Depo wskazuje na 
możliwości interpretacji ludzkiego życia w świetle słowa Bożego, co sam 
dokonuje ukazując, jak misteria życia Jezusa znajdują swoje powielenie 
w życiu słuchaczy. Interpretacja ludzkiego losu najbardziej bazuje na 
Misterium Paschy. To w jego świetle Biskup mówi o cierpieniu, krzyżu, 
odrzuceniu oraz śmierci. Nie podaje przy tym banalnych rozwiązań, czy 
powierzchownych słów pocieszenia, ale wskazując na obecność Jezusa 
przy człowieku, który współcierpi wraz z nim i umacnia go w trudzie.  

Interpretacji ludzkiego losu bp Depo dokonuje nie tylko w odniesie-
niu do pojedynczego człowieka, lecz także w stosunku do wspólnoty  
Kościoła zauważając, jak losy Chrystusa znajdują swoją kontynuację  
w historii Kościoła. Należy zaznaczyć, że element egzystencjalny homilii 
Wacława Depo byłby z pewnością znacznie bogatszy, gdyby w przepo-
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wiadaniu Pasterza zamojsko-lubaczowskiego obecne było większe odwo-
łanie do tekstów psalmów responsoryjnych. One bowiem ze swej natury 
wyrażają pełnię ludzkich przeżyć, emocji i uczuć związanych z życiem  
i z wiarą. 

Podsumowując przeprowadzone badania, można wyciągnąć nastę-
pujące wnioski. W centrum przepowiadania biskupa Wacława obecny 
jest Jezus Chrystus. Bp Depo mówiąc o wydarzeniach, słowach i czynach 
Jezusa, a więc o misteriach Jego życia, w klarowny i aktualny sposób 
wyciąga z nich refleksje teologiczne ukazując prawdę o Bogu i o człowie-
ku. Bóg, który jest Stwórcą, ale również i Ojcem, w geście swojej miłości 
wyraża zbawczą wolę podniesienia człowieka z grzechu, posyłając na 
świat swojego Syna. Syn natomiast w mocy Ducha Świętego przechodzi 
przez swoje życie dokonując odkupienia każdego aspektu ludzkiego ży-
cia. On jako doskonały człowiek staje się wzorem, ale przede wszystkim 
Zbawicielem. Nie pozostawiając człowieka samemu sobie, Bóg pozwala 
mu uczestniczyć w łaskach zbawienia, które w mocy Ducha Świętego 
udzielane są w sakramentach Kościoła. Każdy chrześcijanin powołany 
jest do naśladowania Pana, czyli życia według Jego wzoru. Zawiera to  
w sobie element mistyczny, bowiem w życiu chrześcijanina odtwarza się 
to wszystko, co miało miejsce w życiu Syna Bożego. Tym sposobem Jezus 
przedłuża swoje misteria w życiu człowieka i w historii Kościoła. Dzieło 
zbawienia jest ciągle aktualne i trwać będzie aż do Paruzji. 
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Ks. Zygmunt Jagiełło  
 

 
KAZANIE PODCZAS POŚWIĘCENIA POMNIKA STEFANA KARDYNAŁA 

WYSZYŃSKIEGO W PARAFII STARY BIDACZÓW – 7 CZERWCA 2020 R.  
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy (J 3,16-18) 
 
Umiłowane Dzieci Boże!  
Tak rozpoczynał swoje homilie 

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyń-
ski. W Uroczystość Najświętszej Trójcy 
pragniemy po raz kolejny poznać Boga 
i Jego Niepojętą tajemnicę. Jezus  
w Ewangelii (J 3,16-18) tłumaczy, że 
to Bóg daje swojego Syna z miłości, 
żebyśmy mogli żyć pełnią życia. Jeżeli 
nie uwierzymy, to nie Bóg jest temu 
winny. To jest nasz wybór, który ma 
wpływ na nasze życie. Nie wierząc  
w Syna Bożego, sam jestem winny, że 
nie żyję pełnią. Bóg szanuje moją wol-
ność – daje Syna z miłości, aż do wza-
jemności, której wyrazem jest wiara. 
Nie zmusza. 

Choć po ludzku smuci nas decyzja o „bezterminowym zawiesze-
niu” beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, która miała odbyć się dziś,  
7 czerwca 2020 r., to przyjmujemy argumenty kard. Kazimierza  
Nycza, że Prymas był wielką osobowością, powszechnie znaną, i wy-
nikające stąd pragnienie umożliwienia udziału w jego beatyfikacji 
licznym gościom z kraju i zza granicy. Wiemy też doskonale, że bez 
osobistego zaangażowania kard. Nycza proces beatyfikacyjny Pryma-
sa ślimaczyłby się jeszcze przez kolejne ćwierćwiecze. Ale to „bezter-
minowe zawieszenie” nie brzmi dobrze. Szczególnie, że nie brak ta-
kich, dla których ta beatyfikacja jest solą w oku. 

W ostatnich tygodniach telewizja TRWAM emituje odcinkowy 
cykl pt. „Wyszyński – historia”. W drugim reportażu bardzo mocno 
podkreślony został moment śmierci w młodym wieku mamy Stefana 
Wyszyńskiego, która leżąc na łóżku woła swojego syna i mówi mu: 
„Stefan ubieraj się”. Ponieważ była jesień, koniec października Ste-
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fan zrozumiał, że ma gdzieś iść. Włożył palto, a mama spojrzała na 
niego i powiedziała:  „Ubieraj się, ale nie tak. Inaczej się ubieraj, 
ubieraj się w cnoty”. 

To nie Prymasowi, ale nam potrzebne jest jego wyniesienie na 
ołtarze. Ks. Henryk Zieliński, redaktor katolickiego tygodnika diece-
zji warszawsko-praskiej „Idziemy” (19(2020), s. 3) zapisał: „Kardynał 
Stefan Wyszyński – jak głęboko wierzę – już cieszy się chwałą świę-
tych w niebie. Mam na to swoje dowody. Zawsze, ilekroć w moim 
kapłańskim życiu coś się wali, idę do sarkofagu mojego Prymasa, by 
popatrzeć w jego mądre, dobre oczy – tak świetnie odmalowane na 
stojącym obok obrazie – i zwierzyć się w jego obecności przed Bogiem. 
Prymas zawsze pomaga. Musi zatem być świętym. Prywatnie mamy 
prawo wzywać jego wstawiennictwa. Ale chciałoby się móc to już 
robić także publicznie, w liturgii Kościoła. Do tego nie potrzeba wiel-
kich uroczystości, tylko ogłoszenia dekretu beatyfikacyjnego Ojca 
Świętego”.  

Choć nie została publicznie wypowiedziana właściwa formuła, to 
jednak papież Franciszek decyzję Kongregacji ds. Kanonizacyjnych 
już zatwierdził. Nasz „nowy błogosławiony”, Kardynał Stefan  
Wyszyński, idealnie wpisuje się także w ostatni trudny pandemiczny 
czas.  

Prymas ma nam dziś wiele do powiedzenia nie tylko o tym, do 
czego zwykliśmy nawiązywać, czyli o wierze i miłości, o państwie  
i Kościele, o wolności i patriotyzmie, o pracy i przebaczeniu, a przede 
wszystkim o Chrystusie i Matce Bożej, ale także, o tym, jak przeżyć 
czas niezawinionej izolacji. 

Biskup Stefan Wyszyński był w przymusowej izolacji. Interno-
wany przez władze stalinowskiej Polski przez trzy lata: od września 
1953 r. do października 1956 r. Była to izolacja pod każdym wzglę-
dem – fizycznym i moralnym – ostrzejsza niż nawet nasza obecnie. 
Został izolowany bez własnej winy, chyba że winą nazwać to, że sta-
rał się zabezpieczyć margines niezależności Kościoła niszczonego 
przez polskich komunistów. Został na podstawie peerelowskiego 
prawa, które łamało autonomię Kościoła i państwa, uwięziony bez 
procesu i wyroku. Nie tylko nie wiedział, czy izolacja kiedykolwiek 
się skończy, ale miał prawo myśleć, że wzorem innych duchownych  
w sowieckiej Rosji i krajach tzw. demokracji ludowej zostanie pota-
jemnie zgładzony albo wywieziony na Syberię. Ta niepewność losu 
mogła być dołującą psychiczną torturą. Ale do czasu. Podobnie jak 
sprzeciw wobec szykan fizycznych i psychicznych, których mu nie 
szczędzono szczególnie przez pierwsze dwa lata internowania.  
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Prymas musiał się zmierzyć nie tylko z bardzo trudnymi warun-
kami fizycznymi, lecz przede wszystkim z myślami na temat prze-
szłości i niewiadomej przyszłości. W izolacji dokonał trudnego obra-
chunku z samym sobą. Stawał przed pytaniami, czy to, co się stało, 
czyli aresztowanie, było zawinione, czy właściwie prowadzi Kościół  
w Polsce od momentu objęcia prymasostwa. Była w tym troska nie 
tylko o siebie, ale o cały Kościół w Polsce, o wiernych i duchowień-
stwo, o rodzinę, z którą długo utrudniano mu kontakt, nawet listow-
ny.  

Jak sobie Prymas z tym wszystkim poradził? Co mu w tym po-
mogło? Najważniejsza odpowiedź brzmi: wiara. Nigdy, jak wyznał 
pod koniec życia, nie miał wątpliwości w wierze. Był nią silny. Ta 
duchowa siła była mu bardzo potrzebna w czasie internowania, kiedy 
nie wystarczało już tylko wierzyć, ale musiał mocno i całkowicie za-
wierzyć się Bogu i Maryi.  

Zachęceni przez św. Jana Pawła II, pragniemy na nowo podjąć 
wielkie dziedzictwo wiary Prymasa Tysiąclecia, o którym słyszeliśmy 
z ust Świętego Papieża: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papie-
ża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpo-
czyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się 
przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego 
zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. Gdyby nie było Jasnej Góry”. 

W roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II dostrzegamy 
skrzyżowanie życiowych dróg kard. Karola Wojtyły i kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Z tego spotkania i pięknej współpracy narodził się 
wybór Karola Wojtyły na papieża. Czasami banalizujemy trochę te 
relacje dwóch wielkich Polaków, mówiąc, że Karol Wojtyła był w cie-
niu Prymasa, a później Prymas w cieniu papieża, ale to naprawdę 
nie o to chodzi. Tam nie było żadnych cieni, ale blask dwóch wielkich 
ludzi Kościoła. 

W Uroczystość Najświętszej Trójcy przypominamy sobie, jaką 
drogą powinniśmy w życiu kroczyć, i jaką drogę pozostawił nam swo-
im życiem i nauczaniem Stefan Kardynał Wyszyński. 

Jest to droga całkowitego zaufania Bogu. W najtrudniejszych sy-
tuacjach wierzył w Bożą Opatrzność. Zawierzał własny los i sprawy 
Ojczyzny Maryi Bogurodzicy. Szukał Jej pomocy w zmaganiu o wol-
ność Kościoła i Narodu. Kiedy władza komunistyczna w sposób bez-
względny zmierzała do zniszczenia Kościoła w Polsce, wypowiedział 
pełne heroicznej wiary słowa: „Wszystko postawiłem na Maryję”.  
A później oddał się Jej całkowicie w niewolę miłości. Wierzył, że 
Maryja nie zawiedzie, bo jest Matką Chrystusa, Królową Polski, 
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„daną od Boga jako pomoc ku obronie narodu polskiego”. W Jej imię 
bronił wiary Chrystusowej jednocząc cały naród z Jasną Górą, skąd 
zawsze dla Polski przychodzi pomoc i zwycięstwo. 

Po raz kolejny pytamy: Jakiej Polski pragnął Stefan kardynał 
Wyszyński? 

Pragnął Polski mocnej wiarą, przenikniętej i zjednoczonej łaską, 
oddanej Chrystusowi i Jego Matce.  

Pragnął Polski trzeźwej, silnej moralnie, opartej na 
fundamencie zdrowych rodzin, szanującej życie. 

Pragnął Polski sprawiedliwej, kierującej się ładem społecznym, 
zbudowanym na fundamencie praw osoby ludzkiej.  

Pragnął Polski, w której nie byłoby głodnych, bezdomnych  
i płaczących. 

Pragnął Polski świadomej swojej tożsamości historycznej, kultu-
rowej i ekonomicznej, czuwającej nad ziemią ojczystą, a jednocześnie 
zdolnej do tolerancji, pewnej swojego miejsca w rodzinie narodów. 

Z bogactwa nauczania Prymasa Tysiąclecia przywołajmy jeszcze 
jedno ze wskazań. Z całą mocą wypowiedział je w czasie uroczystych 
obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski w Warszawie: „Oto naród 
ochrzczony na przestrzeni swoich dziejów, dziś patrzący w jutro (...). 
Jako wyposażenie na przyszłość bierze naukę o wysokiej godności 
każdego człowieka: wspaniałego czy sponiewieranego, potężnego czy 
nieudolnego, wraz ze wskazaniem: Będziesz miłował bliźniego swego. 
I to każdego” (Warszawa, 24.06.1966). 

Głoszenie tej prawdy podejmował w swoim nauczaniu kardynał 
Wyszyński jako zmaganie z bolesnym systemem „zorganizowanego 
poniewierania człowieka”, w który uwikłane są całe narody, nie tylko 
naród polski. To dlatego Jan Paweł II wielokrotnie nazywał Prymasa 
Tysiąclecia nieustraszonym rzecznikiem człowieka oraz jego 
nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym  
i narodowym. Dokładnie 39 lat temu – 7 czerwca 1981 r. napisał Jan 
Paweł II w liście do Narodu polskiego: „Stał się zmarły Prymas 
szczególnym przykładem żywej miłości Ojczyzny i musi być policzony 
jako jeden z największych mężów w jej dziejach”. 

Szacunek dla człowieka – owoc żywej wiary i chrześcijańskiej 
kultury staje i dzisiaj przed nami jako wielkie zadanie. Prymas wie-
lokrotnie wołał: „Gdyby uszanowany był człowiek, nie dochodziłaby 
do głosu kultura śmierci, przemocy i bezlitosnej konkurencji. Nie 
byłoby plagi seksualizmu, który niszczy miłość. Nie byłoby tylu 
zagubionych młodych ludzi sięgających po alkohol i narkotyki. Nie 
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byłoby eutanazji i odrzucenia osób starszych, chorych  
i niepełnosprawnych”. 

Dlatego spośród wszystkich wartości, jakie ukazywał nam Ste-
fan Wyszyński, tę wydobywam jako pierwszą. „Jeżeli człowiek będzie 
uszanowany, jeżeli będzie kierował się sumieniem w rodzinie,  
w pracy, w życiu społecznym i państwowym – poprawi się nasz byt, 
wyjdziemy z zamętu, będziemy jednością”.  

Jednak, aby to osiągnąć, potrzeba wiary w bezwarunkową 
godność każdego człowieka. Największym gwarantem tej godności 
jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, żyjący w Kościele. Potrzeba 
nowego stylu myślenia, potrzeba nowego wychowania, kształtowania 
świadomości młodych Polaków idących w nowe tysiąclecie. Stanąć na 
straży godności człowieka – to jedno z podstawowych zadań wytyczo-
nych nam przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

Ten człowiek wielkiego formatu był przez lata swojego 
posługiwania wywyższony nie tylko przez urząd i stanowisko, ale 
także przez cierpienie i krzyż. Dlatego lepiej rozumiał naród, 
któremu służył i ludzie go rozumieli, rozumieli jego słowa, 
akceptowali postawę. Dowodem tego było, że tego wielkiego 
człowieka nazywano po prostu ojcem, a on w swoich homiliach do 
wiernych mówił – Umiłowane Dzieci Boże.   

Kard. Wyszyński w liście skierowanym do wiernych z racji 
swojego ingresu napisał: „Nie jestem politykiem ani dyplomatą, nie 
jestem działaczem ani reformatorem”. W niedługim czasie okazało 
się jednak, że Prymas będzie musiał być zarówno dyplomatą, jak  
i politykiem. Jego polityka będzie zawsze przejrzysta oraz 
jednoznaczna i będzie miała na celu obronę praw człowieka, narodu  
i Kościoła. 

A fakt wystosowania przez biskupów polskich do biskupów 
niemieckich orędzia z tekstem „przebaczamy i prosimy  
o przebaczenie”?! Był to gest wybiegający ku przyszłości, na który 
politycy nie byli jeszcze przygotowani. Dopiero dzisiaj w jednoczącej 
się Europie wszyscy są zgodni, że był to akt podstawowy i niezwykle 
ważny, także dla całej Europy. 

Duchowa relacja z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim połączyła 
mnie przez studia. Otóż w latach 1925-1929 ks. Stefan Wyszyński 
był studentem Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa 
i Nauk Ekonomiczno-Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. Pod kierunkiem ks. prof. Antoniego Szymańskiego, 22 czerw-
ca 1929 r. obronił doktorat z prawa kanoniczego, pisząc pracę na 
temat Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły.  
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Dziewięćdziesiąt lat później, 5 marca 2019 r. w Katedrze Ko-
ścielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, broniłem dok-
torat. Do dziś mam przed oczami, zawieszony w sali, w której słucha-
łem wykładów i odbywałem naukowe konsultacje, skserowany, 
oprawiony dyplom doktoratu ks. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętam 
też często powtarzaną przez profesorów historię jak to skrzywdzono 
po ludzku młodego doktoranta, który zaskoczył sposobem myślenia 
komisję egzaminacyjną, i ta udzieliła mu nagany za rozpowszechnia-
nie krytycznych uwag, podważających ocenę prezydium doktoranc-
kiego.  

 

 
 

Ks. Wyszyński chciał się bronić, chciał iść do dziekana z zapyta-
niem, na jakiej podstawie komisja opiera swą naganę. Napisał nawet 
list w tej sprawie, ale list wylądował w koszu, w pokoju Ojca Korni-
łowicza, duchowego przewodnika młodego naukowca. Zaś w drugim 
liście młody doktorant złożył podziękowanie za wszystko, czego się 
nauczył podczas studiów, w czasie pisania pracy i na egzaminie dok-
torskim. Z tego pamiętnego dnia pozostała książka, dedykowana 
„ukochanemu uczniowi i duchowemu synowi” – przez Ojca Korniło-
wicza: „Stefkowi – w dniu podwójnego zdanego doktoratu”. Książka 
ta stoi do dziś na półce prymasowskiej biblioteki.  

Prymas był gorliwym pasterzem, mężem stanu. Był niekorono-
wanym królem Polski, jak to publicznie wypowiedział w Krakowie 
jeden z witających go księży, za co później został ukarany przez wła-
dze. Był gorliwym patriotą. Mówił: „Kocham Polskę bardziej niż wła-
sne serce”. A jeden z pisarzy katolickich tak scharakteryzował  
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Prymasa: „Kapłan z powołania, profesor z wykształcenia, wielki spo-
łecznik z zamiłowania, Biskup i Kardynał z papieskiego nadania. 
Mąż stanu, bo taka była konieczność. Ale najważniejsze jest coś  
innego. Mąż Boży z łaski naszego Pana”.  

Prymas wszystko co czynił, co przeżywał, łączył ze świętością 
swego życia. Soli Deo – Samemu, jedynemu Bogu. Taka była jego 
życiowa dewiza i taki herb, który sobie obrał. 

Skoro dziś prywatnie można modlić się za wstawiennictwem 
Prymasa, to czynimy to. Jedną z najważniejszych przesłanek do 
beatyfikacji jest bowiem istnienie kultu. Na tej podstawie Jan Paweł 
II uznał świętość bł. Jadwigi Królowej – po sześciuset latach! 
Podobnie po setkach lat wyniesiony został na ołtarze św. Andrzej 
Bobola. Stało się to wówczas, kiedy był Polsce najbardziej potrzebny.  

A intencji do modlitwy, za wstawiennictwem Prymasa, nie 
brakuje. Weźmy choćby Śluby Jasnogórskie i módlmy się  
o wypełnienie przez nasz naród zawartych w nich zobowiązań. One 
wciąż czekają na spełnienie.  

Umiłowane Dzieci Boże! Dziś mówimy: „Jeśli będzie żywy kult 
Prymasa, to będzie i jego publiczna beatyfikacja”. Jeśli wierni w Sta-
rym Bidaczowie przed poświęconym dziś pomnikiem będą za pośred-
nictwem Prymasa Tysiąclecia do Boga kierować swoje prośby – to 
będzie szybko jego beatyfikacja.  

Jednak dziś jeszcze wołamy: Sługo Boży, Stefanie Kardynale 
Wyszyński – wstawiaj się za nami. Amen 
 

 
 

Fot. Joanna Ferens 
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Ks. Krzysztof Portka  

 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

DZIEŃ KAPŁAŃSKI – 4 CZERWCA 2020 R. 
 
Bądź pozdrowiony i uwielbiony, Jezu Chryste, Najwyższy  

Kapłanie, obecny w Najświętszej Hostii. Jesteś pośród nas! Twoja 
obecność jest tak prosta, jak prosty jest znak chleba. Ale Twoja nie-
zwykła obecność wynika ze słów, które sam wypowiedziałeś: „Kto 
spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki”.  

Panie Jezu, te słowa, które wypowiedziałeś apostołom i wszyst-
kim zgromadzonym wokół Ciebie, ciągle przekazujesz przez Kościół 
wszystkim narodom. One stają się dla nas, kapłanów, szczególnym 
wezwaniem, by nie tylko głosić, ale przede wszystkim świadczyć, że 
Jesteś żywy i prawdziwy w tej Eucharystii  i w każdej, którą sprawu-
jemy.  

 
Wołamy więc do Ciebie: Chwała Tobie, Kapłanie i Ofiaro. 
Chwała Tobie, Chlebie życia, który nam siebie ofiarujesz, aby 

zaspokoić głód wieczności i radości, który znajduje się w sercu każde-
go człowieka. – Chwała Tobie, Kapłanie i Ofiaro 

 
Chwała Tobie, Cierpiący Baranku, który pochylasz się nad ludz-

kim cierpieniem, aby dać nam zbawienie i moc wierzenia w miłość 
Ojca. – Chwała Tobie, Kapłanie i Ofiaro 

 
Chwała Tobie, Jedyny Pośredniku między Bogiem a nami, który 

nauczyłeś nas pokonywać przeszkody, jakie tworzymy między ludź-
mi, ponieważ Twoje Zmartwychwstanie jest zwycięstwem nad wszel-
kimi podziałami. – Chwała Tobie, Kapłanie i Ofiaro 

 
Chwała Tobie, Najwyższy Kapłanie, który wskazałeś na krzyżu 

drogę do osiągnięcia prawdziwej radości i szczęścia, która czyni nas 
dziećmi Bożymi. – Chwała Tobie, Kapłanie i Ofiaro 

 
Chwała Tobie, Najświętszy Panie, który dajesz nam Ducha sy-

nów Bożych, abyśmy byli Twoimi świadkami w świecie, głosząc 
Ewangelię Zbawienia. – Chwała Tobie, Kapłanie i Ofiaro 
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Jezu Chryste, Kapłanie i Ofiaro, oddajesz się w nasze słabe, 
ludzkie ręce z miłości. Jakby tego było mało, dałeś nam moc swojego 
Ducha Świętego, by przez posługę naszą ten chleb stał się Ciałem,  
a to wino – Krwią Twoją. Jesteś Bogiem, a uniżyłeś się tak wielce. 
Bądź uwielbiony i czczony przez każde kapłańskie serce, umysł  
i wolę. 

Panie, Jezu Chryste, adorując Ciebie jestem świadom swoich 
niedoskonałości, dlatego wołam, abyś umocnił moją wiarę. Ustanowi-
łeś mnie swoim sługą – kapłanem pośród Ludu Bożego, pragnącego 
wiary mocnej i pewnej. Wszystko, cokolwiek czynię, ma związek  
z wiarą w Ciebie – Jaki Jesteś? Jak działasz? Jak objawiasz się mnie 
i światu? Postawiłeś kiedyś pytanie swoim uczniom: „Czy Syn Czło-
wieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?”.  

Jezu, Ty także dziś pytasz mnie:  
 

„Czy znajdę wiarę w tobie?” 
W twoim życiu,  
w twoim myśleniu, 
w twoim sercu, 
w tym, co robisz i mówisz, 
czy znajdę wiarę w tobie, 
gdy sprawujesz Mszę Świętą, 
spowiadasz, 
modlisz się, 
medytujesz, 
służysz w kancelarii, 
katechizujesz, głosisz kazanie, homilię? 
A może znajdę pustkę? 
Znajdę wiarę u twoich parafian? 
Czy ty się czasem nie zająłeś wszystkim, ale nie troską o ich 

wiarę? 
Posłuchaj, czyje ty głosisz słowo? 
A może zamiast całej Ewangelii, głosisz tylko to, co pasuje do 

twojego życiorysu?”. 
Panie, zmiłuj się nade mną w swoim miłosierdziu! 
 
Mój Mistrzu, otworzyłeś oczy niewidomemu. W sakramencie 

Chrztu Świętego otworzyłeś mi oczy wiary. W sakramencie święceń 
ustanowiłeś mnie przewodnikiem po drogach wiary. Chcesz, abym 
dobrze widział i innych bezpiecznie prowadził. Proszę Cię więc, daj 
mi wierzące oczy, Panie! 
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Ty zawsze na ludzi patrzysz z miłością, mimo, że Cię obrażamy. 
Ale gdy ludzie obrażają mnie, patrzę już na nich bez miłości. Dlacze-
go tak jest, Panie? – bo nie do końca wierzę w Ciebie i moje oczy nie 
są wierzące.  

Jeśli patrzę na świat bez wiary, to niczego dobrze nie widzę, bo 
nic nie widzę w prawdzie, choć wydaje mi się, że widzę, a przecież 
widzieć dobrze mogę tylko wtedy, gdy wierzę w Ciebie i gdy wierzę 
Tobie. Daj mi wierzące oczy, Panie! 

Jezu, mój Panie, posłałeś mnie, abym Cię nosił w sobie i zanosił 
Cię ludziom. Dlatego wobec Ciebie, obecnego w Najświętszym  
Sakramencie, pytam się, gdzie noszą mnie moje nogi? 

Ty, Jezu, w Wieczerniku umyłeś nogi swoim apostołom, aby byli 
czyści i godni uczestnictwa w misterium Twojej Męki Śmierci i Zmar-
twychwstania, czyli w Misterium Eucharystii. Panie, czy Ty, który 
umyłeś nogi apostołom, nie powinieneś moich nóg „wyszorować”, aby 
nie spowszedniała mi Eucharystia, aby nie były oblepione brudem 
świata, lecz wolne od tego, co może je obciążać, powodując spowol-
nienie moich kroków za Tobą? 

Dlatego proszę, uczyń mnie czystym, i ślady, które czynię, czy-
stymi, aby zawsze prowadziły do Ciebie. Spraw także, aby moje nogi 
nosiły mnie tam, gdzie chce mnie poprowadzić Duch Święty, gdzie 
mam wypełnić wolę Ojca i wypełnić dzieło Boże. Wzmocnij mnie swo-
ją łaską, aby mnie niosły tam, gdzie być powinienem, tam gdzie Ty 
idziesz, bo Ty mi powiedziałeś: Pójdź za Mną!  

Daj Panie, aby moje nogi były wierzące i nosiły mnie drogami 
Twojej Ewangelii, bym nie stawiał oporu, ale ochotnie szedł tam, 
gdzie zostałem posłany i żebym zostawiał ślady, po których inni mo-
gą odnaleźć drogę do Ciebie i do Ciebie przyjść. 

Apostołowie wołali: Przymnóż nam wiary! Dziś także my, Jezu 
Chryste, wołamy razem z nimi: Przymnóż nam wiary! Uchroń nas, 
Panie, od pokusy układania sobie życia bez Ciebie i udziel nam swo-
jego Ducha, który na nowo nas wszystkiego nauczy, co nam powie-
działeś i wciąż mówisz do nas przez Kościół głoszący Twoją Ewange-
lię. 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

NNEEKKRROOLLOOGGII  

 



 

 



 

 

Ks. Zygmunt Jagiełło  
 

 
 

ŚP. KS. PRAŁAT EUGENIUSZ GOLIŃSKI (1929-2020) 
 
 

Ks. prałat Eugeniusz Goliński uro-
dził się 20 czerwca 1929 r. w Urzędowie, 
jako syn Aleksandra i Franciszki z d. 
Grabowska. Ochrzczony został w kościele 
parafialnym pw. św. Mikołaja w Urzędo-
wie 29 czerwca 1929 r. (akt 66/1929). 
Okres dzieciństwa spędził pod opieką 
rodziców. Po ukończeniu siedmiu lat za-
czął uczęszczać do siedmioklasowej Szko-
ły Powszechnej w Urzędowie. Wówczas, 
jak zapisał w swym życiorysie, „ujawniły 
się pierwsze moje pragnienia bycia księ-
dzem, kiedy zostałem zapisany przez 
księdza proboszcza do kółka ministrantów. Jako ministrant bardzo 
lubiłem służyć do Mszy św. i wówczas pogłębiałem w sobie myśl  
i z całego serca pragnąłem, abym kiedyś mógł zostać kapłanem”.  

Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1943 r. wskutek ciężkich 
warunków miał świadomość, że przerwie naukę, lecz tak się nie sta-
ło. Rodzice postanowili dalej kształcić swego syna. Zakres nauki 
dwóch klas gimnazjalnych przerobił prywatnie, a z chwilą utworze-
nia Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Ogniska Związku Nau-
czycielstwa Polskiego w 1945 r. w Urzędowie, na postawie egzaminu 
został przyjęty do klasy trzeciej. Gimnazjum ukończył 28 czerwca 
1947 r. 

Eugeniusz Goliński idąc za głosem powołania w dniu 27 sierpnia 
1947 r. złożył dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Lubelskiej i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne.  
W podaniu do Rektora napisał: „Prośbę swoją motywuję jedynie tylko 
zamiłowaniem do stanu duchownego. Moim marzeniem jest zostać 
kapłanem, by móc w przyszłości pracować na chwalę Boga i pożytek 
zbawienny dla ludzi”.     

W czasie wakacji kleryk Eugeniusz przebywał w domu rodzin-
nym w Urzędowie, a ksiądz proboszcz Jan Łazicki poświadczał do-
brą opinię o kleryku. W 1948 r. napisał: „Zachowanie jego było bar-
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dzo dobre. Stale bywał na Mszy św., często przystępował do spowie-
dzi i komunii św.” (18.09.1948). Rok później czytamy w opinii: „Jest 
bardzo pracowity. Uczył ministrantów służyć do Mszy św. przez całe 
wakacje” (29.09.1949). 

W dniach od 4 do 26 września 1951 r. alumn Eugeniusz Goliń-
ski podczas praktyk wakacyjnych, które odbywał w parafii Potok 
Wielki, katechizował dzieci. Proboszcz tejże parafii, ks. Władysław 
Goliński w opinii napisał: „Wywiązał się ze swego zadania bardzo 
dobrze wykazując w tym kierunku duże zdolności. Do komunii  
św. przystąpiło 320 dzieci” (19.09.1951). Rok później tenże sam pro-
boszcz napisał: „Od 9 do 31 sierpnia przeprowadził katechizację wa-
kacyjną alumn Eugeniusz Goliński. W katechizacji brało udział wię-
cej niż 300 dzieci. Zauważyłem jeszcze większe zainteresowanie na-
uką niż ubiegłego roku. Katechizacja zakończona została spowiedzią 
i uroczystą Komunią św. ku wielkiemu zadowoleniu księży i wier-
nych” (20.09.1952).     

W opinii przed święceniami subiadiakonatu proboszcz parafii  
w Urzędowie informował: „Eugeniusza Golińskiego znam od 18 lat, 
uczyłem go w szkole powszechnej, a następnie w gimnazjum. Jako 
uczeń, jako ministrant był zawsze gorliwy w służbie Bożej, a w całej 
pełni zajaśniał swą gorliwością i roztropnością jako kleryk. Zacho-
wanie się jego pod każdym względem było wzorowe. Sądzę, że Kościół 
i Ojczyzna będą mieli pociechę w przyszłości z młodego «lewity»” 
(21.12.1952).  

Święcenia diakonatu otrzymał 1 lutego 1953 r. w katedrze 
lubelskiej z rąk biskupa Piotra Kałwy, zaś święcenia kapłańskie – 20 
czerwca 1953 r. w kościele seminaryjnym Wyższego Seminarium 
Duchownego w Lublinie z rąk tegoż biskupa. 

W dniu 11 lipca 1953 r. ks. dr Piotr Stopniak, wikariusz gene-
ralny upoważniony przez biskupa lubelskiego, skierował ks. neopre-
zitera Eugeniusza Golińskiego z dniem 18 lipca br. do parafii kole-
giackiej pw. św. Tomasza Apostoła w Zamościu w celu odbycia prak-
tyki duszpasterskiej przed mianowaniem go wikariuszem tejże para-
fii, co nastąpiło w dniu 19 sierpnia 1953 r.  

Z dniem 6 maja 1961 r. Biskup Lubelski Piotr Kałwa mianował 
ks. Eugeniusza Golińskiego rektorem kościoła pw. św. Michała  
Archanioła w Zamościu pozostawiając go jednocześnie nadal na do-
tychczasowym stanowisku wikariusza współpracownika parafii kole-
giackiej w Zamościu. 
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W dniu 30 października 1968 r. ks. Eugeniusz Goliński otrzymał 
zgodę na rozpoczęcie zajęć w Studium Pastoralnym przy Instytucie 
Teologii Pastoralnej w ramach Wydziału Teologicznego KUL. 

Biskup Lubelski Bolesław Pylak w dniu 12 kwietnia 1979 r. 
erygował parafię pw. św. Michała Archanioła w Zamościu. Ks. Euge-
niusz Goliński dopiero z dniem 26 października 1979 r. został odwo-
łany ze stanowiska rektora kościoła św. Michała Archanioła oraz 
wikariusza współpracownika parafii pw. św. Tomasza Apostoła  
w Zamościu i mianowany administratorem nowo erygowanej parafii 
z prawami i obowiązkami proboszcza (L.dz. 1396/Gł/79). 

W tym czasie ks. Goliński podjął szereg prac mających na celu 
między innymi przejęcie w wieczyste użytkowanie przez parafię pw. 
św. Michała Archanioła w Zamościu działki budowlanej potrzebnej 
dla rozbudowy domu parafialnego, przy ul. Reymonta 11.       

Biskup lubelski Bolesław Pylak w dniu 9 września 1983 r. mia-
nował ks. Eugeniusza Golińskiego kanonikiem honorowym Kapituły 
Zamojskiej, błogosławiąc mu na dalszą wierną służbę Kościołowi.  
W dniu 12 lutego 1990 r. tenże biskup powierzył ks. Golińskiemu 
urząd wicedziekana Dekanatu Zamość – Kolegiata. Po reorganizacji 
sieci dekanalnej w ramach młodej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 
bp Jan Śrutwa mianował ks. Golińskiego w dniu 1 września 1994 r. 
wicedziekanem Dekanatu Zamość. Urząd ten pełnił do dnia 7 listo-
pada 1996 r.   

W dniu 9 czerwca 1992 r. ks. Eugeniusz otrzymał od Biskupa 
Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwy nominację na kanonika 
gremialnego kapituły katedralnej w Zamościu. Ponadto bp Jan Śru-
twa powierzył ks. Eugeniuszowi 10 marca 1993 r. funkcję referenta 
ds. stałej formacji duchowieństwa, a także członka referatu socjalne-
go kurii diecezjalnej w Zamościu (05.03.1994 – 03.10.2013). Pełnił 
także funkcję Diecezjalnego Ojca Duchownego (08.04.1994) oraz Kie-
rownika Duchowego Kurii Legionu Maryi przy parafii pw. św.  
Michała Archanioła w Zamościu (18.11.1995).  

W maju 1996 r. ks. kan. Eugeniusz Goliński w piśmie skierowa-
nym do bpa Jana Śrutwy napisał: „Wieczorna rozmowa z Księdzem 
Biskupem w dniu 17 maja 1996 r., w której Ksiądz Biskup wyraził 
prośbę, abym objął funkcje ojca duchownego w Wyższym Semina-
rium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie, była 
dla mnie wielkim przeżyciem. Czuję, że nie jestem przygotowany do 
tak odpowiedzialnego zadania. Jednak prośba Księdza Biskupa jest 
dla mnie poleceniem i jakimś znakiem ze strony samego Boga.  
W życiu kapłańskim wiele razy podejmowałem poważne ryzyka, 



NEKROLOGI 

 
 

 

324

zawsze w oparciu o Boga i pomoc Matki Bożej. Obecnie także podej-
mę, choć nie jest to dla mnie łatwe. 43 lata pracy w Zamościu.  
Kocham pracę duszpasterską, mimo że jest trudna. Kocham swoich 
parafian, cieszę się owocami pracy duszpasterskiej, osiągnięciami  
w budownictwie i wystroju rozbudowanej świątyni. Cieszę się budo-
wą „Centrum Pastoralnego”, z którym łączę wielkie nadzieje pracy 
duszpasterskiej wśród dzieci, dorosłych i młodzieży, widzę w nim  
w przyszłości wielkie dobro wiernych. Ale jako kleryk jeszcze, wobec 
Boga postanowiłem, że nie będę niczego domagał się od swego Bisku-
pa i nie będę niczego odmawiał, co też obecnie czynię. Pozostaję do 
dyspozycji mojego Księdza Biskupa” (26.05.1996).  

W dniu 7 listopada 1996 r. bp Jan Śrutwa odwołał ks. Eugeniu-
sza Golińskiego ze stanowiska proboszcza parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Zamościu oraz funkcji ojca duchownego kapłanów die-
cezji zamojsko-lubaczowskiej i wicedziekana Dekanatu Zamość  
i mianował ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym 
z siedzibą w Lublinie. Za dotychczasową wieloletnią i wyjątkowo 
przykładną pracę duszpasterską biskup zamojsko-lubaczowski złożył 
serdeczne podziękowanie ks. Eugeniuszowi, licząc także że wykorzy-
sta on swe bardzo bogate doświadczenie, nabyte przez wiele lat po-
sługiwania kapłańskiego, w pracy formacyjnej przyszłych pokoleń 
kapłanów.  

18 marca 1998 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł ks. Goliń-
skiego do godności prałata, zaś 3 maja tegoż roku Rada Miasta  
Zamość przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zamość.  

W roku 2003 ks. Eugeniusz Goliński w piśmie skierowanym do 
Biskupa Jana Śrutwy napisał: „Powołując się na statuty Synodu 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej informuję, że 20 czerwca 1999 r. 
ukończyłem siedemdziesiąty rok życia. W związku z powyższym, 
uprzejmie proszę Księdza Biskupa o zwolnienie mnie z posługi ojca 
duchownego w seminarium i przeniesienie w stan emerytalny” 
(15.05.2003). Biskup Jan Śrutwa podanie przyjął, jednak ks. Euge-
niuszowi przedłużył pełnienie funkcji ojca duchownego do końca 
czerwca 2004 r. 

Biskup J. Śrutwa, stosownie do wcześniejszych ustaleń, w dniu 
19 czerwca 2004 r. odwołał ks. Eugeniusza Golińskiego ze stanowi-
ska ojca duchownego WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z sie-
dzibą w Lublinie i przeniósł  w stan emerytalny z zamieszkaniem  
w domu parafialnym parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamo-
ściu.    
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Ksiądz Eugeniusz będąc na emeryturze w miarę swoich sił  
i zdrowia aktynie włączał się w posługę duszpasterską w parafii, 
której był pierwszym proboszczem. Szczególnie cenił sobie posługę  
w sakramencie pokuty i pojednania, z którego korzystało wielu wier-
nych.   

Ks. Prałat Eugeniusz Goliński zmarł w Niedzielę Palmową,  
5 kwietnia 2020 r. w Prywatnym Zakładzie Opiekuńczo-
Pielęgnacyjnym Komarowie, po dłuższym okresie ciężkiej choroby. 

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Diecezjal-
nego Mariana Rojka została odprawiona w Wielki Wtorek, 7 kwiet-
nia 2020 r. o godz. 12.00 w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Za-
mościu z udziałem jedynie najbliższej rodziny Zmarłego, co spowo-
dowane było rygorami sanitarnymi w związku z panującą epidemią.   

Ciało śp. ks. Golińskiego zostało złożone w grobowcu kapłań-
skim.  

 

W kapłańskim testamencie ks. prałat Goliński zapisał:  
 

„Wyrażając moja ostatnią wolę, pragnę wypowiedzieć bardzo serdeczne 
dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wszystkie dobrodziej-
stwa, jakie spłynęły na mnie z hojnej ręki Ojca: za dar wiary, za dar miłości  
i miłosierdzia, za dar kapłaństwa oraz za tak długie lata pełnienia posługi 
kapłańskiej. Wielki Boże, dobry Ojcze, uwielbiam Cię za Twe hojne dary.  
W Ojcowskiej dobroci prowadziłeś mnie przez trudne lata posługi kapłań-
skiej pośród różnych i licznych niebezpieczeństw dla duszy i ciała. Twoja moc 
i światło towarzyszyły mi pośród dni trudnych i mrocznych. Budziłeś we 
mnie świadomość odpowiedzialności za Kościół, za zbawienie dusz ludzkich  
i zbawienie własne. Dziękuję Ci, Ojcze najlepszy za błogosławiony dar 
wspomagający, za ziemską Matkę Twego Odwiecznego Syna, a naszego 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Była mi przewodniczką i czułą Matką, po-
średniczką łask, opiekunką, natchnieniem i drogą do większego ukochania 
Ciebie, Boże. Dziękując, wyrażam skruchę i proszę o przebaczenie za 
wszystko, co nie było „tak” wobec Ciebie w moim kapłaństwie i w moim  
życiu. Okaż mi łaskawe Swoje miłosierdzie. […]  

Dziękuję wszystkim księżom, którzy w moim dorastaniu kształtowali 
moje sumienie i miłość do Boga, oraz pomogli mi odczytać dar powołania 
kapłańskiego. Wyrażam serdeczną wdzięczność Bogu za dar spotkania  
w kapłaństwie wspaniałych księży, którzy byli dla mnie przykładem gorli-
wości duszpasterskiej i odpowiedzialności wobec Boga. W sposób szczególny 
wyrażam wdzięczność ks. kan. Franciszkowi Zawiszy, proboszczowi Kolegia-
ty Zamojskiej i dziekanowi zamojskiemu, u boku którego uczyłem się gorli-
wości w posłudze kapłańskiej przez 8 lat, jako wikariusz. Doznałem tam 
wiele dobroci, szacunku i przyjaźni kapłańskiej. A były to bardzo trudne 
czasy dla Kościoła w Polsce.  
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Serdeczną wdzięczność wyrażam dla moich Czcigodnych Księży Bisku-
pów, tych z Lublina i naszego Zamościa. Dziękuję za ojcowską troskę,  
za decyzje i zaufanie wobec mojej osoby. Boże, Dobry Ojcze, bądź błogosła-
wieństwem i mocą dla żyjących, a zmarłych obdarz szczęściem nieba.  

Pisząc swój testament, ostanie słowo, chcę w tej chwili zwrócić całe mo-
je kapłańskie serce, pełne wdzięczności do ludu Bożego, do wiernych, wśród 
których pełniłem posługę kapłańską: przez 8 lat w kolegiacie zamojskiej  
i przez wiele, wiele lat pośród wiernych skupiających się przy kościele św. 
Michała w Zamościu. Wiele było tu prac, wiele zmagań z trudnościami, wiele 
zwycięstw, które wspólnie odnosiliśmy dla większej chwały Boga, dla uwiel-
bienia naszej kochanej Matki Nieustającej pomocy i dla naszego duchowego 
dobra. Wspólne prace, wspólny wysiłek przy remontach, rozbudowie i wy-
stroju świątyni, budowie domu parafialnego i Centrum Pastoralnego. Dzię-
kuję za wielki wspólny trud, za ogrom wykonanych prac. Dziękuję za zaufa-
nie wobec mojej osoby. Dziękuję za serce i wspólną troskę, abyśmy we 
wszystkim wielbiąc Boga, znajdowali własne uświęcenie, a kiedyś wspólnie 
przebywali w domu Ojca w radości i chwale. Dziękując za wszystko, przepra-
szam wszystkich, jeśli sprawiłem jakąkolwiek przykrość, jeśli w czymkol-
wiek skrzywdziłem lub zgorszyłem i proszę o przebaczenie. Ze swojej strony 
przebaczam wszystkim, którzy poczuwaliby się do jakiejkolwiek winy wobec 
mnie. […] 

O ile to możliwe, uprzejmie proszę, aby mnie pochowano w grobowcu 
księży na cmentarzu parafialnym w Zamościu, obok Czcigodnych Księży 
Zamojskich, z którymi wiele lat współpracowałem w posłudze duszpaster-
skiej” (09.04.2009).   

 
Uroczysta Msza święta żałobna z udziałem kapłanów i wiernych 

w intencji śp. Ks. Eugeniusza w kościele parafialnym pw. św. Micha-
ła Archanioła w Zamościu zostanie odprawiona w najbliższym moż-
liwym terminie po ustaniu epidemii koronawirusa.  

Requiescat in pace. 
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ks. Zygmunt Jagiełło  

  
 

ŚP. KS. PRAŁAT STANISŁAW KOLANO (1954-2020) 
 
 
Ks. Stanisław Kolano urodził się 10  

listopada 1954 r. w Łukawcu, jako syn 
Władysława i Zofii z d. Rempoła. Dzieciń-
stwo spędził w domu rodzinnym w Łukaw-
cu wychowując się z trojgiem rodzeństwa. 
W 1969 r. ukończył ośmioklasową szkołę 
podstawową w Łukawcu. Po zdaniu egza-
minu został przyjęty do Liceum Ogólno-
kształcącego w Lubaczowie. Maturę zdał  
w 1973 r. i tego samego roku został przyję-
ty do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Przemyślu. Po niespełna dwóch miesią-
cach formacji kapłańskiej został powołany do wojska w szereg żołnie-
rzy alumnów. Miejscem jego służby była Jednostka Wojskowa 4446, 
Pięćdziesiątego Drugiego Szkolnego Batalionu Ratownictwa Tereno-
wego w Brzegu nad Odrą. 

Po pragnieniach, a nawet zapędach misjonarskich powstrzymy-
wanych skutecznie przez bpa Mariana Rechowicza, alumn Stanisław 
powrócił z dwuletniej służby żołnierskiej na drugi rok studiów do 
Seminarium w Przemyślu. 

Święcenia kapłańskie otrzymał w prokatedrze w Lubaczowie  
w dniu 7 czerwca 1980 r. z rąk biskupa Mariana Rechowicza. 

Z dniem 7 lipca 1980 r. neoprezbiter Stanisław Kolano został 
mianowany przez bpa Mariana Rechowicza wikariuszem kooperato-
rem parafii Lubycza Królewska. W dniu 19 czerwca 1981 r. ks. Sta-
nisław został przeniesiony na urząd wikariusza kooperatora parafii 
pw. św. Mikołaja w Lubaczowie. Dwa lata później w dniu 30 lipca 
1983 r. bp Marian Rechowicz powierzył ks. Stanisławowi pełnienie 
funkcji wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiece-
zji w Lubaczowie z siedzibą w Lublinie, zaś 24 października 1984 r. 
bp Marian Jaworski mianował go diecezjalnym referentem powołań 
kapłańskich i zakonnych na okres trzech lat. W tym czasie ks. Stani-
sław odbył studia z teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim.   
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Kolejna nominacja ks. Stanisława Kolano to funkcja ojca  
duchownego w seminarium, którą otrzymał 1 września 1986 r. 

Prezentując dokonania i zasługi ks. Stanisława Kolano, nie spo-
sób pominąć faktu, że abp Marian Jaworski, Metropolita Lwowski  
w dniu 24 maja 1991 r. obdarzył ks. Stanisława odznaczeniem ko-
ścielnym. W nominacji czytamy: „Doceniając dotychczasową postawę 
kapłańską, a w szczególności pracę włożoną nad formacją przyszłych 
kapłanów naszej archidiecezji, nadaję Księdzu odznaczenie – Exposi-
torium Canonicale ze wszystkimi do tego odznaczenia przyznanymi 
przywilejami”. 

W dniu 24 maja 1992 r. w prośbie skierowanej do Biskupa  
Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwy, ks. Stanisław napisał:  
„Po długim namyśle, modlitwie i upewnieniu się, że nie jest to poku-
sa ucieczki, bardzo proszę o posłanie mnie z pomocą duszpasterską 
Kościołowi lwowskiemu na okres przynajmniej jednego roku, pozo-
stając w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Księdza Biskupa”. 

Bp Jan Śrutwa podanie przyjął, jednak ks. Stanisławowi prze-
dłużył pełnienie funkcji ojca duchownego na najbliższe trzy lata. 
Biskup Śrutwa mianował w dnu 9 czerwca 1992 r. ks. Stanisława 
Kolano kanonikiem honorowym Kapituły Zamojskiej, a z dniem  
24 października 1992 r. członkiem Komisji ds. Liturgii Kurii diece-
zjalnej w Zamościu. 

W dniu 10 czerwca 1994 r. ks. Stanisław po raz drugi napisał 
podanie do Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego: „Z powodu nasilają-
cej się w ostatnim czasie choroby, uprzejmie proszę Waszą Ekscelen-
cję o zwolnienie mnie z obowiązków ojca duchownego naszego semi-
narium. Jednocześnie proszę o pozwolenie na wyjazd do USA i moż-
liwość włączenia się w duszpasterstwo przy polskiej parafii St. John 
Cantius w Philadelphii”.  

Biskup Jan Śrutwa stosownie do przedstawionej prośby i wcze-
śniejszych ustaleń, odwołał ks. Stanisława z funkcji ojca duchownego 
WSD z siedzibą w Lublinie i pozwolił mu na wyjazd do USA. Za do-
tychczasową oddaną i owocną prace nad formacją duchową kadr 
młodego duchowieństwa biskup J. Śrutwa podziękował ks. kanoni-
kowi błogosławiąc mu na nowy etap życia kapłańskiego.  

W parafii św. Jana Kantego w Filadelfii ks. Stanisław Kolano 
dał się poznać jako ceniony duszpasterz. Z pasją pracował nad chrze-
ścijańskim wychowaniem dzieci i młodzieży. Jego szczególną troską 
była Szkoła Języka Polskiego przy parafii, powstała w 1992 r. z ini-
cjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej, w której był głównym opieku-
nem, a potem objął stanowisko dyrektora. Już od pierwszych chwil 
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swojego urzędowania ks. Kolano zabiegł o rejestrację szkoły w Cen-
trali Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku. Jego starania 
powiodły się, gdyż dobro polskiej szkoły leżało mu na sercu, a przy-
świecał jeden i ten sam cel – utrzymać na emigracji żywy język pol-
ski. Ks. Stanisław oprócz pełnienia swoich obowiązków w pracy 
duszpasterskiej przy kościele pw. św. Jana Kantego działał w organi-
zacjach takich jak: Klub Inteligencji Katolickiej, w którym był kape-
lanem, prowadził comiesięczne czuwania nocne i opiekował się grupą 
modlitewną; redakcja kwartalnika „Teraz” (członek); Związek Har-
cerstwa Polskiego poza granicami kraju (opiekun i kapelan); Towa-
rzystwo Przyjaciół Harcerstwa (opiekun) i Ruch Rodzin Nazaretań-
skich (ojciec duchowny). Ksiądz Stanisław służył cicho Bogu i lu-
dziom”.   

Po pięciu latach ks. Stanisław powrócił do diecezji zamojsko-
lubaczowskiej i z dniem 28 czerwca 1999 r. został skierowany jako 
rezydent do parafii w Cewkowie.   

W dniu 9 sierpnia 1999 r. ks. Stanisław w piśmie skierowanym 
do Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwy wyraził prośbę  
o wyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celu podjęcia pracy 
duszpasterskiej w parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w South 
River w Diecezji Metuchen w Stanie New Jersey. Biskup wyraził  
ks. Stanisławowi zgodę na podjęcie pracy duszpasterskiej w USA.   

Pięć lat później, 15 maja 2004 r., ks. Stanisław Kolano w piśmie 
skierowanym do bpa Jana Śrutwy prosił o wyrażenie zgody na podję-
cie przez niego posługi ojca duchownego w Lwowskim Wyższym  
Seminarium Duchownym. Kardynał Marian Jaworski przyjął  
ks. Stanisława we Lwowie z wielką radością i w dniu 1 października 
2004 r. mianował go ojcem duchownym seminarium w WSD Archi-
diecezji Lwowskiej. Kardynał M. Jaworski doceniając dotychczasową 
pracę kapłańską ks. Stanisława, a także fakt, że na prośbę Kardyna-
ła zrezygnował z posługi duszpasterskiej w Ameryce, by podjąć od-
powiedzialną posługę ojca duchownego w seminarium lwowskim, 
zwrócił się do Ojca Świętego Jana Pawła II o mianowanie go kapela-
nem honorowym Jego Świątobliwości (05.02.2005). Ks. Stanisław był 
jednym z ostatnich kapłanów mianowanych przez Jana Pawła II na 
kapelana Jego Świątobliwości. 

Abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski powierzył  
w dniu 7 kwietnia 2009 r. ks. Stanisławowi Kolano funkcję Kierow-
nika Studium Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Lwowskiej.  

Rok później ks. Stanisław w piśmie skierowanym do Biskupa 
Zamojsko-Lubaczowskiego Wacława Depo pisze: „Wdzięczny Bogu za 
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łaskę służenia Kościołowi Lwowskiemu, wracam do diecezji mojej 
inkardynacji, Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, oddając się do  
dyspozycji Waszej Ekscelencji” (03.05.2010).     

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Wacław Depo mianował w dniu 
26 czerwca 2010 r. ks. prałata Stanisława Kolano proboszczem para-
fii pw. NMP Królowej Polski w Hucisku. Natomiast rok później  
z dniem 28 czerwca 2011 r. został przeniesiony na urząd proboszcza 
parafii pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie. 

W parafii Krzeszów ks. Stanisław był kapłanem bardzo życzli-
wym, otwartym na bliźniego, zawsze potrafił doradzić dobrym sło-
wem. Wsparł jak mógł, potrafił żartować. Był dobrym człowiekiem, 
ale przede wszystkim dobrym pasterzem.  

Kłopoty ze zdrowiem ks. Stanisława pojawiły się pod koniec ro-
ku 2019. Wówczas w piśmie skierowanym do biskupa Zamojsko-
Lubaczowskiego Mariana Rojka prosił: „W związku z trwającym  
leczeniem oraz konieczną rehabilitacją, zwracam się z uprzejmą 
prośbą o udzielenie urlopu zdrowotnego” (04.02.2020). W odpowiedzi 
na złożoną prośbę, bp Marian Rojek z dniem 10 lutego 2020 r. skie-
rował ks. Stanisława na urlop zdrowotny z zamieszkaniem w Domu 
Księży Seniorów w Biłgoraju.  

Ks. Stanisław Kolano zmarł 7 maja 2020 r. w Lubaczowie. 
Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego 

Mariusza Leszczyńskiego została odprawiona w piątek, 8 maja  
2020 r. o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP  
w Krzeszowie. 

Podczas homilii, biskup Mariusz Leszczyński mówił m. in.: 
„Wszystkim, którzy go znali, ten zmarły kapłan kojarzy się z we-
wnętrznym spokojem ducha, który jest oznaką głębokiej wiary, zau-
fania Panu Bogu. Wyrażało się to w jego spokoju, życzliwości, spo-
kojnym języku i sposobie bycia. Takim go znaliśmy i takim go zapa-
miętamy. Bardzo bolejemy nad tą śmiercią, gdyż mógł jeszcze ks. 
Stanisław pożyć wiele lat i pracować i w ten trudny, złożony, smutny, 
zalękniony świat wprowadzać swoją Bożą radość i wewnętrzny spo-
kój”. 

Na zakończenie Eucharystii kanclerz kurii, ks. Michał Maciołek 
powiedział: „Pragnę wypowiedzieć słowa podziękowania dla śp.  
ks. Stanisława Kolano w imieniu sporej rzeszy kapłanów, dla których 
był ojcem duchownym, kierownikiem, spowiednikiem i towarzyszem 
w pierwszym etapie rozpoznawania powołania kapłańskiego oraz 
wchodzenia w życie kapłańskie. Ojciec Stanisław był wspaniałym 
wzorem kapłana gorliwego, bez reszty oddanego Panu Bogu, oddane-
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go braciom i siostrom, Ludowi Bożemu, któremu służył wszystkim  
i we wszystkim. Był przyjacielem, ojcem oraz przykładem zachwytu 
Chrystusem”. 

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Diecezjal-
nego Mariana Rojka została odprawiona w sobotę, 9 maja 2020 r.  
o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Łukawcu. 

Ks. abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski w liście 
kondolencyjnym przesłanym na ręce bpa Mariana Rojka napisał:  

 
„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym 
wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę  
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,2-3). 
 
„Te słowa Chrystusa przychodzą mi na myśl, kiedy dowiaduję 

się o śmierci Księdza prałata Stanisława Kolano. Zawarta w nich 
nadzieja koi smutek, jaki towarzyszy odejściu księdza w 40 roku 
kapłaństwa.  

Śp. Ksiądz prałat Stanisław Kolano był Wiernym Sługą Chry-
stusa! Nasz Kościół Lwowski jest mu szczególnie wdzięczny za wielo-
letnią posługę w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji 
Lwowskiej oraz za wszelką okazaną życzliwość i pomoc.  

Wierzę, że Pan przygotował mu miejsce w domu Ojca i wprowa-
dził go tam, aby wynagrodzić jego ofiarę posługi kapłańskiej. Niech 
odpoczywa w pokoju”! 

 
Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego ks. Stanisława zostało 

złożone na cmentarzu parafialnym w Łukawcu. 
Requiescat in pace. 
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Ks. Zygmunt Jagiełło 

 
 

ŚP. KS. KAN. ALEKSANDER MISZCZAK (1940-2020) 
 
 

Życie każdego człowieka to książka 
pisana w różnych rozdziałach. Taką 
książkę swoim 80-letnim życiem zapisał 
ks. kan. Aleksander Miszaczak. Na 
podstawie dokumentów przechowywanych 
w archiwum diecezjalnym oraz wspomnień 
osób spójrzmy na księgę jego życia. 
 
Rozdział I – „Narodziny” 

Jak podano w akcie chrztu nr 33/1940, 
ks. Aleksander Miszczak urodził się 3 
kwietnia 1940 r. w Kolonii Siennica 
Różana. Został ochrzczony w kościele parafialnym pw. 
Wniebowzięcia NMP w Siennicy Różanej. Był synem Władysława  
i Anny z d. Terlecka. Bierzmowanie otrzymał 1 września 1953 r.  
w kościele parafialnym z rąk biskupa Tomasza Wilczyńskiego. 
 
Rozdział II – „Szkoła i praca” 

Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Siennicy Różanej. 
Następnie ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rejowcu oraz 
Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne w Zamościu. Od 1 września 
1959 r. pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Siennicy 
Różanej. W dniu 5 października 1961 r. został powołany do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej w Wałczu, z której został 
przedterminowo przeniesiony do rezerwy z dniem 2 lipca 1963 r. 
 
Rozdział III – „Powołanie – student” 

Podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego  
w Lublinie złożył 24 sierpnia 1964 r. uzasadniając swą prośbę  
w następujący sposób: „Proszę o przyjęcie mnie na II rok Wyższego 
Seminarium Duchownego w Lublinie. Prośbę swą motywuję tym, iż 
w bieżącym roku ukończyłem I rok w Arcybiskupim Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie i ze względu na trudności natury 
obiektywnej: finansowych i dużej odległości od rodziców, chciałbym 



NEKROLOGI 

 
 

 

333

powrócić do swojej diecezji. Zaznaczam, że byłby to powrót, ponieważ 
w seminarium lubelskim już byłem w 1958 r. i po trzech miesiącach 
wystąpiłem. Przez trzy lata kilkakrotnie zgłaszałem się do 
seminarium lecz wskutek otrzymywania odpowiedzi odmownych 
udałem się do Gniezna, gdzie zostałem przyjęty. Po dwu 
tygodniowym pobycie powołano mnie do wojska. Dopiero po jego 
ukończeniu mogłem kontynuować rozpoczęte studia”. 

Rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie  
w piśmie skierowanym do Rektora WSD w Lublinie napisał: „Alumn 
Aleksander Miszczak został przyjęty do naszego Seminarium dnia  
18 września 1961 r. Po miesięcznym pobycie na pierwszym roku 
został powołany z innymi alumnami do służby wojskowej, którą 
odbywał przez 20 miesięcy. W dniu 5 sierpnia 1963 r. r. zgłosił się do 
ówczesnego rektora ks. prałata Pacyny i złożył oświadczenie, że 
dlatego wcześniej udało mu się uwolnić od służby wojskowej, 
ponieważ zgłosił się do Akademii Medycznej w Gdańsku. Do tejże 
uczelni po złożeniu przepisanych egzaminów został przyjęty. Po 
miesięcznym pobycie w Gdańsku chciałby jednak powrócić do 
naszego seminarium i rozpocząć studia na pierwszym roku od 
nowego roku we wrześniu. Podanie jego zostało przychylnie 
rozpatrzone i alumn Miszczak mógł ukończyć pierwszy rok studiów. 
[…] Postawa jego nie budziła zastrzeżeń, obowiązki kleryckie 
spełniał sumiennie, okazywał posłuszeństwo i pobożność. Można 
żywić nadzieję, że po okresie pewnej chwiejności co do swego 
powołania, obecnie się w nim umocnił i jeśli powrót do seminarium 
lubelskiego będzie dalszym krokiem w tym kierunku, to dla jego 
dobra chętnie się z tym faktem godzimy” (15.09.1964).    

W dniu 3 października 1964 r. ks. Franciszek Ściegienny, 
proboszcz parafii Siennica Różana wydał opinię dla ks. Rektora  
o kleryku: „Aleksander Miszczak pochodzi z ubogiej, ale przykładnej 
i pobożnej rodziny. W czasie swego pobytu w domu rodzinnym na 
wakacjach dobrze się zachowywał jako kleryk, uczęszczał do 
kościoła, do sakramentów świętych. Mam przekonanie, że dobre 
nadzieje rokuje na przyszłość”.     

13 maja 1968 r. tenże ks. proboszcz stwierdził: „Cieszy się dobrą 
opinią, którą w całej rozciągłości popieram”. 

Święcenia diakonatu alumn Aleksander otrzymał 2 czerwca 
1968 r., zaś w dniu 17 czerwca 1969 r. święcenia kapłańskie, których 
udzielił mu biskup lubelski Piotr Kałwa w katedrze lubelskiej. 
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Rozdział IV – „Wikariaty” 
W dniu 27 czerwca 1969 r. neoprezbiter ks. Aleksander 

Miszczak został mianowany przez biskupa Piotra Kałwę 
wikariuszem parafii pw. św. Anny w Gródku, w dekanacie 
tomaszowskim. W parafii wraz z proboszczem ks. Michałem 
Wąsikiem posługiwał do dnia 1 lipca 1972 r. 

W dniu 1 lipca 1972 r. został posłany na wikariat w parafii pw. 
św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu, dekanat puławski, gdzie 
pracował do 7 czerwca 1977 r. 

Od 7 czerwca 1977 r. do 7 listopada 1977 r. był wikariuszem 
parafii pw. św. Wawrzyńca w Karczmiskach.  

W dniu 7 listopada 1977 r. ks. Aleksander został mianowany 
wikariuszem parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie, gdzie 
posługiwał do 6 czerwca 1978 r. 

Od 6 czerwca 1978 r. był wikariuszem parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Suchowoli Radzyńskiej.   

W dniu 21 sierpnia 1982 r. ks. Aleksander został mianowany 
wikariuszem parafii Trzeszczany. Równocześnie bp Bolesław Pylak 
zlecił ks. Miszczakowi budowę kościoła w Nieledwi z zamieszkaniem 
w Nieledwi.  

 
Rozdział V – „Probostwo” 

Stosownie do potrzeb duszpasterstwa w diecezji lubelskiej  
bp Bolesław Pylak w dniu 5 marca 1983 r. odwołał ks. Aleksandra 
Miszczaka z obowiązków wikariusza parafii Trzeszczany i mianował 
duszpasterzem w ośrodku duszpasterskim w Nieledwi, z jurysdykcją 
jaka przysługuje proboszczom parafialnym. Dwa lata później  
bp Pylak mianował, 26 stycznia 1985 r., ks. Aleksandra proboszczem 
tejże parafii. 

Od pierwszych dni w Nieledwi ks. Aleksander gorliwie 
uczestniczył w życiu jej mieszkańców, konsolidując ich wokół sprawy 
budowy świątyni i parafii. Budowa kościoła w Nieledwi od samego 
początku napotykała wiele trudności. Pierwszą był brak zgody władz 
wojewódzkich na przeklasyfikowanie działki. Ksiądz wielokrotnie 
odwoływał się od tych decyzji. Dopiero gdy udowodnił, że na działce 
był kiedyś cmentarz, przeklasyfikowano działkę. Kościół budowano 
w latach 1983-1987, głównie z ofiar i pracy miejscowej ludności. 
Dzięki jego staraniom w 1993 r. powstał cmentarz parafialny. 
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Biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa 20 grudnia 1994 r. 
odznaczył ks. Aleksandra Miszczaka kanonią honorową Kapituły 
Konkatedralnej w Lubaczowie. 

W dniu 19 maja 2010 r. ks. Aleksander Miszczak w piśmie 
skierowanym do Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Wacława Depo 
napisał: „Mając na uwadze, że w kwietniu br. ukończyłem 70 lat, 
zgodnie ze Statutami Diecezjalnymi, oddaje się do dyspozycji 
Księdza Biskupa”.   

Biskup Wacław Depo, stosownie do przedstawionej prośby  
i wcześniejszych ustaleń, odwołał z dniem 24 sierpnia 2010 r.  
ks. Aleksandra Miszczaka z urzędu proboszcza parafii pw. MB 
Częstochowskiej w Nieledwi i przeniósł w stan emerytalny  
z zamieszkaniem w Domu Księży Seniorów w Hrubieszowie.  
Za wieloletnią i przykładną pracę duszpasterską i administracyjną  
w różnych parafiach w diecezji lubelskiej oraz zamojsko-
lubaczowskiej, a szczególnie za dzieło budowy kościoła parafialnego 
w Nieledwi biskup W. Depo podziękował ks. kanonikowi, życząc 
wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia na dalsze lata. 

 
Rozdział VI – „Śmierć” 

Ksiądz kan. Aleksander Miszczak zmarł 6 czerwca 2020 r.  
w Lublinie. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Mariana 
Rojka została odprawiona w sobotę, 13 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 
w kościele parafialnym w Nieledwi. Homilię wygłosił ks. Janusz 
Granda, proboszcz parafii. W pogrzebie udział wzięło wielu księży. 
Po Eucharystii ciało śp. ks. Aleksandra zostało złożone na 
miejscowym cmentarzu parafialnym. 

Ten rozdział kończy książkę. Dla człowieka niewierzącego jest to 
ostatni rozdział. Dla niego nie ma już nic – książka się zakończyła, 
nic go już nie czeka poza smutną i przygnębiającą rzeczywistością 
końca ludzkiego życia. Dla tych, którzy nie mają nadziei, tu kończy 
się książka i jej końcową okładką jest wieko trumny. 

 
Zakończenie 

Dla człowieka wierzącego, ucznia Chrystusa, jakim był ks. kan. 
Aleksander Miszczak, jego życie nie kończy się w rozdziale „śmierć”. 
Po tym rozdziale następują jeszcze dwa kolejne – VII i VIII, a pisze 
je odwieczny autor Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan,  
w którego kapłaństwie ksiądz Aleksander uczestniczył przez 
święcenia. Są to mianowicie: rozdział VII „Zmartwychwstanie”  
i rozdział VIII, który nie ma końca „Życie wieczne”. 
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Autorem tej książki jest ks. Aleksander. Pisał ją przez całe swe 
życie trwające 80 lat (od narodzin do śmierci) obejmujące 51 lat 
kapłaństwa. To on decydował, jakie pojawiały się w nim rozdziały, 
jakie ciekawe i wartościowe dialogi, opinie, wydarzenia były dla 
niego istotne. Wierzymy, że wynagrodzi mu to Jezus Chrystus, 
sędzia sprawiedliwy i miłosierny i obdarzy go życiem wiecznym. 

Requiescat in pace! 
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