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TELEGRAM KONDOLENCYJNY PAPIEŻA FRANCISZKA  
PO ŚMIERCI KSIĘDZA KARDYNAŁA MARIANA JAWORSKIEGO 

 

Jego Ekscelencja 
Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski 
Metropolita Krakowski 

 
Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza kardynała Mariana 

Jaworskiego. Jednoczę się w modlitwie żałobnej z Księdzem 
Arcybiskupem i wszystkimi wiernymi Kościoła w Polsce i na Ukrainie, 
zwłaszcza w Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej i Archidiecezji Lwowskiej. Dziękuję Bogu za życie  
i apostolską posługę tego wiernego świadka Ewangelii. 

Z dużym uznaniem postrzegam jego zaangażowanie akademickie, 
jako cenionego profesora teologii i filozofii religii na katolickich 
uczelniach w Warszawie, Krakowie i we Lwowie; jako dziekana 
Wydziału Teologicznego i pierwszego rektora Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. Św. Jan Paweł II podkreślał przy różnych 
okazjach owocną posługę kapłańską i cenny wkład śp. Zmarłego  
w rozwój nauki katolickiej. 

„Mihi vivere Christus est” („Dla mnie żyć to Chrystus”) – to 
biskupie zawołanie towarzyszyło mu przez całe życie i wyznaczało jego 
sposób myślenia, wartościowania, dokonywania wyborów, podejmowania 
decyzji i kierunków poszukiwań w wielu dziedzinach. 

Był bliskim przyjacielem św. Jana Pawła II. Wspierał go w trudach 
biskupiej i papieskiej posługi. On także udzielił umierającemu papieżowi 
sakramentu namaszczenia chorych. Jako filozof i teolog blisko 
współpracował z papieżem Benedyktem XVI. Mnie osobiście łączy z nim 
data konsystorza roku 2001, podczas którego obydwaj zostaliśmy 
kreowani kardynałami. 

W sercach tych, którzy go znali, zapisał się jako człowiek niezwykle 
prawy, szczery, odważny, a przede wszystkim miłujący Kościół. 
Pozostawił po sobie godne świadectwo gorliwości kapłańskiej, erudycji, 
wierności Ewangelii i odpowiedzialności za wspólnotę wierzących. Niech 
Chrystus miłosierny, któremu śp. kardynał Marian poświęcił swe życie, 
przyjmie go do swojej chwały. 

Księdzu Arcybiskupowi, uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej 
księżom kardynałom, biskupom, rodzinie Zmarłego, ludowi Bożemu 
Kościoła w Polsce i na Ukrainie, oraz wszystkim uczestnikom tego 
pożegnania z serca błogosławię: w imię Ojca  i Syna, i Ducha Świętego. 

 
Watykan, 7 września 2020 r. 
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APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O 

POMOC DLA MIESZKAŃCÓW BEJRUTU 
 
We wtorek dnia 4 sierpnia br. cały świat obiegły wstrząsające 

relacje z Bejrutu, w którym doszło do potężnej eksplozji materiałów 
wybuchowych. Wydarzenie okazało się tragiczne w skutkach, a skala 
zniszczeń – porażająca. 150 ofiar śmiertelnych (a liczba ciągle wzra-
sta), ponad 5 tys. rannych i szkody materialne opiewające na miliar-
dy dolarów. 

Cierpiący mieszkańcy Bejrutu potrzebują naszej modlitwy oraz 
wsparcia materialnego. Jako Kościół w Polsce uruchomiliśmy na-
tychmiast dostępne środki pomocowe za pośrednictwem Caritas Pol-
ska. Potrzeby są jednak dużo większe. Podobnie jak przychodziliśmy 
z pomocą ofiarom innych tragedii, również teraz chcemy pokazać 
nasze szlachetne polskie serca i w sposób konkretny dać wyraz na-
szej braterskiej miłości. 

Zwracam się więc z gorącym apelem, aby niedziela 16 sierpnia 
br. stała się Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Proszę, aby 
we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, w modlitwie po-
wszechnej dodać wezwanie za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Proszę 
również, aby tego dnia, przed wszystkimi kościołami i kaplicami  
w Polsce, po wszystkich Mszach Świętych zorganizować zbiórkę 
środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska,  
zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych. 

Dziękuję wszystkim za pomoc już ofiarowaną, zwłaszcza polskim 
strażakom i medykom, którzy nazajutrz po tragedii udali się na 
miejsce wypadku, aby świadczyć doraźną pomoc i walczyć o zdrowie  
i życie ofiar tragedii. Dziękuję już dziś wszystkim, którzy solidarnie  
i dobrodusznie wesprą ofiary wydarzeń w Bejrucie. 

Wszystkim z serca błogosławię, 
 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

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

 
Warszawa, 7 sierpnia 2020 r. 
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KOMUNIKAT Z 386. ZEBRANIA PLENARNEGO  

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
 
W dniach 27-29 sierpnia 2020 roku na Jasnej Górze miało 

miejsce 386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. 
Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski. Na początku zebrania Słowo do 
biskupów skierował abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski 
w Polsce. 

 
1. W związku z 30. rocznicą powrotu nauczania religii do szkoły, 

księża biskupi podjęli pogłębioną refleksję na temat stanu jej 
nauczania, programowania oraz właściwego przygotowania i formacji 
katechetów. Zwracają też uwagę na wzajemną komplementarność 
nauczania religii w szkole i katechezy wspólnotowej w parafii. 
Uwrażliwiają rodziców na wagę udziału dzieci i młodzieży w tych 
zajęciach. 

W trosce o wychowanie młodzieży oraz znajomość zasad 
etycznych biskupi przypominają, że przywracając ścisłą alternatywę: 
„religia” lub „etyka”, szkoła daje rodzicom oraz uczniom wyraźny 
sygnał, że obowiązek udziału w zajęciach o charakterze 
aksjologicznym jest kwestią istotną z punktu widzenia wychowania  
i przyszłych życiowych wyborów człowieka. 

 
2. Pasterze Kościoła wyrażają uznanie wszystkim, którzy trudny 

czas pandemii odczytali jako duszpasterskie wyzwanie a zarazem 
szansę na prowadzenie ewangelizacji. Słowa uznania kierują również 
do nauczycieli religii i katechetów, którzy podjęli trudne wyzwanie, 
jakim dla wszystkich nauczycieli stało się zdalne nauczanie, służące 
nie tylko przekazywaniu wiedzy, ale i umacnianiu więzi z uczniami. 

Właśnie w sytuacji normalizującego się życia społecznego 
biskupi zachęcają – przy zachowaniu wszystkich norm sanitarnych – 
do odbudowywania wspólnot parafialnych gromadzących się wokół 
ołtarza na niedzielnej Mszy świętej. Służyć temu będzie program 
nowego roku pracy duszpasterskiej „Zgromadzeni na świętej 
wieczerzy”. 

Biskupi dziękują wszystkim, którzy w okresie izolacji 
organizowali transmisje nabożeństw i wspólnotowej modlitwy  
w środkach społecznego przekazu, w tym w mediach 
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społecznościowych. Jednocześnie zwracają się do duszpasterzy, 
wszystkich wiernych, w tym ruchów i stowarzyszeń katolickich, 
którzy w czasie społecznej izolacji budowali „domowy Kościół”, aby 
teraz całymi rodzinami powracali do kościołów. Biskupi 
przypominają duszpasterzom i wiernym o konieczności 
przestrzegania zaleceń sanitarnych w trosce o zdrowie  
i bezpieczeństwo wszystkich uczestników liturgii, spotkań 
duszpasterskich, pielgrzymek i w posłudze potrzebującym. 

 
3. Biskupi wyrażają wdzięczność pracownikom służby zdrowia, 

którzy z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia przychodzą  
z pomocą zagrożonym przez COVID-19. Odnoszą się z szacunkiem do 
przedstawicieli nauk medycznych pracujących nad środkami 
profilaktycznymi i terapeutycznymi chroniącymi przed zakażeniem. 
Konsekwentnie popierają także prace nad szczepionkami 
chroniącymi przed koronawirusem, które ze względu na stosowaną 
biotechnologię nie budzą zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie 
bazują na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji. 

 
4. Biskupi analizowali działania Kościoła w Polsce podejmowane 

w odpowiedzi na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich 
przez niektórych duchownych. Odpowiedź ta jest możliwa tylko na 
drodze uczciwego i konsekwentnego rozliczenia każdego rzeczywiście 
popełnionego przestępstwa oraz pomocy ofiarom, jak również 
wyjaśnienia zaniedbań. Ta odpowiedź jest konsekwencją stosowania 
motu proprio Papieża Franciszka „Vos estis lux mundi”. Pomocą  
w tym działaniu jest również wydany ostatnio dokument Kongregacji 
Nauki Wiary dotyczący procedury postępowania. 

Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, abp Wojciech Polak, 
przedstawił główne kierunki pracy Fundacji Świętego Józefa 
Konferencji Episkopatu Polski. Jej działania w pierwszych 
miesiącach istnienia koncentrują się na współfinansowaniu terapii 
osobom pokrzywdzonym, a także wsparciu działań instytucjonalnych 
świadczących pomoc psychologiczną, konsultację prawną oraz 
towarzyszenie duchowe na poziomie diecezjalnym i ogólnopolskim. 
Episkopat rekomendował również stałe finansowanie przez Fundację 
funkcjonowania Centrum Ochrony Dziecka jako struktury 
eksperckiej. 
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5. Biskupi, w sytuacji narastającej polaryzacji w wielu 
wymiarach życia społecznego, wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec 
wszelkich form agresji i przemocy w przestrzeni publicznej  
i ekonomicznej. Przedmiotem szczególnej analizy była kwestia 
przemocy domowej, a także obrona przed uzależnieniami. Biskupi 
uważają, że najlepszą formą przeciwdziałania temu zjawisku jest 
wzmacnianie więzi małżeńskich i rodzinnych. Zagadnienie to 
wymaga pogłębienia w optyce antropologii chrześcijańskiej. 

Biskupi wyrażają również zaniepokojenie coraz częstszymi 
przypadkami profanacji miejsc kultu i symboli religijnych, które 
powodują ból tak wielu ludzi. Konferencja Episkopatu Polski apeluje, 
aby niezależnie od światopoglądu, uszanować uczucia religijne osób 
wierzących i tych, dla których te miejsca i symbole stanowią wartość 
jedyną w swoim rodzaju. 

 
6. Biskupi przyjęli dokument pt. Stanowisko Konferencji 

Episkopatu Polski w kwestii LGBT+. Dokument podkreśla 
konieczność odnoszenia się z szacunkiem do osób identyfikujących 
się z LGBT+. Jednocześnie sprzeciwia się dążeniom do 
zdominowania życia społecznego przez te środowiska, zwłaszcza 
przez chęć zrównania związków jednopłciowych z małżeństwami  
i przyznanie im prawa do adopcji dzieci. Kościół wyraża gotowość 
przyjścia z pomocą osobom przeżywającym wewnętrzne rozdarcie  
i trudności z autoidentyfikacją płciową. Postuluje rozwijanie poradni 
służących pomocą tym osobom. Biskupi wyrażają również 
wdzięczność wszystkim, którzy w duchu nauczania papieża 
Franciszka w przestrzeni publicznej zabierają głos w sprawie obrony 
rodziny. 

 
7. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła polskie 

tłumaczenie nowych wezwań do Litanii Loretańskiej ogłoszonych 
przez Papieża Franciszka: „Matko nadziei” i „Pociecho migrantów”. 
Przyjęto także ujednolicone brzmienie podstawowych modlitw celem 
skorygowania istniejących w publikacjach rozbieżności  
i uporządkowania ważnych dla wierzących formuł modlitewnych. 

 
8. Biskupi wyrażają wdzięczność misjonarzom i misjonarkom za 

pozostanie w czasie pandemii na placówkach misyjnych, wśród tych, 
którym posługują. Wszystkim darczyńcom dziękują za pomoc 
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duchową i materialną, dzięki której misjonarze świadczą konieczną 
pomoc miejscowej ludności. 

 
9. W 40. rocznicę wydarzeń sierpnia 1980 roku biskupi  

z wdzięcznością wspominają ruch społeczny Solidarność. Zjednoczył 
on naród w walce o godność człowieka i wolność religijną. Stał się 
również ważnym etapem na drodze przemian w Polsce i w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Nie byłoby to możliwe bez św. Jana Pawła II  
i jego pamiętnego wezwania: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi, tej ziemi” (2 czerwca 1979 r.). 

 
Z Jasnej Góry, wspominając z wdzięcznością 100. rocznicę Cudu 

nad Wisłą, biskupi błogosławią Polakom w kraju i za granicą. 
Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, obejmują modlitwą 
siostry i braci Białorusinów, prosząc Boga o dar jedności i pokoju. 

Dziękując rodzicom za okazywane zaufanie, a katechetom  
i nauczycielom za ich ofiarną pracę, biskupi życzą wszystkim 
uczniom owocnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego. 
Wszystkich obejmują modlitwą i z serca błogosławią. 

 
Podpisali: 

Pasterze Kościoła w Polsce 
 
Jasna Góra, 29 sierpnia 2020 r. 
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LIST PASTERSKI Z OKAZJI X TYGODNIA WYCHOWANIA W POLSCE 

„Budujmy więzi! 
 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, 
 

Dzisiejsze czytania mszalne wyrażają prawdę o tym, że w osobi-
sty rozwój każdego człowieka wpisane są relacje z bliźnimi. Prorok 
Ezechiel przypomina o naszej odpowiedzialności za innych, wyraża-
jącej się w tym, by nie przechodzić obojętnie wobec ich błędów  
i upadków. Jezus rozszerza krąg odpowiedzialności, mówiąc  
w Ewangelii o roli, jaką w „pozyskiwaniu brata” może spełnić poje-
dynczy człowiek, krąg bliskich osób i wreszcie wspólnota Kościoła. 
Troska o drugiego człowieka jest realizacją przykazania miłości.  
Św. Paweł pisze w Liście do Rzymian, że stanowi ono fundament, na 
którym opierają się wszystkie przykazania. Wskazówka Apostoła: 
„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością” jest klu-
czem do twórczego i głębokiego przeżywania relacji z bliźnimi –  
w rodzinie, we wspólnocie, wśród przyjaciół, w środowisku zawodo-
wym czy w innych sferach życia.  

W przyszłą niedzielę w naszej Ojczyźnie rozpocznie się  
X Tydzień Wychowania, którego hasłem będzie wezwanie „Budujmy 
więzi”. 

Warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Podobnie jak  
roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek 
miłości.” (Jan Paweł II, Anioł Pański, 26 grudnia 1982). Budowanie 
dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest też warunkiem 
skuteczności procesu wychowania. 

 
1.  Budowanie dojrzałych więzi a osobisty rozwój 

 
Papież Franciszek w Adhortacji Amoris laetitia przedstawia obraz 

szczęśliwej rodziny: „Przekraczamy zatem próg tego pogodnego domu, 
gdzie rodzina siedzi wokół świątecznego stołu. W centrum spotykamy 
ojca i matkę z całą ich historią miłosną. W nich wypełnia się ów pier-
wotny plan, który sam Chrystus przywołuje z mocą: Czy nie czytali-
ście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? 
(Mt 19, 4).” (Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia 9) 

Trudny czas epidemii, który mocno się wpisał w historię rodzin 
w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, stał się dla wielu z nas okazją 
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do refleksji nad dotychczasowym życiem. Przymusowe pozostawanie 
w domu w gronie najbliższych pozwoliło nam wyraźniej zobaczyć, co 
tak naprawdę kryje się w naszym wnętrzu. Być może udało się nam 
zobaczyć, wokół jakich wartości skoncentrowane jest nasze życie, 
ujawniły się emocje, wyszły na jaw słabości i mocne strony wzajem-
nych relacji. Warto jeszcze raz objąć myślą ten okres i wyciągnąć  
z niego praktyczne wnioski.   

„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich 
dobra.” (Rz 8, 28). Te słowa z Listu do Rzymian mówią o tym, że nie 
ma w naszym życiu niczego, czego Bóg nie mógłby wykorzystać dla 
naszego wzrostu. Dotyczy to także ostatnich miesięcy. Niejedna  
rodzina ma powód, by dziękować Bożej Opatrzności za dobre wyko-
rzystanie okazji do pogłębienia relacji i wzmocnienia wzajemnej  
miłości. Trzeba jednak dodać, że również ci, którzy dzięki czasowe-
mu porzuceniu zawrotnego tempa spraw dostrzegli, że ich relacje  
rodzinne wymagają uzdrowienia, mogą być wdzięczni, że dysponują 
diagnozą umożliwiającą wprowadzenie zmian w najistotniejszej 
przecież sferze życia. Warto wykorzystać tę niepowtarzalną okazję. 
Może potrzebna będzie rozmowa z duszpasterzem, z doradcą rodzin-
nym, czasem z terapeutą. Owocem pozytywnie przeżytego kryzysu 
jest pogłębienie i umocnienie relacji. Jak wielu małżonków może 
powiedzieć: „Gdyby nie trudny okres, jaki mamy za sobą, nie byliby-
śmy dziś tak kochającą się rodziną”. 

Cechą charakterystyczną naszych czasów jest indywidualizm  
i zanik więzi społecznych. Tymczasem w każdym z nas jest głęboka 
potrzeba relacji. Warto przytoczyć przypowieść Jezusa o kobiecie, 
która odnalazła zagubioną drachmę. Z radości zaprosiła przyjaciółki 
i sąsiadki: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubi-
łam” (Łk 15, 9). Spontaniczny odruch serca każe kobiecie dzielić  
radość z innymi. W czasie epidemii wielu z nas zatęskniło za swymi 
krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi. W prowadzonych rozmowach 
telefonicznych można było często usłyszeć: „Jak tylko to wszystko 
minie, musimy się spotkać.” Warto dotrzymać takich obietnic.  
W epoce, której wyrazem wzajemnych relacji są często jedynie kon-
takty poprzez media elektroniczne, w sercach wielu osób odżyło pra-
gnienie rozmowy i prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem. 
Nie powinniśmy go w sobie zagłuszać. 
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2. Wychowanie do dojrzałego korzystania z mediów elek-
tronicznych 
 
Papież Franciszek przypomina, że „w Nowym Testamencie mo-

wa jest o Kościele zbierającym się w domu. Przestrzeń życiowa ro-
dziny może być przekształcona w Kościół domowy, w miejsce spra-
wowania Eucharystii, obecności Chrystusa siedzącego przy jednym 
stole” (Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia 15). 

Nic nie zastąpi udziału we Mszy św. wraz z braćmi i siostrami 
zgromadzonymi razem w kościele. W sytuacji, gdy z przyczyn od nas 
niezależnych było to niemożliwe, mieliśmy okazję doświadczyć, na 
ile nasze domy są rzeczywiście domowymi Kościołami. Wiele rodzin 
ożywiło wspólną modlitwę, podejmując choćby lekturę Pisma Świę-
tego. Dziękujemy rodzicom, którzy w duchu odpowiedzialności  
za wiarę swych dzieci jeszcze gorliwiej niż do tej pory realizowali 
spoczywające na nich obowiązki pierwszych i najważniejszych kate-
chetów.  

Nieocenioną pomocą w praktykowaniu wiary okazały się  
w ostatnim czasie media społecznościowe. Dzięki transmisjom online 
wiele osób miało możliwość kontaktu ze swym kościołem parafial-
nym, udziału we Mszy świętej, we wspólnej modlitwie czy w reko-
lekcjach wielkopostnych. Powodzeniem cieszyły się nagrania warto-
ściowych homilii, odwiedzano strony zawierające teksty czy filmy  
o tematyce religijnej. Doświadczenie to uczy, jak ważnym zadaniem 
wychowawczym jest kształtowanie postawy dobrego korzystania  
z mediów cyfrowych. Częstym zabiegiem wychowawczym podejmo-
wanym w tej dziedzinie jest ograniczanie czasu, jaki spędzamy przy 
komputerze. Z całą pewnością nie można bagatelizować tego pro-
blemu, zwłaszcza, że zbyt długie, bezmyślne korzystanie z Internetu 
czy gier komputerowych zabiera nam czas, który moglibyśmy prze-
znaczyć na modlitwę, rozwój prawdziwych, głębokich relacji, warto-
ściową lekturę czy pracę. Nie można jednak nie zauważać także  
innych obszarów pracy wychowawczej w tej sferze. Papież Franci-
szek zwraca na przykład uwagę na potrzebę rozwoju zdolności  
odkładania zaspokajania pragnień: „Nie chodzi o zabranianie dzie-
ciom zabawy na urządzeniach elektronicznych, ale znalezienie spo-
sobu zrodzenia w nich zdolności do (…) nie stosowania prędkości 
cyfrowej we wszystkich dziedzinach życia. (…) Kiedy wychowujemy, 
aby nauczyć odkładania pewnych rzeczy i poczekania na stosowną 
chwilę, to uczymy wówczas, co znaczy być panem samego siebie, nie-



EPISKOPAT POLSKI 

 
 

 

357 

zależnym od swoich impulsów” (Papież Franciszek, Adhortacja Amo-
ris laetitia 275). 

W ostatnim czasie mogliśmy się przekonać, że wiele dziedzin ży-
cia mogło się rozwijać, z pewnością w niepełnej formie, dzięki me-
diom elektronicznym. Obok przeżywania wiary, można tu wymienić 
zdalne nauczanie realizowane przez szkoły i wyższe uczelnie czy 
przepływ informacji. Wśród celów uwzględnianych w wychowaniu  
i edukacji nie może zabraknąć kształtowania kompetencji odpowie-
dzialnego poruszania się w świecie mediów społecznościowych. 

 
3. Fundamentalne znaczenie relacji z Bogiem 

 
W czasie ograniczeń spowodowanych epidemią wielu z nas 

uświadomiło sobie, jak ważne znaczenie ma dla nas wspólne prakty-
kowanie wiary. W zupełnie inny niż do tej pory sposób przeżyliśmy 
tegoroczne Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne, brakowało 
nam świątecznej i niedzielnej Mszy świętej. Ten czas, pełen tęsknoty 
za powrotem do zwyczajnych form religijności, mógł się przyczynić 
do wzmocnienia naszej osobistej relacji z Bogiem. Człowiek, który 
rozwinie taką relację, przekona się, że jest ona silniejsza niż wszyst-
kie okoliczności zewnętrzne. Powtórzy wtedy za św. Pawłem, że 
„…ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 
teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, 
ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości 
Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38-39). 

Robotnicy z przypowieści o winnicy, mieli za złe gospodarzowi, 
że płacąc za pracę zrównał ich z tymi, którzy przepracowali tylko 
jedną godzinę. Zależało im na tym, co mogą otrzymać, a nie na rela-
cji z właścicielem winnicy (Mt 20, 1-16). Warto przyjrzeć się swojej 
modlitwie i zastanowić się, na czym tak naprawdę nam zależy – na 
samym Jezusie czy na tym, co możemy od Niego otrzymać. 

Odkrywajmy codziennie w swym życiu obecność Jezusa, najlep-
szego i najważniejszego Przyjaciela. Pomóżmy w tym naszym  
wychowankom. Osobista relacja z Jezusem, który już nas nie nazy-
wa sługami, ale przyjaciółmi (J 15,15) ma fundamentalne znaczenie 
dla naszego życia wiarą. Przy tej relacji jeszcze bardziej istotne stają 
się wszystkie nasze więzi z bliźnimi, nabierając zupełnie nowego, 
głębszego znaczenia. 
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Drodzy Bracia i Siostry, 
Zachęcamy Was do skorzystania z szansy, jaką niesie z sobą ko-

lejny Tydzień Wychowania, który przeżywać będziemy w naszej  
Ojczyźnie w dniach od 13 do 19 września br. W tym roku chcemy 
zaprosić Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, a także wszystkich, 
dla których nieobojętna jest sprawa wychowania dzieci i młodzieży 
do refleksji nad fundamentalną rolą, jaką w naszym życiu pełnią 
relacje z Bogiem i bliźnimi.  

Wszystkim zaangażowanym w dzieło kształtowania serc dzieci  
i młodzieży, a także wszystkim podejmującym codziennie pracę nad 
sobą, udzielamy pasterskiego błogosławieństwa. 

 
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi  

obecni na 386. Zebraniu Plenarnym  
Konferencji Episkopatu Polski, 

 
Jasna Góra-Częstochowa, 27-29 sierpnia 2020 r. 
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KONDOLENCJE PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU POLSKI  

PO ŚMIERCI J.E. KS. KARD. MARIANA JAWORSKIEGO 
 
Warszawa, dnia 10 września 2020 roku 
Eminencje, Ekscelencje, Najdostojniejsi Księża Kardynałowie, 

Arcybiskupi, Biskupi, Drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, 
Wszyscy dostojni goście, 

Nie mogąc osobiście uczestniczyć w uroczystościach 
pogrzebowych Jego Eminencji księdza kardynała Mariana 
Jaworskiego, chciałbym wyrazić moją bliskość z wszystkimi 
uczestnikami liturgii pogrzebowej, zapewniając o modlitwie Kościoła 
w Polsce w intencji śp. zmarłego Kardynała. 

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym przekazać 
moje kondolencje wszystkim, których dotknęła śmierć śp. Mariana 
Jaworskiego – kapłana, teologa, profesora filozofii, wykładowcy 
uczelni wyższych w Krakowie, Warszawie i Lwowie, rektora 
Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji lwowskiej, 
kierownika Katedry Filozofii Religii i prodziekana Chrześcijańskiej 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, dziekana Wydziału 
Teologicznego i rektora Papieskiej Akademii Teologicznej  
w Krakowie, członka Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, 
sekretarza Komisji ds. Nauki Katolickiej i Rady Naukowej 
Konferencji Episkopatu Polski, członka Towarzystwa Naukowego 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członka Polskiego 
Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 
przewodniczącego Rady Fundacji im. Królowej Jadwigi dla 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, doktora honoris causa 
kilku uczelni, wreszcie administratora apostolskiego w Lubaczowie  
i w diecezji łuckiej, arcybiskupa metropolitę lwowskiego, 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy, konsultora 
watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania, członka Komitetu 
Prezydialnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, członka Kongregacji  
ds. Duchowieństwa, kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, 
przyjaciela św. Jana Pawła II. 

Kolejny raz w tym roku przychodzi nam żegnać człowieka 
wielkiego, którego koleje losu mogłyby wypełnić życiorys kilku osób. 
Wielkość zmarłego Kardynała nie zasadza się jednak na tytułach 
naukowych, napisanych książkach, pełnionych funkcjach, czy 
piastowanych urzędach. Jego wielkość wynikała z głęboko 
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zakorzenionej w jego sercu prawdy, która towarzyszyła mu jako 
motto jego biskupiego zawołania – mihi vivere Christus est – dla 
mnie żyć to Chrystus. 

Głęboko przeżywana bliskość z Bogiem, pozwoliła mu stać się 
wielkim, zanim jeszcze osiągnął cokolwiek. Wszystko więc co robił 
było tylko prostą konsekwencją tego doświadczenia religijnego, które 
przez wieki inspirowało ludzi do budowania wspaniałych gotyckich 
katedr i miejskich szpitali, do tworzenia arcydzieł malarstwa, 
muzyki i literatury oraz pochylania się nad bezdomnym, głodnym  
i samotnym, w którego obliczu śp. Zmarły dostrzegał brata naszego 
Boga. Gdy inni pracują, aby być wielcy, śp. zmarły Kardynał wyrażał 
swoją wielkość przez pracę, którą zawsze rozumiał jako służbę. 

Miłość Boga przejawiała się zwłaszcza w miłości do Kościoła. 
Bowiem – jak mówił św. Cyprian – nemo potest habere Deum Patrem 
qui non habet Ecclesiam Matrem – nikt nie może mieć Boga za Ojca, 
kto nie ma Kościoła za Matkę. Tę właśnie Matkę kochał, tę właśnie 
Matkę czcił i tej właśnie Matce służył, z mądrością  
i wielkodusznością do końca swoich dni. 

Mihi vivere Christus est – dla mnie żyć to Chrystus. W życiu i po 
śmierci – zawsze Chrystus. 

Całe życie śp. zmarłego było prostą konsekwencją – z wiekiem, 
coraz dojrzalszej, coraz prawdziwszej, bo przepełnionej cierpieniem – 
miłości do Boga. Na niej właśnie zasadziła się wielkość człowieka, dla 
którego dzisiaj modlimy się o życie wieczne. 

Żyj w pokoju! 
 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

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

 
___________ 
Jego Ekscelencja 
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski 
Metropolita Krakowski 
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STANOWISKO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  

W KWESTII LGBT+ 
 
 
Wstęp 
I. Płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji czło-

wieka 
II. Ruchy LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym 
III. Osoby LGBT+ w Kościele katolickim 
IV. Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wychowania 

seksualnego dzieci i młodzieży 
 
 
Wstęp 
 
1. U podstaw misji Kościoła znajduje się obowiązek świadczenia 

o prawdzie płynącej z Ewangelii i prawa Bożego. Ilekroć bowiem 
Kościół utwierdzałby człowieka w błędzie lub przymykałby swe oczy 
na jego zagubienie, zdradzałby swojego Mistrza, zdradzałby tegoż 
człowieka i zdradzałby sam siebie, gdyż „człowiek jest pierwszą dro-
gą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłan-
nictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczo-
ną przez samego Chrystusa”. Stąd też „każde zagrożenie godności 
[…] człowieka głęboko wstrząsa samym sercem Kościoła […] i przy-
nagla go, aby pełnił swą misję” (odpowiednio Jan Paweł II. Encyklika 
Redemptor hominis. Rzym 1979 nr 14; Encyklika Evangelium vitae. 
Rzym 1995 nr 2, 3). 

2. Nauczanie to jest też motywowane niezmiennie aktualnym 
zaproszeniem Pana Jezusa do otwarcia dla Niego serca – bez uprze-
dzeń i bojaźni, na oścież (por. Jan Paweł II. Otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi. Homilia Ojca św. Jana Pawła II wygłoszona w czasie 
mszy św. rozpoczynającej uroczyście pontyfikat. Rzym 22.10. 1978). 
Tylko On jest w stanie uśmierzyć bolesne, osobowościowe i moralne 
rozdarcia osób identyfikujących się z LGBT+ (ang. Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgenders – skrót obejmujący lesbijki, gejów, osoby 
biseksualne oraz transseksualne = transpłciowe). Tylko On jest  
w stanie wnieść w ich życie pokój i wewnętrzną harmonię. Do nich  
w szczególny sposób kieruje Pan Jezus słowa: „Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” 
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(Mt 11,28). Kluczem otwierającym drogę prowadzącą do duchowego  
i moralnego uzdrowienia są słowa wypowiedziane przez Niego na 
samym początku publicznej działalności: „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię” (Mk 1,15).  

3. Pełniąc swoją posługę, Kościół jest otwarty na dialog z każ-
dym „człowiekiem dobrej woli”, szukającym prawdy i pytającym na 
wzór ewangelicznego młodzieńca: „Nauczycielu, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?” (Łk 10,25). Wzorem takiej postawy Kościoła 
pozostaje dziś papież Franciszek, który spotyka się z osobami identy-
fikujących się z LGBT+, wyciąga do nich życzliwie rękę, wyraża zro-
zumienie dla skłonności, ale jednocześnie nie unika jasnego przed-
stawienia nauki Kościoła na temat ideologii gender oraz praktyk 
przeciwnych naturze i godności człowieka zawartej w jego oficjalnych 
dokumentach i syntetycznie przedstawionej w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego (por. nry 2357-2359). 

4. Wyzwania, z jakimi spotyka się dziś społeczność ludzka  
i eklezjalna, mają swoją genezę w tak zwanej „rewolucji seksualnej”  
i towarzyszących jej przemianach kulturowych i obyczajowych.  
Odrzucenie tradycyjnej moralności doprowadziło do głębokich zmian 
w rozumieniu ludzkiej płciowości. Szczególnym wyrazem tych prze-
mian jest ideologia gender oraz postawy charakterystyczne dla 
LGBT+. Proklamują one prawo do samookreślania przez człowieka 
swojej płci bez odniesienia do obiektywnych kryteriów wyznaczonych 
przez jego genom i anatomię oraz radykalny rozdział między płcio-
wością biologiczną (sex) i kulturową (gender), pierwszeństwo płci 
społeczno-kulturowej przed płcią biologiczną, a także dążenie do 
stworzenia „społeczeństwa bez różnic płciowych (por. Kongregacja ds. 
Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę nr 10). 
Jednocześnie przyznają priorytetowe znaczenie skłonnościom seksu-
alnym negującym komplementarność płciową mężczyzny i kobiety,  
a tym samym przynajmniej domyślnie podważają ich rodzicielskie 
powołanie. Za cel swoich dążeń wyznaczają sobie także prawne 
zrównanie związków homoseksualnych z małżeństwami heterosek-
sualnymi. W efekcie w całym tym procesie ludzka płciowość zostaje 
coraz bardziej pozbawiona swego osobowego znaczenia i wartości, 
jako szczególny dar, święty dar, udzielony kobiecie i mężczyźnie 
przez samego Stwórcę.  
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I. Płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji 
człowieka 

 
5. Problemy z orientacją seksualną i identyfikacją płciową nie są 

zjawiskiem nowym. O takich skłonnościach i zachowaniach mówią 
już przekazy pochodzące z odległych czasów. Dotychczas nie były one 
jednak nagłaśniane ani tym bardziej szeroko propagowane. Osoby 
przynależące do LGBT+ na ogół traktowały swoje życie intymne jako 
podlegający ochronie obszar prywatności. W dzisiejszych czasach nie 
tylko publicznie manifestują swoją obecność w życiu społecznym, ale 
domagają się także spełnienia ich różnych postulatów.  

6. Oceniając dezyderaty środowisk LGBT+, osób głoszących ideo-
logię gender i reprezentujących radykalny feminizm, chrześcijanie 
odwołują się zarówno do argumentów rozumowych, jak i do Bożego 
dzieła stworzenia. Współczesna antropologia chrześcijańska łączy te 
dwa nurty refleksji w personalistycznej wizji człowieka, według któ-
rej osoba niosąca w sobie Boże podobieństwo jest istotą rozumną, 
wolną i zdolną do miłości. Szukając prawdziwego sensu życia i obiek-
tywnej prawdy zgodnej ze swoim sumieniem, jest ona zdolna do za-
chowania swojej tożsamości, w solidarnej i sprawiedliwej harmonii  
z innymi osobami.  

7. Terenem współczesnej dyskusji na temat antropologii filozo-
ficzno-teologicznej, otwartej na osiągnięcia nauk o człowieku, jest 
etyka chrześcijańska. W jej ramach, poza pytaniem o moralne dobro, 
wciąż stawiane są pytania o naturę kobiety i mężczyzny, powołanie 
rodzinne obojga i wzajemną odpowiedzialność, w tym odpowiedzial-
ność rodzicielską. Współczesne dyskusje etyków chrześcijańskich 
dały dalej okazję do refleksji nad cielesnością człowieka, w tym nad 
znaczeniem jego płciowości. Kwintesencja tej dyskusji została zawar-
ta w nauczaniu Kościoła wyrażonym w licznych dokumentach papie-
ży i dykasterii Stolicy Apostolskiej ostatniego wieku.  

8. Nauczanie to zakłada, iż w wielu dziedzinach współczesnej 
wiedzy o człowieku można znaleźć ważne elementy, które pomagają 
zintegrować ludzką płciowość w strukturze osoby. Wskazują one na 
naturę osoby ludzkiej jako jedność duchowo-cielesną, czyli wszyst-
kich skłonności, zarówno duchowych jak i cielesnych oraz wszelkich 
innych właściwości pozwalających osiągnąć jej cel (por. Jan Paweł II. 
Encyklika Veritatis splendor. Rzym 1993 nr 48). W tym sensie płcio-
wość jest podstawowym składnikiem osobowości, sposobu bycia  
i komunikowania się człowieka, w tym przeżywania i wyrażania 
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ludzkiej miłości (por. Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył 
ich jako mężczyznę i kobietę. Z myślą o drodze dialogu na temat kwe-
stii gender w edukacji. Rzym 2019 nr 4).  

9. Jakkolwiek w prawidłowym zrozumieniu ludzkiej płciowości 
niezwykle ważne są uwarunkowania biologiczne, psychiczne i spo-
łeczne, to do prawdziwego zrozumienia tożsamości kobiety i mężczy-
zny konieczne jest przezwyciężenie ujęć materialistyczno-
naturalistycznych. Mężczyzna i kobieta utwierdzają się w swojej 
płciowej tożsamości we wzajemnym dialogu, we wspólnocie miłości 
uczestniczącej w stwórczej miłości Boga. Męskość i kobiecość są wza-
jemnie dopełniającymi się formami osoby ludzkiej. Odrzucenie tej 
prawdy przeczy nie tylko chrześcijańskiej prawdzie o stworzeniu 
kobiety i mężczyzny przez Boga, ale także ich naturze wyrażającej 
się w obiektywnych kryteriach, poczynając od anatomiczno-
funkcjonalnej struktury ciała, poprzez cechy psychiczne, aż po  
duchowość. 

10. Jednym ze skutków nieuwzględniania wzajemności i kom-
plementarności relacji kobiety i mężczyzny oraz zanegowania pro-
kreacyjnego celu płciowości jest podkreślone już we wstępie radykal-
ne oddzielenie płci biologicznej (sex) od płci społeczno-kulturowej 
(gender). Płeć biologiczno-anatomiczna oparta jest na kryteriach 
biologiczno-psychicznych. Płeć społeczno-kulturowa określa sposób 
przeżywania i realizacji różnicy między płciami w konkretnej kultu-
rze. Z błędnego odseparowania od siebie płci biologicznej i kulturo-
wej, które w istocie polega na zrelatywizowaniu płci biologicznej 
„wynika rozróżnienie różnych «orientacji seksualnych», które nie są 
już określone przez różnicę płci biologicznej między mężczyzną  
a kobietą, ale mogą przyjmować inne formy określone jedynie przez 
radykalnie autonomiczną jednostkę. Ponadto sama koncepcja płci 
społeczno-kulturowej zależy od subiektywnej postawy osoby, która 
może wybrać płeć społeczno-kulturową nie odpowiadającą jej płci 
biologicznej, a zatem ze sposobem, w jaki pojmują ją inni 
(transpłciowość)” (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich 
jako mężczyznę i kobietę nr 11). 

11. Zasadniczy sprzeciw musi więc budzić postawa lekceważenia 
biologicznych i psychicznych elementów ludzkiej seksualności. We-
dług ideologii gender role seksualne, zachowania i atrybuty właściwe 
dla kobiet i mężczyzn zostały skonstruowane przez społeczeństwo. 
Seksuolodzy podkreślają, że wśród dziesięciu kryteriów płciowości, 
tylko dwa można uznać za związane z płcią kulturową: płeć psy-
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chiczną (poczucie przynależności do danej płci) i płeć społeczną (usta-
loną po urodzeniu na podstawie budowy zewnętrznych narządów 
płciowych). Tak rozumiana płeć określa przynależność do kategorii 
mężczyzny lub kobiety i wyznacza związane z nią role społeczne.  

12. Genetycy, endokrynolodzy i neurolodzy wskazują na znacze-
nie kryteriów płciowości związanych z biologiczną strukturą człowie-
ka. W tym kontekście wymienia się płeć chromosomalną, określoną 
przy zapłodnieniu przez chromosomy płciowe (kobieta XX, mężczy-
zna XY), płeć gonadalną zaznaczoną od 7 tygodnia po zapłodnieniu  
i wyznaczoną przez gruczoły płciowe (jądra i jajniki), płeć hormonal-
ną określaną przez odmienny poziom męskich i żeńskich hormonów, 
płeć metaboliczną określaną przez rodzaj aparatu enzymatycznego 
niektórych systemów metabolicznych, czy płeć mózgową wynikającą 
z typowo płciowego zróżnicowania mózgu (por. Kongregacja ds. Edu-
kacji Katolickiej. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę nr 24). 

13. Konsekwentna, filozoficzna interpretacja tych faktów  
w strukturze osoby nie tylko przeczy ideologicznym twierdzeniom  
o tzw. „płci neutralnej” zwanej niekiedy „trzecią płcią”, ale potwier-
dza prawdę, iż różnica między kobietą i mężczyzną jest konstytutyw-
na dla ludzkiej tożsamości. Potwierdzają to – poza personalizmem 
chrześcijańskim - te nurty filozofii, które nie ulegają pokusie reduk-
cjonizmu materialistycznego (negacja duchowego wymiaru człowie-
ka) i idealistycznego (negacja prawdy o jego cielesności). Obydwa te 
stanowiska bowiem fałszywie interpretują celowość rozrodczą popę-
du seksualnego i jego społeczne uwarunkowania. 

14. Chrześcijańska antropologia integruje elementy cielesne  
i duchowe w koncepcji natury osoby ludzkiej. Pojęcie natury niesie  
w sobie nie tylko pozytywną ocenę biologiczno-fizjologicznej struktu-
ry płciowości człowieka złączonej z jego dojrzewaniem i rozwojem. 
Ludzka natura wskazuje także na istotę płciowości kobiety i mężczy-
zny, sensowność posiadanej przez nich zdolności rozrodczej, panowa-
nie nad pożądaniem seksualnym i zdolność do wzajemnego poświę-
cenia w miłości (czynienie daru z siebie). Tak określana tożsamość 
płciowa kobiety i mężczyzny zakłada duchowo-podmiotową, zgodną  
z prawidłowo ukształtowanym sumieniem, odpowiedzialność za wła-
sną męskość i kobiecość oraz ich komplementarnie relacyjną więź  
w małżeństwie i rodzinie. W ten sposób ludzka płciowość zostaje wpi-
sana w rozumność, wolność i zdolność do miłości osobowej człowieka. 

15. W konsekwencji kobieta i mężczyzna stają przed zadaniem 
rozumnego namysłu nad własną płcią biologiczną. Oznacza to przede 
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wszystkim poznanie struktury biologiczno-psychicznej własnej 
płciowości. Rozumność osoby pozwala odkryć znaczenie płciowości  
w realizacji celów życiowych człowieka. Rzetelny namysł nie może 
pominąć komplementarności płciowości na płaszczyźnie biologicznej, 
psychicznej i duchowej. Odkrywa też różne znaczenia miłości (ero-
tycznej, przyjacielskiej i zdolnej do poświęcenia), nie wykluczając 
funkcji rodzicielskiej mężczyzny i kobiety. 

16. Kobieta i mężczyzna jako osoby wolne są wezwani do kiero-
wania własną ekspresją seksualną. Oznacza to, że potrafią odróżnić 
to, co jest namiętnością i popędem. Odsłania się wtedy różnica mię-
dzy pożądaniem i pragnieniem, siłą popędu i zdolnością do jego sub-
limacji, nie mówiąc o zdolności do integracji osobowej seksualności. 
Proces integracji jest tym bardziej konieczny, im większy wpływ zy-
skują dzisiaj zafałszowane teorie płciowości, utrwalane przez struk-
tury zła, na przykład przez pornografię czy prostytucję. 

17. Kobieta i mężczyzna jako osoby przeżywają swoją płciowość 
w kontekście społecznym, którego najbardziej elementarnym wyra-
zem jest komplementarność płci. Płciowość mężczyzny i kobiety 
wprowadza ich w sieć odniesień, które mogą osiągnąć poziom troski 
zdolnej do najwyższego poświęcenia, ale narażone są także na wy-
zysk, krzywdę i poniżenie. W tym drugim przypadku mogą powsta-
wać stereotypy, nierówne traktowanie, a nawet przemoc wobec ko-
biet i mężczyzn. Dlatego osobowe podejście do relacji między płciami 
zakłada poszanowanie ich godności osobowej i ich praw, a także 
sprawiedliwość struktur społecznych i kulturowych oraz prymat  
sumienia opartego na prawdzie o moralnym dobru.  

18. Interpretację tej prawdy Kościół rozwija w ramach teologii 
ciała, która nie tylko nie może być pominięta w dyskusji z ideologią 
gender i LGBT+, ale powinna trafić w szczególności do teologii mo-
ralnej, katechetyki, homiletyki i katolickiej nauki społecznej oraz 
wychowania i pedagogiki. Kościół widzi mężczyznę i kobietę w per-
spektywie wzajemnego daru. „Ciało wyrażające kobiecość […] i mę-
skość ujawnia wzajemność i komunię osób. Wyraża ją poprzez dar 
jako podstawową prawidłowość osobowego bytowania. Jest to ciało 
świadczące o stworzeniu jako podstawowym obdarowaniu, świadczą-
ce więc o miłości jako źródle, z którego zrodziło się to obdarowanie  
i dar. Męskość/kobiecość, czyli płeć, jest pierwotnym znakiem obda-
rowania stwórczego, a równocześnie uświadomionego przez człowie-
ka jako mężczyznę/kobietę” (Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą 
stworzył ich. Rzym: Libreria Editrice Vaticana 1986 s. 59).  
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II. Ruchy LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym 
 
19 „Kościół respektuje słuszną autonomię porządku demokra-

tycznego i nie ma tytułu do opowiadania się za takim czy innym roz-
wiązaniem instytucjonalnym czy konstytucyjnym” (Jan Paweł II. 
Encyklika Centesimus annus. Rzym 1991 nr 47). Jednocześnie przy-
pomina, że trwałe istnienie społeczeństwa demokratycznego domaga 
się odniesienia do uniwersalnych zasad moralnych, w których cen-
trum stoi prawda o człowieku. Bez tej prawdy społeczeństwo łatwo 
zatraca sens swojej misji, ulega manipulacjom przez zmienne idee 
przyjmujące kształt modnych ideologii, prowadzi do dominacji więk-
szości nad mniejszością i silniejszych nad słabymi. Procesy te w koń-
cu powodują zniszczenie sprawiedliwych stosunków międzyludzkich, 
zgodnego współżycia, a nawet podeptanie prawa do życia słabych  
i bezbronnych (por. tamże nr 44). Sam system demokratyczny ulega-
jący tym tendencjom „łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflo-
wany totalitaryzm” (tamże nr 46). 

20. Chrześcijaństwo nie należy do ideologii, które wyznaczają 
sobie za cel zniewolenie człowieka, poniżanie go i narzucenie mu 
swojej prawdy. W ciągu dwóch tysiącleci głoszenia Ewangelii Kościół 
dał już wielokrotnie świadectwo, że jest profetycznym „znakiem  
i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej”  
(Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świe-
cie współczesnym Gaudium et spes. Rzym 1965 nr 76; dalej KDK)  
i w efekcie prawda o człowieku, której uczy, jest gwarantem jego 
osobowej godności i warunkuje wyzwalającą go wolność stojącą  
u podstaw sprawiedliwego porządku społecznego. „Prawda ta i wol-
ność albo istnieją razem, albo też razem giną” (Jan Paweł II. Ency-
klika Fides et ratio. Rzym 1998 nr 90). Dla powyższych racji Kościół  
z jednej strony nie boi się głosić obowiązku poszanowania godności 
osobowej każdego człowieka, również osób związanych z LGBT+,  
a z drugiej strony dla tych samych racji musi się odnieść z rezerwą,  
a w partykularnych przypadkach z wyraźnym sprzeciwem do ideolo-
gii gender oraz form aktywności ruchów LGBT+ pomijających tę 
prawdę o człowieku oraz do ich społecznych projektów i wyznacza-
nych sobie celów.  

21. W odpowiedzi na taką postawę, czy to społeczeństwa, czy też 
Kościoła, osoby związane z LGBT+ mówią o dyskryminacji czy homo-
fobii oraz postulują ich przezwyciężenie. Dotyczy to także katolików 
włączających się w różnym stopniu w te ruchy. Dyskryminacja ta 
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miałaby polegać na tzw. opresywnej normatywności heteroseksualnej 
tradycyjnych społeczeństw, czyli na przekonaniu, że tylko związek 
mężczyzny i kobiety może być nazwany małżeństwem i powinien 
cieszyć się specjalnymi prawami i przywilejami. Ta „heteroseksualna 
normatywność” ma też być podstawowym źródłem cierpienia osób, 
które przeżywają swoją seksualność inaczej, niż to się dzieje w trady-
cyjnym małżeństwie. Dlatego też w celu budowy bardziej sprawie-
dliwego społeczeństwa – jak głoszą – konieczne jest prawne rozsze-
rzenie rozumienia małżeństwa i rodziny, zrównanie praw i przywile-
jów małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych, uznanie 
związków partnerskich tworzonych przez pary tej samej płci wraz 
regulacją sytuacji majątkowej, alimentów i dziedziczenia, a także 
umożliwienie związkom monopłciowym adopcji dzieci oraz przyzna-
nie osobom od 16 roku życia prawa do określenia swojej płci (m.in. 
Deklaracja Kongresu LGBT + z 30.03.2019). 

22. Zdając sobie sprawę z radykalnego charakteru postulowanej 
transformacji kulturowej i postulatów społeczeństwa „bez różnic 
płciowych” (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę nr 2),ruchy LGBT+ proponują stosowanie metody 
małych kroków mających na celu wymuszenie powolnej transforma-
cji obyczajowo-kulturowej poprzez stopniowe oswajanie społeczeń-
stwa z zachowaniami uchodzącymi do niedawna za nieakceptowalne 
i naganne moralnie. Niektóre środki społecznego przekazu wspoma-
gają te projekty, propagując ideologię gender, promując rzekomą 
atrakcyjność rozwodów, zdrad, rozwiązłości seksualnej, ośmieszając 
wierność, dziewictwo, czystość i religijność. 

23. Temu celowi ma też służyć wychowanie seksualne dzieci 
prowadzone już od wieku przedszkolnego. Chociaż niektóre postulaty 
osób związanych z LGBT+ dotyczące wychowania dzieci mają na 
uwadze fundamentalne wartości także dla międzyosobowej komunii 
w heteroseksualnym związku małżeńskim, jak miłość, wzajemny 
szacunek, poczucie współodpowiedzialności, to jednak większość pro-
ponowanych środków, metod i celów daleko przekracza ramy wycho-
wania mającego na uwadze integralne dobro dzieci i młodzieży.  
Z odpowiedzialnym wychowaniem nie da się pogodzić udostępniania 
dzieciom materiałów obnażających ludzką intymność i uczących je 
przyjemnościowego „manipulowania” swoją płciowością oraz wpro-
wadzania ich we wczesne doświadczenia seksualne. W rzeczywistości 
proponowane wychowanie skutkuje seksualizacją dzieci i młodzieży, 
prowadzi do przełamania ochronnej bariery wstydliwości, rozbudze-
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nia cielesnego pożądania i seksoholizmu (wpływającego destrukcyj-
nie na sferę emocjonalną młodego człowieka i prowadzącego do kom-
pulsywnej masturbacji oraz trudnych do pokonania natręctw seksu-
alnych), owocuje często wczesną inicjacją seksualną, ciążą w mło-
dzieńczym wieku i nierzadko aborcją, stosowaniem środków anty-
koncepcyjnych i wczesnoporonnych niszczących sferę rozrodczą mło-
dej dziewczyny i utrudniających zajście w ciążę w dojrzałym wieku, 
zwiększa ryzyko zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową,  
a w końcu staje się przyczyną traumatycznych przeżyć młodych ludzi 
i osobistych dramatów w dalszym życiu.  

24. W kontekście powyższych uwag należy przypomnieć, że 
zgodnie z prawem naturalnym to jedynie rodzice mają prawo do wy-
chowania ich dzieci. Prawo to gwarantuje Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie  
z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać 
stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania 
oraz jego przekonania” (art. 48 ust. 1; por. także Kodeks Rodzinny  
i Opiekuńczy, art. 96 §1). Prawo decydowania o wychowaniu religij-
nym i moralnym dzieci przyznają rodzicom i prawnym opiekunom 
także liczne umowy międzynarodowe (por. np. Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych art. 18 ust. 4; Międzynarodowy 
Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych art. 13 ust. 4; 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej art. 14 ust. 3; Konwen-
cja o prawach dziecka art. 18).  

25. W wychowaniu seksualnym dzieci i młodzieży rodziców win-
na wspierać szkoła. Ma ona po temu wielkie możliwości, gdyż nau-
czyciele i wychowawcy sami będąc rodzicami, przeważnie posiadają 
świadomość odpowiedzialności, a także mają odpowiednią wrażliwość 
na istotne wartości moralne i cele procesu wychowawczego. Udział 
szkoły w procesie wychowania seksualnego winien jednak mieć cha-
rakter pomocniczy, to znaczy udział ten winien być przedłużeniem 
wychowania, jakie ma miejsce w domu rodzinnym i winien współpra-
cować „w takim duchu, jaki ożywia samych rodziców” (Jan Paweł II. 
Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Rzym 1981 nr 37; dalej 
FC; por. Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę nr 46). 

26. Mając na uwadze doniosłość obowiązku wychowania dzieci  
i młodzieży, Kościół zachęca wszystkie podmioty w nim uczestniczą-
ce, a więc rodzinę, szkołę i kompetentne władze do dialogu mającego 
na celu wypracowywanie słusznych rozwiązań i programów wycho-
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wawczych pomagających dzieciom i młodzieży w procesie dojrzewa-
nia seksualnego i uczuciowego, uwzględniających specyfikę fizjolo-
giczną i psychologiczną kolejnych faz ich wzrostu i dojrzewania neu-
ropoznawczego, a także kształtujących „zdrowe” traktowanie ludz-
kiego ciała, a zwłaszcza sfery płciowej (por. Kongregacja ds. Edukacji 
Katolickiej. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę nry 39-51; por. tak-
że Franciszek. Przemówienie podczas seminarium na temat komple-
mentarności mężczyzny i kobiety (17.11.2014) „L’Osservatore Roma-
no” (wydanie polskie) 25: 2014 nr 12 s. 37 nr 3; Podstawa programo-
wa katechezy s. 54, 99). Tak rozumiane programy winny mieć priory-
tetowo na uwadze życiowe powołanie każdego dziecka do miłości, czy 
to w heteroseksualnym związku małżeńskim, w życiu poświęconym 
Bogu, czy też oddanym na służbę bliźnim w społeczeństwie. 

27. Ów dialog powinien mieć dalej na celu jednoczenie sił „w wy-
chowaniu dzieci i młodzieży do poszanowania każdej osoby w jej 
szczególnej i odmiennej kondycji, aby nikt nie doznawał znęcania się, 
przemocy, obelg lub niesprawiedliwej dyskryminacji ze względu na 
swoje uwarunkowania osobowe (takie jak niepełnosprawność, rasa, 
religia, skłonności uczuciowe itp.). Chodzi o wychowanie na rzecz 
aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa, którego cechą jest 
zdolność akceptacji z szacunkiem wszystkich uzasadnionych wyra-
zów osoby” (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę nr 15-16). 

28. Jest rzeczą pożądaną, aby jednym z kręgów przygotowujących 
ten dialog były wolne od ideologii i prowadzone w duchu odpowie-
dzialności naukowe studia nad rozwojem psychicznym, emocjonalnym, 
poznawczym i seksualnym dzieci w zmieniających się warunkach kul-
turowych i społecznych, a także nad ochroną dzieci przed seksuali-
zmem w powszechnie dostępnych dla dzieci mediach (zwłaszcza inter-
net, a więc komputer, smartfon). Wobec rozwoju globalnej migracji 
zarobkowej i turystyki wskazane są również prowadzone odpowie-
dzialnie studia nad problematyką gender, „starając się osiągnąć głęb-
sze zrozumienie sposobów, w jaki przeżywa się w różnych kulturach 
różnicę płci między mężczyzną a kobietą” (Kongregacja ds. Edukacji 
Katolickiej. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę nr 6). 

29. Niektórzy członkowie i sympatycy ruchu LGBT+ wyznaczają 
sobie odmienne od wyżej przedstawionych celów. Ich priorytetem nie 
jest rewolucja kulturowa, prawna i wychowawcza, ale przeciwdziała-
nie przemocy, mobbingowi, stygmatyzowaniu i społecznemu wyklu-
czeniu, w tym z własnej rodziny. Niekiedy także katolicy uczestniczą 
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w „tęczowych marszach”, aby zwrócić uwagę na powyższe problemy 
osób LGBT+. W tym kontekście należy kolejny raz podkreślić, że 
postulat szacunku dla każdej osoby, w tym osób identyfikujących się 
z LGBT+, jest w pełni słuszny, zaś demokratyczne państwo prawa 
powinno zadbać o to, aby żadne z podstawowych praw tych osób nie 
stojące w oczywistej sprzeczności z ludzką naturą i dobrem wspól-
nym (jak monopłciowy związek czy adopcja dzieci przez takie związ-
ki) nie było naruszane. Nie do zaakceptowania są więc jakiekolwiek 
akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich 
zachowań i agresji wobec osób LGBT+. Analogicznie, jak wszyscy 
inni obywatele, w ramach przewidzianych przez prawo, mogą przed-
stawiać swoje postulaty w celu budowania bardziej sprawiedliwego 
społeczeństwa i realizować je na drodze demokratycznych przemian. 

30. Paralelnie do powyższych praw osób związanych z LGBT+ 
należy podkreślić słuszne oczekiwania całego społeczeństwa, aby 
były szanowane także prawa innych członków społeczności, w tym 
zwłaszcza ich uczuć religijnych, uznawanych przez nie zasad moral-
nych oraz zasad porządku publicznego. Pozytywna postawa członków 
społeczności zabiegających o unikanie napięć społecznych i wzajemne 
poszanowanie praw wyraża się ponadto w gotowości przyjścia z po-
mocą osobom otwartym na dialog w odkrywaniu społeczno-
politycznego wymiaru godności osobowej każdego człowieka, zwłasz-
cza godności rozumianej integralnie jako jedność duchowo-cielesna. 
Postulat ten odnosi się między innymi do roli, jaką w procesie wy-
chowania winna pełnić rodzina, szkoła i katecheza.  

31. Obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+ 
nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów. Wprost 
przeciwnie, oznacza uważną ich analizę i weryfikację w świetle 
obiektywnej prawdy o ludzkiej płciowości i zasad dobra wspólnego. 
Ideologia tych ruchów i ich postulaty są bowiem obarczone licznymi 
błędami szkodliwymi dla życia społecznego, jak chociażby oskarżenie 
o brak tolerancji, za którym nierzadko kryje się ideologia negująca 
różnicę i naturalną komplementarność mężczyzny i kobiety, a za 
odwołaniem się do natury kryje się przeważnie ludzka biologia, opcja 
kulturowa, popędowość płciowa lub emocjonalność psychoseksualna 
(por. Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako mężczy-
znę i kobietę nr 21, 23). 

32. Ramy należnego szacunku przekracza też legalizacja związ-
ków pomiędzy osobami tej samej płci. Prawne ich uznanie prowadzi 
bowiem w dłuższej perspektywie do osłabienia instytucji małżeń-
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stwa, co ze strony państwa stanowiłoby poważne „uchybienia swemu 
obowiązkowi promowania i ochrony zasadniczej instytucji dla dobra 
wspólnego jaką jest małżeństwo” (Kongregacja Nauki Wiary. Uwagi 
dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homosek-
sualnymi. Rzym 2003 nr 6). Jedynie związek mężczyzny i kobiety,  
w którym płodna miłość oparta jest na komplementarności płci, sta-
nowi właściwe środowisko do zrodzenia i wychowania dzieci, a przez 
to fundament zdrowego społeczeństwa. Z tego powodu cieszy się on 
szczególną ochroną prawną i licznymi przywilejami. Naruszenie tego 
podstawowego przekonania w systemie prawnym pociągnęłoby za 
sobą poważne zmiany w praktyce społecznej, w tym w edukacji  
i w wychowaniu młodego pokolenia. Cytowany już dokument Kon-
gregacji Nauki Wiary podkreśla więc: „jeśliby z punktu widzenia 
prawnego małżeństwo między dwoma osobami odmiennych płci zo-
stało uznane tylko za jedno z możliwych małżeństw, koncepcja mał-
żeństwa uległaby radykalnej zmianie, z poważną szkodą dla dobra 
wspólnego” (tamże nr 8). 

33. Także Konferencja Episkopatu Polski w swoim stanowisku  
z dnia 13 marca 2019 r. zwróciła uwagę na postulaty zawarte w tzw. 
Karcie LGBT+, które naruszają zasady sprawiedliwości społecznej  
i w imię przeciwdziałania dyskryminacji mogą prowadzić do dyskry-
minacji osób inaczej myślących. Wśród tych postulatów Karty znaj-
duje się propozycja, aby w miejscach pracy przy rekrutacji i promocji 
brać pod uwagę „orientację psychoseksualną” i „styl życia”. Instytu-
cje przestrzegające tych zasad i zrzeszone w „tęczowych sieciach pra-
cowniczych” miałyby być preferencyjnie traktowane przez lokalne 
społeczności; przedsiębiorcy podejrzewani o brak tolerancji byliby 
stygmatyzowani i wykluczani. Biskupi polscy ponownie podkreślają, 
że „ewentualne wprowadzenie przytoczonych postulatów może spo-
wodować istotną zmianę w funkcjonowaniu demokracji w naszym 
kraju, powodując nie tylko ograniczenie praw dzieci i rodziców, ale 
także prawa wszystkich obywateli – w tym nauczycieli i pracowni-
ków administracji samorządowej – do wolności słowa, w tym wolno-
ści do wyrażania sprzeciwu sumienia, wolności nauczania, a w przy-
szłości być może także wolności nauczania religii. Może prowadzić 
także do poważnego ograniczenia wolności gospodarczej, która pod-
porządkowana byłaby ideologicznym postulatom” (Stanowisko Konfe-
rencji Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej Karty LGBT+.  
Warszawa 13.03.2019 nr 5). 
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34. Rewolucja seksualna kontynuowana dziś przez ideologię 
gender i ruchy LGBT+ stwarza coraz poważniejsze zagrożenie dla 
małżeństwa i rodziny w innych jeszcze wymiarach. Do coraz po-
wszechniejszych przejawów tych zagrożeń należy powszechna akcep-
tacja antykoncepcji, indywidualistyczne i nierzadko egoistyczne  
rozumienie seksualności oraz rozerwanie więzi między jednoczącym  
i prokreacyjnym znaczeniem stosunku seksualnego. Przemiany te 
doprowadziły do banalizacji więzi między mężczyzną i kobietą oraz 
do kojarzenia miłości z krótkotrwałym uczuciem, nierzadko bez ko-
nieczności wzięcia odpowiedzialności za drugą osobę i za poczęte 
nowe życie (por. Franciszek. Adhortacja Amoris laetitia. Rzym 2016 
nr 39; dalej AL). Proces ten potęgują niektóre środki społecznego 
przekazu, osłabiając wrażliwość moralną na zdradę małżeńską  
i bagatelizując rozwiązłość seksualną. Dostępność pornografii i pro-
stytucji doprowadziły do kryzysu wiernej miłości i załamania się 
kultury czystości. Ten smutny obraz jest uzupełniany przez prawnie 
usankcjonowane zabijanie nienarodzonych dzieci. 

35. Powyższe zmiany kulturowe mają negatywny wpływ na oso-
bową dojrzałość mężczyzn i kobiet. Doświadczenie rozwodu własnych 
rodziców, wzrastanie w rodzinach, w których brak jest ojca lub matki 
i doświadczenie molestowania, są nierzadko źródłem trudności  
w osiągnięciu zdrowej tożsamości seksualnej. Wiele osób w różnym 
wieku przeżywa dzisiaj własną seksualność jako źródło wielkiego 
cierpienia i zranienia. 

36. Wyliczając negatywne skutki upowszechniania się ideologii 
gender i LGBT+, nie zamierza się negować pozytywnych przemian  
w kulturze związanej z ludzką płciowością. Trzeba między innymi 
zwrócić uwagę na docenienie jej wartości w pryzmacie integralnej 
godności osobowej kobiety i mężczyzny, na jej znaczenie w różnych 
wymiarach życia społecznego, większą wrażliwość na prawa kobiet 
oraz nacisk na równość mężczyzn i kobiet. Ta nowa wrażliwość zao-
wocowała konkretnymi postulatami, których celem jest bardziej 
sprawiedliwe społeczeństwo. Dotyczy to dążenia do równej płacy, 
sprawiedliwego podziału pracy w rodzinie, ochrony przed przemocą 
domową czy molestowaniem. Dzięki większej wiedzy o własnym ciele 
i dynamizmie ludzkiej rozrodczości małżonkowie, a zwłaszcza kobie-
ty, mogą zgodnie z zasadami moralnymi tak planować prokreację, 
aby nie stwarzała ona zagrożenia dla ich zdrowia i dla zdrowia mają-
cego się urodzić dziecka, aby ich odpowiedzialne rodzicielstwo 
uwzględniało ich kondycję materialną, aby nie kolidowało ono z ich 
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pracą zawodową i awansami społecznymi, nierzadko w tych dziedzi-
nach i profesjach, które do niedawna były dla kobiet zamknięte.  

37. Owocem tych pozytywnych przemian są też szacunek  
i wdzięczność okazywane kobietom za ich wierność kobiecemu powo-
łaniu, za ich „świadomość, że Bóg zawierza im człowieka”, dzięki 
któremu społeczeństwo i Kościół cieszą się swoim wzrostem, a także 
za „urzeczywistnianie różnych form macierzyństwa afektywnego, 
kulturowego i duchowego, [które ma nieoceniony] wpływ na rozwój 
osoby oraz na przyszłość społeczeństwa”. Społeczeństwo i Kościół 
winne im szczególną wdzięczność za ich „geniusz kobiecości”, który 
„zabezpiecza wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji: dlatego, że 
jest człowiekiem”; a więc który ubogaca relacje międzyludzkie ich 
szczególną mądrością serca, delikatnością i wrażliwością na bezsil-
ność najsłabszych, bezbronność dziecka, osamotnienie obłożnie cho-
rych, upośledzenie ułomnych, bezradność potrzebujących, zmęczenie 
ciężko pracujących oraz za ofiarne „trudzenie się w różnych dziedzi-
nach wychowania: w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, do-
mach opieki, parafiach, stowarzyszeniach i ruchach” (por. odpowied-
nio Paweł VI. Encyklika Humanae vitae. Rzym 1968 nr 10; dalej HV; 
Jan Paweł II. List apostolski «Mulieris dignitatem». Rzym 1988 nr 
30; Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako mężczy-
znę i kobietę nr 17-18). 

38. Wobec wyzwań tworzonych przez ideologię gender i ruchy 
LGBT+, a zwłaszcza mając na uwadze trudności, cierpienia i ducho-
we rozdarcia przeżywane przez te osoby, konieczne jest tworzenie 
poradni (również z pomocą Kościoła, czy też przy jego strukturach) 
służących pomocą osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne  
i naturalną orientację płciową. Przychodnie te mają sens również 
wtedy, kiedy pełna transformacja seksualna okaże się być zbyt trud-
na, ale jednak w istotnym stopniu pomogą radzić sobie z psychosek-
sualnymi wyzwaniami. Postulat takich poradni stoi w oczywistej 
sprzeczności z oficjalnymi opiniami obowiązującymi w kręgach 
LGBT+, ze stanowiskami uważanymi za naukowe, a także z tak 
zwaną „poprawnością polityczną”. Nie można jednak pomijać świa-
dectw osób, które w pewnym momencie uświadomiły sobie, że ich 
odmienna seksualność nie jest jakimś nieodwołalnym wyrokiem czy 
bezpowrotnym zakodowaniem, ale jest objawem zranień na różnych 
poziomach ich osobowości. Pragnąc więc szczerze uzdrowienia do-
świadczanego bólu, uczyniły długi, nieraz heroiczny wysiłek i z po-
mocą kompetentnych osób odzyskały zdrową tożsamość i duchową 
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harmonię, albo przynajmniej osiągnęły zdolność do życia w zgodzie  
z samym sobą w wewnętrznym pokoju. Powyższe stwierdzenia nie 
chcą w partykularnych przypadkach zadawać nowych ran, ale dla 
wszystkich osób szukających uzdrowienia pragną być ważnym świa-
tłem na początku nowej drogi życia i zachętą do podążania po niej. 

 
III. Osoby LGBT+ w Kościele katolickim 
 
39. W kręgu refleksji nad fenomenem gender i LGBT+ pojawia 

się pytanie o tożsamość religijną, postawę moralną i przynależność 
do Kościoła osób identyfikujących się z tymi ruchami lub je popiera-
jących. Wszelkie stanowiska w tej kwestii winny mieć na uwadze 
ojcowską miłość Boga ogarniającą każdego człowieka, powszechny 
zasięg dzieła zbawienia Jezusa Chrystusa, który „nie łamie trzciny 
zgniecionej ani nie gasi tlącego się knota” (Mt 12,20) i konsekwentnie 
misję Kościoła oraz cel Jego nauczania. Sobór Watykański II przy-
pomina, że Kościół „jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli zna-
kiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności 
całego rodzaju ludzkiego” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele  
«Lumen gentium». Rzym 1964 nr 1) i konsekwentnie dąży on do tego, 
aby „wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” 
(Konstytucja o liturgii świętej «Sacrosanctum Concilium». Rzym 1964 
nr 5; dalej KL; 1 Tm 2,4). Stąd przynależność do społeczności 
LGBT+, identyfikowanie się z jej ideologią i publiczne solidaryzowa-
nie z nią nie może automatycznie skutkować wykluczeniem ze 
wspólnoty Kościoła. Zerwanie więzi z Kościołem następuje dopiero 
wraz z oficjalnym wyrażeniem woli, która zgodnie z przepisami pra-
wa kościelnego stanowi akt apostazji, skutkujący, poza odpowie-
dzialnością moralną, także odpowiedzialnością kanoniczno-karną 
(Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań: Pallottinum 1984 kan. 751  
i 1364 § 1; dalej KPK).  

40. Kościół katolicki nie może przemilczać moralnej oceny ideo-
logii gender, homoseksualizmu i transseksualizmu w jego różnych 
odmianach. W ocenie tej jednoznacznie odrzuca postawę lekceważe-
nia płci jako daru Bożego, a w odniesieniu do homoseksualizmu  
i transseksualizmu odróżnia skłonności od wewnętrznych ich akcep-
tacji i czynów. Same w sobie skłonności nie powodują zaciągnięcia 
winy moralnej. Natomiast jednoznacznie negatywnie jest oceniana 
ich wewnętrzna akceptacja, ich rozbudzanie w sobie, ich rozpo-
wszechnianie oraz zachowania stanowiące uległość wobec tych 
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skłonności, czyli akty homoseksualne i tak zwana zmiana płci.  
W refleksji moralnej nad tymi zachowaniami Kościół nie wyklucza, 
że „w określonych przypadkach mogą zachodzić okoliczności zmniej-
szające lub nawet uwalniające od moralnej winy” (Kongregacja Nau-
ki Wiary. List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie 
osób homoseksualnych. Rzym 1986 nr 11). Błędnym jest jednak 
mniemanie, że są one zawsze i całkowicie efektem wewnętrznego 
przymusu i w związku z tym pozostają bez winy: „W rzeczywistości 
także w osobie o skłonności homoseksualnej winna być uznana owa 
podstawowa wolność, która charakteryzuje osobę ludzką i nadaje jej 
szczególną godność. Jak w każdym odwróceniu się od zła, dzięki tej 
wolności ludzki wysiłek oświecony i wsparty łaską Bożą może po-
wstrzymać te osoby od homoseksualnej aktywności” (tamże). 

41. Mając na uwadze powyższą ocenę moralną praktyk homo-
seksualnych i transseksualnych, osoby doświadczające takich skłon-
ności „są wezwane do życia w czystości”, czyli powstrzymania się od 
aktów homoseksualnych i pozostania w stanie bezżennym (Kate-
chizm Kościoła Katolickiego. Poznań Pallottinum 2002 nr 2359; dalej 
KKK). Temu wyborowi musi też towarzyszyć stały wysiłek przezwy-
ciężania natrętnej koncentracji uwagi na płciowości. Podstawową 
pomocą w osiągnięciu tych zwycięstw ducha i woli jest pełna wiary 
modlitwa, przystępowanie do sakramentu pokuty i wierne podążanie 
po drodze prowadzącej do nadprzyrodzonej wspólnoty z Bogiem (por. 
Kongregacja Nauki Wiary. List do biskupów Kościoła katolickiego  
o duszpasterstwie osób homoseksualnych nr 12).  

42. Obecność w Kościele osób reprezentujących postawy charak-
terystyczne dla LGBT+ nie neguje jego świętości. Ma ona bowiem 
swoje źródło w Osobie Jezusa Chrystusa, który „zawsze jest w nim 
obecny” (KL nr 7) i przez działanie Ducha Świętego kontynuuje dzie-
ło uświęcenia oraz zbawienia człowieka. To dzieło Kościół realizuje 
nie tylko pośród świętych, ale także grzesznych ludzi (por. 1 J 1,8), 
na wzór Pana Jezusa, który „nie przyszedł [On] powołać sprawiedli-
wych, ale grzeszników” (Mk 2,17). Konsekwentnie drzwi Kościoła nie 
mogą być zamknięte przed nikim, kto do niego przychodzi. Uniwer-
salny zasięg mają słowa Pana Jezusa: „Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamień” (J 8,7). Zgodnie z zasadami teo-
logiczno-moralnymi i kanonicznymi żaden spowiednik nie może też 
odmówić rozgrzeszenia osobie wyrażającej szczery żal za swoje grze-
chy i deklarującej postawę nawrócenia, nawet jeżeli nie może całko-
wicie wykluczyć, że znowu je popełni. 
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43. Kościół nie ogranicza się do oceny moralnej omawianych 
praktyk i nie pozostaje obojętny na problemy życiowe osób homosek-
sualnych i transseksualnych. Na miarę swoich możliwości i posiada-
nych w swoim depozycie nadprzyrodzonych środków chce wychodzić 
naprzeciw tym osobom i pomagać im w zrozumieniu istoty grzechu 
oraz wystrzeganiu się okazji do grzechu. Stąd widzi potrzebę, aby  
w diecezjach byli zatrudnieni specjaliści, świeccy i duchowni, gotowi 
przyjść z pomocą duchową i terapeutyczną osobom doświadczającym 
wskazanych trudności ze sferą płciową i pragnącym takiej pomocy. 
Indywidualna opieka duszpasterska ma na celu udzielanie pomocy 
tym osobom w realizowaniu woli Bożej w ich życiu, łącząc z ofiarą 
krzyża Chrystusa każde cierpienie i trudności, których mogą do-
świadczyć z powodu swoich sytuacji (zob. KKK nr 2358). Jest też 
rzeczą pożądaną, aby w każdej diecezji byli znani specjaliści z zakre-
su psychologii i seksuologii, którzy byliby w stanie przyjść z pomocą 
tym osobom, zachowując chrześcijańskie zasady moralne. 

44. Wierność prawdzie o człowieku znajduje swoją moc zobowią-
zującą w Słowie Bożym. Już pierwsza Księga Pisma świętego pod-
kreśla, że Bóg stworzył człowieka jako istotę płciową: „Stworzył Bóg 
człowieka […]; stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Zróżnico-
wanie to nie tylko ma na uwadze ich biologiczno-fizjologiczną specy-
fikę, ale także relację między nimi, a mianowicie komplementarność 
osobowej więzi angażującej ich dusze i ciała. To wzajemne dopełnia-
nie się mężczyzny i kobiety wyraża w zamiarze Stwórcy ich powoła-
nie do rodzicielstwa („Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście za-
ludnili ziemię” – Rdz 1,28) (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. 
Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę nr 31). 

45. Jednocześnie ten sam opis stworzenia podkreśla, że człowiek 
został w swej duchowo-cielesnej integralności obdarowany niezby-
walną godnością („Stworzył Bóg człowieka na swój obraz” – Rdz 
1,27). Wskazuje on też na nierozdzielną „więź łączącą rozum i wolną 
wolę z wszystkimi władzami cielesnymi i zmysłowymi”. Godność ta 
jest więc udziałem w jednakowej mierze ducha i ciała człowieka. 
Oznacza to, że ciało nigdy nie może być traktowane przez wolną wolę 
arbitralnie i przedmiotowo. Także sfera duchowa nie może bezwolnie 
ulegać popędom ciała przeciwnym jego godności. Innymi słowy, czło-
wiek jako istota rozumna i wolna rozpoznając dar, sens i wartość 
moralną swojego ciała, winien czynić nieustanny wysiłek w przezwy-
ciężaniu popędów i dążyć do osiągnięcia wewnętrznej harmonii oraz 
jedności postaw moralnych z „rozumnym porządkiem, według które-
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go człowiek jest powołany przez Stwórcę do kierowania i regulowania 
swoim życiem i swoim działaniem, a w szczególności do używania  
i dysponowania swoim ciałem” (Jan Paweł II, Encyklika Veritatis 
splendor. Rzym 1993 nr 50; por. także nry 48-50). Przed zaniecha-
niem tych wysiłków przestrzega papież Benedykt XVI, podkreślając, 
że „tam, gdzie wolność działania staje się wolnością „stwarzania” 
siebie samego, nieuchronnie dochodzi do zanegowania Stwórcy,  
a przez to ostatecznie dochodzi także do poniżenia człowieka w samej 
istocie jego bytu jako stworzenia Bożego, jako obrazu Boga” (Prze-
mówienie podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii 
Rzymskiej i Gubernatoratu (21.12.2012)). 

46. Powyższe refleksje pozwalają lepiej zrozumieć nauczanie 
Starego i Nowego Testamentu. Jednoznacznie wskazuje ono na mał-
żeństwo jako związek między mężczyzną i kobietą. W całej tradycji 
biblijnej jest ono „rzeczywistością ewidentną i normatywną”. Jedno-
cześnie nie ma tam jakichkolwiek świadectw, które dopuszczałyby 
„związek” między osobami tej samej płci. 

47. Niektóre współczesne interpretacje dopatrują się w naucza-
niu Pisma św. na temat homoseksualizmu wyłącznie przejawu ów-
czesnej kultury, „prostego odzwierciedlenia archaicznej, historycznie 
uwarunkowanej mentalności” i odrzucają jego moralne znaczenie dla 
współczesnego człowieka. Problem ten wyjaśnia Papieska Komisja 
Biblijna, omawiając teksty biblijne, w których pojawia się temat ho-
moseksualizmu. Przedstawia ona nową interpretację starotestamen-
talnego opowiadania o zagładzie Sodomy, która w tradycyjnym ro-
zumieniu była karą za grzech homoseksualizmu jej mieszkańców. 
Współczesna egzegeza analizująca to opowiadanie w szerokim kon-
tekście biblijnych tekstów nawiązujących do „grzechu Sodomy”, do-
strzega w nim napiętnowanie w ogóle grzesznego postępowania (por. 
Iz 3,9) czy niewierności wobec Bożego prawa (por. Iz 1,10). Także 
Jerozolima zostaje przyrównana do Sodomy (i Gomory), gdyż jej 
mieszkańcy praktykują „cudzołóstwo, zatwardziałość w kłamstwie  
i popierają złoczyńców” (por. Jr 23,14). W świetle innych tekstów 
„grzech Sodomy” polega na pysze (por. Syr 16,8), czy też na „wynio-
słości, obfitości dóbr i spokojnej pomyślności [oraz] obojętności wobec 
biednego i nieszczęśliwego” (por. Ez 16,49). Konsekwentnie dzisiejsza 
interpretacja uznaje, że „biblijna tradycja, potwierdzona przez proro-
ków, nadała Sodomie (i Gomorze) symboliczny, ale ogólny tytuł nie-
godziwego miasta (zob. Pwt 32,32-34). Grzech jej mieszkańców „pole-
gał [zaś] na uchybieniu gościnności, wrogości i przemocy wobec obce-
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go”. Nie kojarzy zaś historii Sodomy z napiętnowaniem homoseksua-
lizmu (por. Pontificia Commissione Biblica. «Che cosa è l’uomo?» (Sal 
8,5). Un itinerario di antropologia biblica. Rzym nry 187-188).  

48. W sposób wyraźny współżycie homoseksualne piętnuje Księ-
ga Kapłańska. Wylicza ona grzeszne akty seksualne, do których zali-
cza także relacje homoseksualne między mężczyznami: „Nie będziesz 
obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydli-
wość” (Kpł 18,22) oraz „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak 
jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani 
śmiercią, ich krew spadnie na nich” (Kpł 20,13). Współżycie homo-
seksualne zostaje też umieszczone między potępianymi grzechami 
kazirodztwa (Kpł 18,6-18; 20,11-12.14.19-21-21), cudzołóstwa (Kpł 
18,20; 20,10) i zoofilii (Kpł 18,23; 20,15-16) (por. Pontificia Commis-
sione Biblica. «Che cosa è l’uomo?», nr 189). 

49. W Nowym Testamencie grzech homoseksualizmu pojawia się 
wyraźnie w trzech listach św. Pawła Apostoła – Rz 1,26-27; 1 Kor 6,9 
i 1 Tm 1,10. W pierwszym przypadku św. Paweł mówi o homoseksua-
lizmie żeńskim i męskim, nazywając takie postępowanie występkiem 
przeciwnym naturze, czyli stojącym w sprzeczności z prawdą o od-
mienności i celowości płciowej mężczyzny i kobiety zamierzonej przez 
Boga w akcie stwórczym (por. Rz 1,26-27: „Kobiety [bezbożnych  
ludzi] przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 
Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobie-
tą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami 
uprawiając bezwstyd”). W dwóch pozostałych tekstach – 1 Kor 6,9  
i 1 Tm 1,10 – św. Paweł wylicza homoseksualizm w zbiorach grze-
chów, które zamykają przed człowiekiem drogę prowadzącą do zba-
wienia (1 Kor 6,9-10: „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posią-
dą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwo-
chwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący  
z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdzier-
cy nie odziedziczą królestwa Bożego”) (por. Pontificia Commissione 
Biblica. «Che cosa è l’uomo?», nry 194-195).  

50. Wobec różnych interpretacji biblijnych i teologiczno-
moralnych negujących zło moralne zachowań homoseksualnych  
Kościół przypomina, iż jego nauczanie w tej materii opiera się na 
Słowie Bożym, na żywej Tradycji Apostolskiej i naprawie natural-
nym. Ma więc ono charakter uniwersalny, niezmienny w czasie  
i w przestrzeni, i jest nieomylne. Temu nauczaniu towarzyszy bo-
wiem asystencja Ducha Świętego (por. Sobór Watykański II. Konsty-
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tucja o Bożym Objawieniu Dei verbum. Rzym 1965 nr 10; Kongrega-
cja Nauki Wiary. List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpa-
sterstwie osób homoseksualnych nr 5).  

51. Próby podważenia tego nauczania prowadzą do negacji ist-
nienia trwale zdefiniowanej w wymiarze płciowym natury mężczyzny 
i kobiety. Prowadzą one też do podważenia sensu podstawowej  
komórki życia społecznego: najpierw małżeństwa jako związku męż-
czyzny i kobiety, czyli osób powołanych do wspólnoty w duchu  
i w ciele, a w dalszej kolejności – ich powołania do tworzenia rodziny 
jako wspólnoty rodziców i dzieci, dzięki którym ludzkość rozwija się 
w społeczeństwach budujących lokalne i powszechne dobro wspólne, 
podstawowy warunek cywilizacyjnego postępu i integralnego rozwoju 
człowieka.  

52. Zakwestionowanie biologicznie zdefiniowanej natury płcio-
wej człowieka prowadzi również do wynaturzenia ludzkiej prokreacji 
jako owocu zjednoczenia mężczyzny i kobiety; jako „owocu małżeń-
stwa” (por. Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja Donum vitae. Rzym 
1987 II, A; dalej DV; Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja Dignitas 
personae. Rzym 2008 nr 6). W przypadku związków monopłciowych, 
żeńskich czy męskich, zostaje ona zastąpiona przez procedury bio-
technologiczne, które godzą w godność dawców komórek rozrodczych 
i w godność dziecka (przeważnie chodzi o procedury typu in vitro;  
w przypadku związków męskich z pomocą tzw. matek zastępczych – 
surogatek). Badania nad skutkami sztucznej prokreacji przeprowa-
dzone w wielu ośrodkach naukowych globu ziemskiego i przedsta-
wione w recenzowanych, prestiżowych periodykach naukowych, 
wskazują jednoznacznie na znaczący wzrost ryzyka dla zdrowia  
genetycznej matki, a w jeszcze większym stopniu dla życia i zdrowe-
go rozwoju dziecka. W procedurze tej nagminnie są niszczone ludzkie 
embriony, zwłaszcza nie rokujące nadziei na zdrowy rozwój. Wobec 
szerzenia różnych błędnych opinii lub niekompetentnego nadużywa-
nia koncepcji filozoficznych arystotelesowsko-tomistycznych Kościół 
nieustannie przypomina, że „embrion ludzki od samego początku ma 
godność właściwą osobie” (tamże nr 5).  

53. W powyższym kontekście nie można też pominąć fundamen-
talnego prawa dziecka do tego, aby „być poczętym, być noszonym  
w łonie, narodzonym i wychowanym w małżeństwie” (DVII, A), gdyż 
„zgodnie z porządkiem stworzenia miłość małżeńska pomiędzy męż-
czyzną i kobietą oraz przekazywanie życia są sobie nawzajem przy-
porządkowane” (AL nr 81). Właśnie w kontekście rodzinnym, pod 
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opieką ojca i matki, możliwa jest integralna formacja i odkrywanie 
własnej tożsamości płciowej.  

54. Wypełnienie właściwego każdej osobie powołania, czy to  
w życiu bezżennym, czy też w małżeństwie wraz z powołaniem rodzi-
cielskim, zakłada zdolność do panowania nad sobą i życia w czystości 
cielesnej. Wezwanie do życia w czystości dotyczy każdego człowieka, 
niezależnie od jego szczegółowego powołania. „Wolą Bożą jest  
[bowiem] wasze uświęcenie, […] aby każdy z was umiał utrzymywać 
ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności 
[…]” (1 Tes 4,3). Zdolność ta afirmuje osiągnięcie osobowej wolności, 
często stanowi nieodzowny warunek wypełniania życiowego powoła-
nia i odpowiedzialnych relacji z drugą osobą, w każdym przypadku 
zaś umożliwia czynienie daru z siebie – punkt wyjścia do pokonywa-
nia trudności ujawniających się w sferze seksualnej, a także nieo-
dzowny warunek pełnienia powołania w Kościele, czy to kapłańskie-
go, czy też zakonnego. Wychodząc z powyższej perspektywy Kościół 
jednoznacznie formułuje swoje nauczanie na temat poszczególnych 
skłonności ujawniających się u osób identyfikujących się z LGBT+ 
czy też na temat postaw będących praktycznym wyrazem ideologii 
gender. 

 
Osoby i związki homoseksualne w Kościele 
 

55. W odniesieniu do skłonności homoseksualnych, czy to mę-
skich, czy też żeńskich, Kościół podkreśla, że „chociaż [skłonność ta] 
sama w sobie nie jest grzechem stwarza jednak mniej lub więcej  
silną skłonność do postępowania wewnętrznie złego z punktu widze-
nia moralnego. Z tego powodu sama skłonność musi być uważana za 
obiektywnie nieuporządkowaną” (Kongregacja Nauki Wiary. List  
o duszpasterstwie osób homoseksualnych nr 3). Nie oznacza to, że 
osoby homoseksualne ponoszą każdorazowo odpowiedzialność za tę 
skłonność, jednak akty homoseksualne z reguły ją pogłębiają. Jedno-
cześnie Kościół naucza, że akty homoseksualne są grzeszne, gdyż  
„z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane. Są one 
sprzeczne z prawem naturalnym” (KKK nr 2357; także Kongregacja 
Nauki Wiary. Deklaracja Persona humana. Rzym 1975 nr 8). 
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Osoby homoseksualne – kandydaci do stanu duchownego  
i zakonnego 

 

56. Mając na uwadze naturę i specyfikę homoseksualizmu,  
a także związane z nim nieuporządkowanie, Kongregacja ds. Wy-
chowania Katolickiego, Kongregacja ds. Duchowieństwa, a ostatnio 
także papież Franciszek zaleca nieprzyjmowanie do seminariów oraz 
niedopuszczanie do święceń osób, „które praktykują homoseksua-
lizm, wykazują głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub 
wspierają tak zwaną kulturę gejowską”. „Osoby takie […] [bowiem] 
znajdują się w sytuacji, która poważnie uniemożliwia im poprawną 
relację do mężczyzn i kobiet” (Kongregacja ds. Wychowania Katolic-
kiego. Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania  
w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście 
przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń. Rzym 
2005; Kongregacja ds. Duchowieństwa. Ratio fundamentalis institu-
tionis sacerdotalis. Rzym 2016 nr 199; por także nry 200-201).  

57. Papież Franciszek te same wskazania wypowiada jednocze-
śnie pod adresem kandydatów do życia zakonnego, czy to w zakonach 
męskich czy też żeńskich (por. Siła powołania. O życiu konsekrowa-
nym i poprawie relacji w Kościele. Poznań: Wydawnictwo Święty 
Wojciech 2018). 

 
Osoby homoseksualne a małżeństwo 
 

58. Kościół nie neguje zdolności osób homoseksualnych do ludz-
kiej miłości. Jednakże doznań emocjonalno-seksualnych nie można 
utożsamiać z miłością małżeńską w rozumieniu porządku stworzenia 
i norm prawa kościelnego, czyli z miłością, która ze swej natury jest 
miłością komplementarną, płodną i zmierza ku wzbudzeniu nowego 
życia. Oznacza to, że każde zbliżenie właściwe związkowi małżeń-
skiemu mężczyzny i kobiety winno „oznaczać jedność i rodzicielstwo” 
(HV nry 9, 12). Dla powyższych racji Kościół nie może uznać związ-
ków między osobami tej samej płci i nie może ich błogosławić z uży-
ciem jakiejkolwiek formuły.  

59. Zgodnie z Konstytucją Soboru Watykańskiego II „małżeń-
stwo jest głęboką wspólnotą życia i miłości między mężczyzną i ko-
bietą” (KDK nr 48; por. także KPK kan. 1055 §1). Jednocześnie pra-
wo kościelne domaga się, aby kandydaci do małżeństwa byli „zdolni 
podjąć istotne obowiązki małżeńskie” (KPK kan. 1095 § 3). W świetle 
powyższych przepisów ugruntowany homoseksualizm jako głęboko 
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zakorzeniona skłonność do osoby tej samej płci oraz brak uczuciowo-
seksualnej komplementarności między osobami homoseksualnymi, 
wyraźnie kontrastuje z powyższą definicją małżeństwa. Ponadto, 
jeżeli osoby o takich inklinacjach doświadczają trudności w uporząd-
kowaniu swoich skłonności i doświadczeń emocjonalnych, to tym 
większe wyzwanie stanowi dla nich czynienie daru z siebie dla od-
miennego płciowo współmałżonka (mimo zdolności do zbliżeń ciele-
snych) oraz nawiązanie trwałych i integralnych relacji osobowych. 
„Wymuszony” nawet przez samą osobę homoseksualną związek hete-
roseksualny – jak podkreślają liczni eksperci – nie jest w stanie 
uwolnić jej od tych skłonności; wprost przeciwnie może je jeszcze 
bardziej pogłębiać i popychać do niewierności małżeńskiej. Konse-
kwentnie jurysprudencja Roty Rzymskiej regularnie orzeka, że głę-
boki homoseksualizm jest jedną z przyczyn niezdolności do zawarcia 
małżeństwa. Podstawą do tych orzeczeń jest w szczególności kan. 
1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego.  

 
Dzieci osób żyjących w związkach homoseksualnych 
 

60. Kościół jest zdecydowanie przeciwny adopcji dzieci przez 
osoby żyjące w związkach homoseksualnych (tak męskich, jak i żeń-
skich), w tym także przez taki związek, w którym jedna osoba zmie-
niła swoją płeć (osoba transseksualna). Wypowiadając swój sprzeciw 
występuje on w obronie godności, praw i potrzeb psychicznych każ-
dego dziecka. Harmonijny jego rozwój, w tym wykształcenie w jego 
świadomości prawdziwego obrazu małżeństwa i rodziny, domaga się 
posiadania ojca i matki.  

61. Jak już wyżej podkreślono, kobieta żyjąca w związku mono-
płciowym może począć i urodzić dziecko, wykorzystując gamety po-
brane od przystającego na to mężczyzny lub z banku spermy. Nie 
można a priori wykluczać, że temu dziecku może być zagwarantowa-
ne wychowanie religijne i udzielony chrzest święty. Jednakże w żad-
nym wypadku w Księdze Chrztów jako rodzice tego dziecka nie mogą 
być wpisane dwie kobiety. Jeżeli dawca nasienia nie jest znany, 
miejsce ojca pozostawia się puste (Pontificium Consilium de Legum 
Textibus. Opinion of Pontifical Council regarding the admission  
of two non-Catholics as witnesses to baptism and the annotation  
of persons of the same sex and the so-called "transgender persons" as 
parents in the baptismal register. Prot. N. 15986/2017. Vatican 
15.11.2017).  
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Osoby transseksualne we wspólnocie eklezjalnej 
 

62. Obecność osób transseksualnych (transpłciowych, transgen-
derycznych, transwestytów) we wspólnocie kościelnej zakłada 
uwzględnienie ich problemów z autoidentyfikacją płciową. Dotyczy to 
najczęściej transseksualistów i transwestytów. Pierwszą grupę cha-
rakteryzuje niespójność między genetyczno-anatomiczną budową 
ciała i świadomością posiadanej płci. Rozbieżność ta jest połączona  
z pragnieniem (o różnym stopniu nasilenia) „zmiany płci”, zarówno  
w wymiarze jej społecznej akceptacji, wpisów metrykalnych, ubiera-
nia się, zachowań i pełnienia określonych ról (niekiedy tylko w tym 
wymiarze), jak też w wymiarze hormonalnej i chirurgicznej zmiany 
płci genitalnej (na poziomie anatomicznym).  

63. Kierując się obiektywnym kryterium płci człowieka, czyli je-
go genetyką (kobieta XX, mężczyzna XY), Kościół stoi na stanowisku, 
że hormonalne i chirurgiczne ingerencje w sferę płciową nie powodu-
ją jej faktycznej zmiany. Takie praktyki są traktowane wyłącznie 
jako akt okaleczenia osoby. Podobnie Kościół ocenia cywilno-prawną 
procedurę ograniczoną do poświadczenia w dokumentach metrykal-
nych „zmiany płci” lub jej pominięcia. 

 
Sakramenty święte i osoby LGBT+ 
 

64. Kościół nie odmawia osobom transseksualnym prawa do 
przynależności do Kościoła, a więc nie odmawia im również chrztu 
świętego, jak i pozostałych sakramentów świętych, jeżeli spełniają 
fundamentalne warunki ważnego i godziwego ich przyjęcia. Jednak-
że stojąc na straży świętości sakramentów, Kościół nie może zgodzić 
się na ich niezgodne z prawdą celebrowanie tam, gdzie ich ważne czy 
też godziwe sprawowanie lub przyjmowanie pozostaje w związku  
z płcią człowieka lub jest od niej zależne. Dotyczy to zwłaszcza  
sakramentu chrztu świętego, święceń i małżeństwa. Dla ważnego ich 
sprawowania decydujące znaczenie ma płeć genetyczna, a nie subiek-
tywne samookreślenie się płciowe danej osoby. Konsekwentnie: 

 
Chrzest święty 
 

65. Zgodnie z oficjalną nauką i tradycyjną praktyką Kościół nie 
akceptuje podyktowanego ideologią gender odłożenia chrztu dziecka do 
czasu, aż ono samo określi swoją płeć. Jeżeli są spełnione kanoniczne 
warunki, Kościół udziela chrztu świętego małemu dziecku nieświado-
memu jeszcze swojej płci, kierując się jego płcią genetyczną. 
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66. Kościół nie może się zgodzić na nadanie dziecku przy chrzcie 
imienia niezgodnego z jego płcią genetyczną. Nie może też zaakcep-
tować zamiaru nieokreślenia płci dziecka przy wpisie do ksiąg para-
fialnych (np. w oczekiwaniu, aż z czasem samo dziecko określi swoją 
płeć), nawet jeżeli tak postąpiono w dokumentach państwowych. 

67. Kościół nie odmawia chrztu świętego dorosłej osobie, która  
w przeszłości z woli rodziców czy z własnego wyboru dokonała tak 
zwanej „zmiany płci” w jakikolwiek sposób. W praktyce zakłada to 
domyślnie, że osoba przygotowująca się do chrztu świętego nabywa  
w trakcie katechumenatu nowe spojrzenie na „zmianę” swojej płci. 
Mając na uwadze fakt, że chirurgiczna zmiana płci genitalnej jest 
nieodwracalna, szczery żal należy uznać za wystarczający i nie po-
winno się sprawiać tej osobie przykrości, czy też trudności w prakty-
kach religijnych, także w zakresie przystępowania do sakramentów 
świętych, chyba że ich ważność jest związana z płcią. Mając na uwa-
dze sytuacje, w których istotną rolę odgrywa społeczna uczciwość  
z moralnymi konsekwencjami postaw przeciwnych, osoby te winny 
unikać niejasności co do swojej płci (np. zamiar zawarcia małżeństwa 
przez osobę nieświadomą faktycznej płci osoby transseksualnej). Dla 
powyższych racji osoby te winny też przyjąć na chrzcie świętym imię 
zgodne z płcią genetyczną i takie imię winno być odnotowane w księ-
dze ochrzczonych. Ponadto zgodnie z przepisem zawartym w kan. 
863 Kodeksu Prawa Kanonicznego, kapłan przygotowujący taką oso-
bę do chrztu świętego winien o tym fakcie powiadomić swojego  
biskupa diecezjalnego (gdyż jest to chrzest osoby dorosłej). 

68. Kościół nie może zgodzić się na odnotowanie w księgach pa-
rafialnych płci niezgodnej z kryterium genetycznym, bądź też na 
zmianę na płeć niezgodną z kryterium genetycznym. Nie może zmie-
nić w księgach parafialnych płci dziecka lub osoby dorosłej wraz z jej 
imieniem, gdy ta osoba zmieniła określenie płci w dokumentach pań-
stwowych lub poddała się zabiegom chirurgicznym. Jeżeli jest to 
możliwe, fakt ten należy jedynie odnotować „w uwagach”, wpisując 
nazwę dokumentu cywilnego, jego numer i datę wystawienia. 

69. Zgodnie ze stanowiskiem Kongregacji Nauki Wiary osoba 
transseksualna prezentuje w sposób publiczny postawę przeciwną do 
moralności chrześcijańskiej. Stąd mając na uwadze rolę, jaką rodzice 
chrzestni pełnią w stosunku do osoby przyjmującej chrzest, osoba 
transseksualna nie może pełnić tej funkcji. Takie rozstrzygnięcie nie 
dyskryminuje tej osoby, a tylko wskazuje na obiektywny brak w za-
kresie wymagań, które są nieodzowne dla spełnienia tego zadania.  



EPISKOPAT POLSKI 

 
 

 

386 

Sakrament święceń 
 

70. Kobieta, która „przyjęła” płeć męską, czy to metrykalnie, czy 
też chirurgicznie, nie może przyjąć sakramentu święceń w żadnym  
z trzech stopni (diakonat, prezbiterat, biskupstwo). Zgodnie z dok-
tryną katolicką „święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna 
ochrzczony” (KPK kan. 1024; w odniesieniu do święceń kapłańskich: 
Jan Paweł II. List apostolski Ordinatio sacerdotalis, Rzym 1994 nry 
1 i 4). Zgodnie z nauczaniem Kościoła metrykalna lub chirurgiczna 
„zmiana” płci genitalnej żeńskiej na płeć genitalną męską nie zmie-
nia tożsamości płciowej kobiety zdefiniowanej na poziomie genetycz-
nym. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego kobieta, która usi-
łowałaby przyjąć święcenia, jak i biskup, który usiłowałby ich udzie-
lić, zaciągają karę ekskomuniki latae sententiae, z której zwolnienie 
jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej (por. Congregatio pro Doc-
trina Fidei. Decretum generale de delicto attentatae sacrae ordina-
tionis mulieris (19.12.2007), AAS 100: 2008 s. 403), a święcenia są 
nieważne. 

71. Święceń nie może też przyjąć mężczyzna, który „przyjął” płeć 
żeńską. Wprawdzie taka ingerencja nie powoduje zmiany jego fak-
tycznej płci, jednak społeczne deklarowanie swojej płci jako żeńskiej 
jest poważną przeszkodą, gdyż wprowadzałoby wiernych w błąd od-
nośnie płci kandydata (w dalszej perspektywie prezbitera) i stałoby 
się źródłem wątpliwości, co do ważności jego święceń oraz pełnionych 
funkcji. Przeszkodą jest również brak poprawnej autoidentyfikacji 
przez kandydata swojej płci męskiej oraz brak pozytywnego stosunku 
do niej, co objawia jego labilność płciową i rodzi dużą niepewność 
odnośnie do postawy wobec własnej płciowości w przyszłości (por. 
Kongregacja Nauki Wiary. Nota dotycząca skutków kanonicznych 
transseksualizmu w odniesieniu do małżeństwa i kapłaństwa. Rzym 
2002). 

72. Zgodnie z prawem kanonicznym nieprawidłowym do przyję-
cia święceń jest kandydat, który „poważnie i z rozmysłem zranił sie-
bie lub inną osobę […]” (kan. 1041 p. 5). Papieska Rada do Spraw 
Tekstów Prawnych wyjaśnia, że nieprawidłowość ta zachodzi rów-
nież wtedy, kiedy kandydat do święceń poważnie zranił siebie lub 
zranił inną osobę, nie będąc jeszcze katolikiem, czyli będąc osobą 
nieochrzczoną, niewierzącą, należącą do innego wyznania lub religii 
(Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Risposta autentica al can. 
1041, nn. 4-5 CIC. Rzym 2016). Od powyższej przeszkody można 
otrzymać dyspensę, jednak w przypadku chirurgicznej zmiany płci 
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otrzymanie dyspensy przez okaleczonego mężczyznę jest niemożliwe 
dla wcześniej przedstawionych racji. Dyspensę taką może natomiast 
otrzymać chirurg przeprowadzający taką operację (jako dokonujący 
okaleczenia), gdyby chciał później przyjąć święcenia. 

 
Małżeństwo 
 

73. Kościół nie może się zgodzić na małżeństwo osób transsek-
sualnych, które „zmieniły” płeć. Zgodnie z definicją kanoniczną i ka-
techizmową małżeństwo jest związkiem – przymierzem mężczyzny  
i kobiety. Obejmuje ono wspólnotę całego ich życia i ze swej natury 
jest otwarte na zrodzenie i wychowanie potomstwa (por. KPK kan. 
1055 §1, 1057 §2; ; KKK 1601, 1652; HV nr 9; FC nr 29). W punkcie 
wyjścia związek małżeński winien mieć też dostateczne podstawy do 
stworzenia trwałej i harmonijnej więzi obejmującej sferę ducha  
i ciała. Stworzenie takiej wspólnoty zakłada zdolność panowania nad 
własną płciowością. Stąd Kongregacja Nauki Wiary stwierdza:  
„Zakaz małżeństwa staje się absolutny w wypadku transseksualisty, 
który przeszedł operację tak zwanej zmiany płci, która może przy-
wrócić pewien stan uspokojenia emocjonalnego, nie jest w stanie 
jednak sięgnąć w głębię patologii psychicznej ani też faktycznie nie 
zmienia płci, co najwyżej jej wygląd zewnętrzny. W przypadku za-
wartego już małżeństwa, w którym jeden z małżonków ujawnia 
obecność opisywanej anomalii psychicznej, należy rozpocząć proces  
o stwierdzenie nieważności małżeństwa, zachowując kanony 1674-
1675 Kodeksu Prawa Kanonicznego” (Nota dotycząca skutków kano-
nicznych transseksualizmu w odniesieniu do małżeństwa i kapłań-
stwa). 

74. W przypadku występowania silnej obsesji transseksualnej, 
ordynariusz miejsca, po zbadaniu sprawy, winien zabronić celebracji 
sakramentu małżeństwa aż do momentu uzyskania pewności co do 
ustąpienia tej przeszkody (tamże). Przypadki łagodniejsze, niekiedy 
przeżywane tylko okresowo, kiedy osoba transseksualna daje dosta-
teczne dowody panowania nad skłonnością, winny być traktowane 
roztropnie. Zakładają one konsultacje specjalisty z zakresu seksuolo-
gii i psychologii. Kryterium podstawowym pozostaje trwała zdolność 
pełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.  

75. Wszystkie powyższe uwagi nie dotyczą zaburzeń rozwoju płci 
w postaci tak zwanego obojnactwa (hermafrodytyzmu, interpłciowo-
ści). Kariotyp tych osób posiada odmienne kombinacje par chromo-
somów płciowych (różne od prawidłowych – XX, XY). Sytuacja kano-



EPISKOPAT POLSKI 

 
 

 

388 

niczna osób z takimi zaburzeniami jest odmienna od wyżej przedsta-
wionych i zakłada profesjonalne analizy, a ich kanoniczna ocena 
często wymaga także odniesienia się do Stolicy Apostolskiej. Takich 
sytuacji nie można uważać za argumenty przemawiające za słuszno-
ścią ideologii gender. W odpowiedzi na takie próby Kościół podkreśla: 
„w przypadku nieokreśloności seksualnej wkracza medycyna, która 
interweniuje stosując terapię. W tych szczególnych sytuacjach ani 
rodzice ani tym bardziej społeczeństwo nie mogą dokonać arbitralne-
go wyboru, ale to nauka medycyny interweniuje w celu terapeutycz-
nym, to znaczy działa w sposób najmniej inwazyjny na podstawie 
obiektywnych parametrów w celu wyjaśnienia tożsamości konstytu-
tywnej osoby” (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. „Stworzył ich 
jako mężczyznę i kobietę”. Z myślą o drodze dialogu na temat kwestii 
gender w edukacji, nr 24). 

 
IV. Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wycho-

wania seksualnego dzieci i młodzieży 
 
76. W ślad za nauczaniem Soboru Watykańskiego II papież 

Franciszek przypomina o potrzebie „pozytywnego i mądrego wycho-
wania seksualnego” skierowanego do dzieci i młodzieży. Powinno ono 
być dostosowane do wieku dzieci oraz wykorzystywać „postęp nauk 
psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych” (Sobór Waty-
kański II. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum 
educationis. Rzym 1965 nr 1; dalej DWCh; zob. AL nr 280-286; zob. 
także Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako męż-
czyznę i kobietę nry 19-21). Seksualność – podkreśla papież – można 
„zrozumieć jedynie w kontekście wychowania do miłości, do wzajem-
nego daru z siebie” (AL nr 280). 

 
Małżeństwo i rodzina jako kluczowe wartości wychowania sek-

sualnego 
 

77. Wychowanie seksualne bywa niekiedy rozumiane jako prze-
kazywanie informacji na temat ludzkiej płciowości, współżycia sek-
sualnego, metod zapobiegania ciąży i unikania chorób przenoszonych 
drogą płciową, jakby chodziło jedynie o higienę. Tymczasem celem 
dobrze rozumianego wychowania seksualnego jest przygotowanie 
dzieci i młodzieży do tego, aby w przyszłości byli zdolni do zawarcia 
małżeństwa oraz budowania trwałej, stabilnej i szczęśliwej rodziny. 
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78. Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest ugruntowanie  
w dzieciach i młodzieży głębokiego przekonania o wielkiej wartości 
miłości małżeńskiej, miłości ojcowskiej i macierzyńskiej i w ogóle – 
miłości w rodzinie. Miłość zaś wymaga wysiłku i poświęcenia. Dobrze 
rozumiane wychowanie seksualne winno w dzieciach i młodzieży 
ugruntować przekonanie, że właściwym miejscem aktywności seksu-
alnej jest małżeństwo, a zrodzone w nim dzieci, którym trzeba  
w rodzinie stworzyć środowisko miłości, są darem i błogosławieństwem. 

79. Dla osiągnięcia tego celu konieczna jest pomoc dzieciom  
i młodzieży w rozwijaniu panowania nad sobą, opanowaniu sfery 
impulsów seksualnych, tak by były one podporządkowane wartości, 
jaką jest miłość małżeńska. Dzięki tej sile wewnętrznej młodzi ludzie 
mogą być w stanie postawić dobro małżeństwa, rodziny i dzieci po-
nad siłę doraźnej i przelotnej przyjemności.  

 
Rodzina naturalnym środowiskiem wychowania seksualnego 
 

80. Podstawową metodą wychowania seksualnego jest uczestnic-
two dziecka w życiu rodzinnym, bycie świadkiem wzajemnej miłości 
małżeńskiej jego rodziców. „Środowisko rodzinne jest [bowiem] miej-
scem normalnym i zwyczajnym formacji dzieci i młodzieży w naby-
waniu i praktykowaniu cnót miłości, umiarkowania, męstwa, a na-
stępnie czystości. Jako kościół domowy rodzina jest rzeczywiście 
szkołą bogatszego człowieczeństwa” (Papieska Rada ds. Rodziny. 
Wskazania dla wychowania w rodzinie. Ludzka płciowość: prawda  
i znaczenie. Rzym 1995 nr 48; por. FC nry 39, 51-54). 

81. Dziecku nie wystarcza „indywidualna miłość” ojca i matki. 
Potrzebuje nie tylko miłości każdego z nich oddzielnie, ale także 
uczestniczenia w ich wzajemnej, komplementarnej miłości. W ten 
sposób rozpoznaje siebie jako istotę seksualną, czy to jako mężczy-
znę, czy też jako kobietę. W dalszej kolejności buduje w sobie pojęcie 
miłości małżeńskiej i rodzinnej, męskości i ojcostwa, kobiecości i ma-
cierzyństwa, opierając się na obserwowanej więzi miłości między 
ojcem i matką. Rozwijana przez dziecko świadomość, że jego życie 
jest owocem miłości ojca i matki, stanowi dla niego najważniejszą 
„informację”, „dobrą nowinę” wychowania seksualnego i jest świadec-
twem piękna daru ludzkiej seksualności. 

82. Brak powyższego kontekstu w rozwoju seksualnym dziecka, 
na przykład w efekcie rozwodu czy też ewentualnej adopcji dziecka 
przez parę monopłciową, niesie ze sobą nie tylko ryzyko zniekształce-
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nia w jego świadomości natury małżeństwa, rodziny, ale także poważ-
ne niebezpieczeństwo zniekształcenia obrazu własnej płciowości. 

83. Gdy dziecku brakuje doświadczenia wzajemnej miłości rodzi-
ców, wówczas seksualność może mu się jawić jako „siła” czy doświad-
czenie funkcjonujące poza relacją miłości. Gdy w świadomości dziec-
ka ludzka seksualność nie zostaje złączona z doświadczeniem miło-
ści, bliskości, poświęcenia i wzajemnego oddania, wówczas może  
łączyć się z odczuciami niepokoju, niezdrowej ciekawości, chorego 
poczucia winy czy koncentracji wyłącznie na sobie. 

84. Rodzice czują się nieraz nieprzygotowani do towarzyszenia 
dziecku w jego rozwoju psychoseksualnym. W wielu domach panuje 
klimat tabu w sprawach wychowania seksualnego. Nieśmiało zada-
wane pytania dzieci bywają lekceważone, zbywane milczeniem lub 
źle zinterpretowane. Dziecko poszukuje wówczas innego źródła  
informacji na frapujący je temat. Sytuację tę niejednokrotnie wyko-
rzystują nieuczciwi ludzie czy zdemoralizowane środowiska, czerpiąc 
z tego zyski i powodując zgorszenie. Zamiast pomocy w rozwoju wła-
ściwej postawy wobec płciowości, „grają one na słabościach człowieka 
i czynią go coraz słabszym i bezbronnym” (Jan Paweł II. List do  
rodzin Gratissimam sane. Rzym 1994 nr 13). 

85. Rodzicielskie zaniechania w zakresie wychowania seksual-
nego mogą próbować wykorzystać także władze państwowe i różne 
organizacje, w tym o charakterze międzynarodowym, nie dbającej  
o moralne dobro dzieci i dążące do narzucenia modelu demoralizują-
cej edukacji niezgodnej z przekonaniami rodziców. Takie próby 
przejmowania praw rodziców przez państwo lub organizacje są zaw-
sze nadużyciem i formą przemocy. Ojcowie i matki mają prawo bro-
nić swoich dzieci przed takimi nadużyciami. Mają też „prawo i obo-
wiązek popierać dobro swoich dzieci i żądać od władz stanowienia 
praw prewencyjnych wobec nadużywania i deformowania wrażliwo-
ści dzieci i młodzieży” (Papieska Rada ds. Rodziny. Ludzka płciowość 
nr 45). 

 
Integralne spojrzenie na człowieka 
 

86. Seksualność człowieka obejmuje wszystkie wymiary ludzkiej 
osobowości: sferę fizyczną, psychiczną, emocjonalną, duchową i mo-
ralną. Nie ogranicza się więc ona wyłącznie do aktywności genitalnej. 
Adekwatna edukacja seksualna musi uwzględniać wszystkie powyż-
sze wymiary, a jej istotnym celem jest wdrożenie wychowanków  
w proces łączenia doznań emocjonalnych i fizycznych z miłością  
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i odpowiedzialnością za siebie oraz za tych, z którymi wchodzą  
w relację przyjaźni i miłości. Zgodnie z wcześniejszymi uwagami 
przekazywane na ten temat treści muszą uwzględniać możliwości 
percepcyjne dziecka i stopień jego psychosomatycznego rozwoju. 

87. Ludzka seksualność ze swej natury buduje więzi między-
ludzkie na poziomie emocjonalnym, duchowym i cielesnym. Stąd jest 
rzeczą konieczną, aby osoby uczestniczące w procesie wychowania 
seksualnego posiadały nie tylko dobrą znajomość ludzkiej fizjologii  
i psychologii, ale także moralności i duchowości. Wychowawca, który 
nie posiada odpowiednich kompetencji, bądź nie potrafi uszanować 
wieku i wrażliwości moralnej wychowanków, może ich niepokoić,  
a nawet demoralizować tam, gdzie winien ich uspokajać i rozwijać  
w nich moralną wrażliwość; lub też przeciwnie – może ich zbytnio 
uspokajać tam, gdzie winien inspirować w nich poczucie odpowie-
dzialności i stopniowo odsłaniać przed nimi świat wartości ludzkiej 
seksualności. 

 
Wychowanie do czystości 
 

88. Wychowanie seksualne winno być szkołą czystości. Właści-
wym miejscem takiego wymiaru wychowania seksualnego jest rodzi-
na. „W niej bowiem spotykają się […] wzorce społeczne, naturalna 
wstydliwość i pożądliwość wpisana w ludzką cielesność”. To w rodzi-
nie „czystość umysłu i ciała pomaga rozwinąć prawdziwy szacunek 
względem samych siebie, a jednocześnie uzdalnia do szacunku wobec 
innych” (Papieska Rada ds. Rodziny. Ludzka płciowość nr 17). Czy-
stość w dziedzinie seksualnej wypływa z miłości i służy miłości. To 
miłość jest źródłem czystości, a czystość z kolei prowadzi do rozwoju 
miłości. Adekwatne wychowanie do czystości akcentuje potrzebę pa-
nowania nad sobą. Dla osiągnięcia takiej postawy nieodzowny jest 
rozwój cnoty wstydliwości, wstrzemięźliwości, a także szacunek dla 
samego siebie i innych (por. Kongregacja Edukacji Katolickiej.  
Wytyczne wychowawcze nr 35). 

89. Papież Franciszek podkreśla, że „wielką wartość ma taka 
edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność. (…) Jest to 
naturalna obrona osoby chroniącej swe wnętrze i unikającej zamie-
niania się jedynie w przedmiot. Bez skromności możemy sprowadzić 
uczucia i płciowość do obsesji koncentrujących nas jedynie na narzą-
dach płciowych, obsesji, które zniekształcają naszą zdolność kocha-
nia” (AL nr 282). 
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90. Nie można też zapominać, że prawdziwa czystość jest nie 
tylko owocem osobistego wysiłku, wysiłku rodziców i wychowawców, 
ale także darem łaski Boga, osobistej ascezy oraz regularnego korzy-
stania z Sakramentu Pojednania i Pokuty. Stąd integralne wycho-
wanie do czystości i jej zachowanie powinno uwzględniać rozwój  
życia nadprzyrodzonego. 

 
Obrona przed deprawacją moralną 
 

91. Wychowanie seksualne wiąże się z formacją sumienia. Doj-
rzałej oceny moralnej człowiek uczy się poprzez praktykę rachunku 
sumienia, sakrament pojednania i osobistą modlitwę. Systematyczne 
lekceważenie głosu sumienia w sprawach miłości i seksualności pro-
wadzi do nieładu moralnego, który niszczy osobowe więzi i staje się 
źródłem egoizmu oraz krzywd wyrządzanych sobie i bliźnim. 

92. W procesie wychowania seksualnego nie do pominięcia jest 
ludzka ułomność w sferze płciowej. Stąd też obok wspomnianej troski 
o religijną formację dzieci, rodzice i duszpasterze winni też uczyć 
dzieci i młodzież właściwego rozeznawania odpowiedzialności moral-
nej, by „zachować niezbędną roztropność w osądzaniu ich subiektyw-
nej odpowiedzialności” (Kongregacja Edukacji Katolickiej. Wytyczne 
wychowawcze nr 99). Młodych zaś ludzi ulegających cielesnym słabo-
ściom należy wspierać, podnosić na duchu i budzić w nich nadzieję 
osiągnięcia panowania nad sobą i życia w czystości. 

93. Młodzi dźwigają nieraz ogromny ciężar problemów i konflik-
tów wewnętrznych związanych z ich dojrzewaniem psychoseksual-
nym. Bywa, że nie mając dość zaufania do rodziców, by porozmawiać 
z nimi o swoich trudnościach, szukają pomocy u rówieśników, osób 
przypadkowych, w Internecie lub w innych mediach, gdzie często 
natrafiają na nachalną ofertę pornografii oraz zachętę do zachowań 
niemoralnych, prowadzących nieraz do nieuporządkowanych uzależ-
nień. 

94. Konsekwentnie wychowanie seksualne musi mieć na celu 
ochronę dziecka przed wspomnianymi formami deprawacji oraz wy-
korzystywaniem seksualnym. Podstawową formą takiej obrony 
dziecka jest budzenie w nim przez rodziców zaufania, wzajemnego 
zrozumienia i prowadzenia z nim otwartego dialogu, w którym po-
dzieli się ono tym, co budzi jego ciekawość i co je niepokoi. Rodzice 
mogą wówczas czuwać nad rozwojem psychoseksualnym dziecka. 
Niezdrowe zainteresowanie sferą płciową przejawiają właśnie te 
dzieci, które nie mają możliwości, w klimacie bezpieczeństwa i zau-
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fania, zadawać nurtujących je pytań, wyrażać swoje niepokoje i lęki, 
oraz w efekcie nie mają dostępu do rzetelnych informacji zaspokaja-
jących ich ciekawość w bezpieczny dla nich sposób. 

 
Wobec trudności okresu dojrzewania 
 

95. Wielu młodych w okresie dojrzewania dramatyzuje pewne 
odczucia seksualne. Przeżywa je z niepokojem, poczuciem winy i lę-
ku. Lęki seksualne połączone z nadmierną ciekawością popychają 
niekiedy młodych do niedojrzałych prób i doświadczeń seksualnych, 
które bywają raczej chęcią potwierdzenia własnej męskości lub ko-
biecości niż hedonizmu czy zaspokojenia popędu. Młody człowiek 
potrzebuje więc dobrej rady i wsparcia, by przyjąć własną seksual-
ność jako piękny dar i ważne zadanie. Takie wsparcie powinien 
otrzymać w rodzinie i w szkole, gdzie uzyska pomoc w odpowiedzial-
nym podejściu do sfery seksualnej, a w razie trudności zachętę do 
szukania stosownej pomocy. Dobre wychowanie seksualne stanowi 
więc istotną pomoc dla młodzieży w oddramatyzowaniu trudności 
oraz w pokonywaniu niepokojów związanych z rozwojem psychosek-
sualnym. 

 
Wychowanie seksualne adekwatne do etapu rozwoju 
 

96. W wychowaniu seksualnym należy uwzględniać poszczególne 
etapy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Rodzice  
i wychowawcy (w tym katecheci) powinni podążać za ich wrażliwością 
i potrzebami rozwojowymi. W indywidualnym wychowaniu seksual-
nym w rodzinie samo dziecko – najczęściej poprzez pytania – daje wy-
raźne sygnały, jakiej informacji potrzebuje na danym etapie rozwoju. 
Zaufanie pomiędzy rodzicami a dzieckiem sprawia, że będzie ono  
w stanie pytać ich o sprawy, które budzą jego zainteresowanie. 

97. Wiedza dotycząca płciowości człowieka powinna być rozwija-
na w miarę dorastania intelektualnego oraz emocjonalnego wycho-
wanków. Nigdy nie wolno narzucać dzieciom i młodzieży takich tre-
ści i zachowań, które byłyby niedostosowane i nieodpowiednie na 
danym etapie ich rozwoju psychoseksualnego. 

 
Rodzina a szkoła w edukacji seksualnej 
 

98. Wychowanie seksualne prowadzone w ramach zajęć szkol-
nych (także w ramach przedstawionej dalej katechezy) jest zawsze 
utrudnione, ponieważ nie może ono uwzględnić wrażliwości i potrzeb 
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każdego pojedynczego dziecka. „Każde dziecko jest osobą jedyną  
i niepowtarzalną i powinno otrzymać indywidualną formację” (Papie-
ska Rada ds. Rodziny. Ludzka płciowość nr 65). Przede wszystkim 
rodzice, którzy przebywają z dzieckiem na co dzień, są w stanie  
w pełni je zrozumieć; tylko oni mogą w pełni odczytać jego wrażli-
wość, potrzeby, dostrzec przejawy jego płciowego dojrzewania, prze-
żywane trudności i obawy (por. tamże). Rodzice mogą łatwiej i traf-
niej rozpoznać właściwy moment przekazania ich dziecku ważnych 
informacji o seksualności człowieka dostosowanych do jego rozwoju 
fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Dlatego kolejny raz trzeba 
podkreślić, że najlepiej spełniać zadanie wychowania seksualnego 
dzieci mogą ich rodzice (por. Rada Stała Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Edukacja seksualna. Odpowiedzialność Rodziców. Jasna Góra – 
Częstochowa, 27 sierpnia 2019 r.).  

99. Rodzice mogą odpowiedzialnie spełniać misję wychowawczą 
w zakresie seksualności, jeżeli będą do tego przygotowani. Stąd jest 
rzeczą pożądaną, aby odpowiednie struktury kościelne (np. parafie 
czy diecezje) czy też świeckie, podzielające chrześcijańskie zasady 
moralności, organizowały kursy przygotowawcze dla rodziców,  
korzystając z pomocy godnych zaufania specjalistów, psychologów, 
pedagogów i seksuologów. 

100. Nauczyciele realizujący przedmiot wychowania do życia  
w rodzinie oraz ewentualnie zaproszeni przez szkołę prelegenci nie 
mogą udzielać dzieciom informacji i podpowiedzi, które byłyby 
sprzeczne z zasadami moralnymi wyznawanymi przez rodziców tych 
dzieci lub z ich (rodziców) oczekiwaniami. Zajęcia te winny być opar-
te na świadectwie pozytywnych doświadczeń i przeżyć. Nie mogą zaś 
budzić zgorszenia. 

101. Istotną cechą osoby prowadzącej zajęcia wychowania do ży-
cia w rodzinie (nauczyciel, katecheta) jest zdolność do wzbudzania 
zaufania. To właśnie zaufanie budzi w dzieciach i młodzieży odwagę 
otwartego poruszania problemów dotyczących płciowości człowieka, 
zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w rozmowach indywidual-
nych. Zaufanie stoi też u podstaw pozytywnego stosunku dzieci do 
przekazywanych im treści. Osoba prowadząca zajęcia winna przyjąć 
wobec dzieci i młodzieży postawę przewodnika-opiekuna, w pełnej 
wszakże współpracy z rodzicami powierzonych jej dzieci. 
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Katecheza a seksualne wychowanie dzieci 
 

102. Ważną rolę do spełnienia w seksualnym wychowaniu dzieci 
i młodzieży ma katecheza. Także prowadzący ją katecheci nie powin-
ni zastępować roli pełnionej przez rodziców, ale ich misja winna być 
oparta na zasadzie pomocniczości, co oznacza – jak już wcześniej 
podkreślono – że „wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego 
działają poniekąd w ich imieniu, w oparciu o ich zgodę, a w pewnej 
mierze nawet na ich zlecenie” (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. 
„Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”. Z myślą o drodze dialogu na 
temat kwestii gender w edukacji, nr 46). Celem tego ich współdziała-
nia jest towarzyszenie dziecku w procesie wychowawczym w zakresie 
jego płciowości odpowiednio do jego wieku i rozwoju. Formacja ta jest 
wkomponowana w wychowanie moralne zintegrowane z wiarą  
i przedstawieniem doskonałości chrześcijańskiej w Osobie Jezusa 
Chrystusa. Katecheza ta nie jest więc jedną z wielu teorii dobrego 
postępowania człowieka. Wskazuje ona na naturę i powołanie czło-
wieka już od pierwszych lat życia, na misterium jego stworzenia  
i godność ogarniającą także jego ciało, na wewnętrzną jedność jego 
wymiaru duchowego, biologicznego, psychiczno-emocjonalnego i spo-
łecznego, a także na piękno i celowość bycia osobą płciową, czyli ko-
bietą lub mężczyzną. Jednocześnie katecheza ta zmierza do ukazania 
prawdziwego wzoru realizacji własnego człowieczeństwa jako dziew-
czyna lub chłopiec, a docelowo jako kobieta lub mężczyzna na drodze 
praktykowania miłości i ofiarności w osobowej wspólnocie całego 
życia lub w życiu bezżennym poświęconym Bogu i Kościołowi. Pod-
stawa programowa katechezy wskazuje także na konieczność wy-
chowania w ramach katechezy do czystości oraz na sposoby troski  
o nią. Program katechezy winien jednocześnie uwzględniać przed-
stawienie pełnego szacunku stanowiska Kościoła wobec osób homo-
seksualnych czy też transseksualnych, nie przemilczając jednak oce-
ny moralnej takich zachowań (por. odpowiednio DWCh nr 1; Kongre-
gacja ds. Edukacji Katolickiej. Wytyczne wychowawcze w odniesieniu 
do ludzkiej miłości. Rzym 1983 nr 35; Jan Paweł II. Adhortacja Cate-
chesi tradendae. Rzym 1979 nr 38; Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 
2018 s. 71, 113). 
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Przeciw nadużyciom w zajęciach wychowania seksualnego 
 

103. Papieska Rada ds. Rodziny w sposób zdecydowany prze-
strzega, by osoby prowadzące zajęcia wychowania seksualnego nie 
korzystały nigdy z materiałów o charakterze erotycznym bez względu 
na wiek dzieci i młodzieży. Nie wolno tego robić ani w trakcie indy-
widualnych spotkań, ani w czasie zajęć grupowych. Wymaga tego 
podstawowa „zasada przyzwoitości” (Ludzka płciowość nr 126). Ta 
sama zasada obowiązuje we wszystkich formach angażowania dzieci 
i młodzieży w zajęcia wychowania seksualnego, a w szczególny spo-
sób na katechezie. Nikt nie powinien być w żaden sposób namawia-
ny, a tym bardziej zobowiązywany, do jakiegokolwiek zachowania 
lub działania, które mogłoby obiektywnie obrażać skromność, gor-
szyć, pobudzać do nieczystości lub też subiektywnie ranić osobistą 
wrażliwość, wstydliwość i poczucie prywatności (por. tamże nr 127). 

104. Nadużyciem wychowania seksualnego dzieci i młodzieży 
jest także skupianie uwagi na antykoncepcji i „zabezpieczaniu się” 
przed konsekwencjami współżycia seksualnego. Kształtowanie  
w młodych ludziach przekonania o konieczności „zabezpieczania się” 
w istocie godzi w ich zdolność do wejścia w prawdziwie ludzką, pełną, 
wierną i płodną miłość (por. HV nr 9). Prawdziwie bezpieczną jest 
miłość będąca wyłącznym i całkowitym darem z siebie we wspólnocie 
małżeńskiej, a drogą do niej jest mądra i integralna edukacja seksu-
alna oparta na porządku moralnym. Żaden środek nie jest w stanie 
uczynić aktywności seksualnej bezpieczną, jeżeli życie młodego czło-
wieka jest opanowane przez promiskuityzm seksualny oraz wiarę, że 
prezerwatywa skutecznie zabezpiecza przed poczęciem dziecka lub 
zakażeniem. Na negatywny wydźwięk słowa „zabezpieczenie się” 
zwraca też uwagę Papież Franciszek. „Słowo to tworzy klimat nega-
tywnego nastawienia do naturalnego, prokreatywnego celu seksual-
ności” (AL nr 283). Jest to wyraz „narcystycznej agresji” pozbawionej 
jakiejkolwiek życzliwości wobec nowego życia (tamże). 

105. Współczesne nauczanie Kościoła w odniesieniu do proble-
mów seksualnych broni więc zasad moralnych opartych na prawie 
naturalnym i Bożym Objawieniu. Jednocześnie ukazuje ono proble-
matykę płciowości w sposób „ludzki”, wskazując na jej naturę uboga-
cającą człowieka, a także na odpowiedzialność za ten „kruchy” dar: co 
człowiek z nim uczyni, jak się do niego odniesie i jak z niego będzie 
korzystał. 
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Zamość, 11 sierpnia 2020 r. 
L.dz. 265/Gł/20 

 
DEKRET BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO  

DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA  
PROGRAMÓW NAUCZANIA RELIGII I PODRĘCZNIKÓW  

W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 
 

Podstawa prawna: 
1. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 96. 
2. § 1 Regulaminu zatwierdzania programów nauczania i podręcz-

ników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży uchwalo-
nego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Epi-
skopatu Polski w dniu 20 IX 2001 r. 

 
§1. 

Postanawiam, że od dnia 1 września 2020 r. w Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej w klasach rozpoczynających określony etap edu-
kacyjny (w grupach przedszkolnych, w klasie I szkoły podstawowej, 
w klasie V szkoły podstawowej, w klasie I szkoły ponadpodstawowej 
– liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) należy rozpocząć 
katechizowanie według programów zgodnych z Podstawą programo-
wą katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 9 czerwca 2018 r.  

W szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej w klasach wyżej wymienionych należy też korzystać  
z podręczników zgodnych z nową Podstawą, a zatwierdzonych do 
użytku w całej Polsce na czas nieograniczony przez Przewodniczące-
go Komisji Wychowania Katolickiego KEP.  

 
§ 2. 

Nauczanie religii w pozostałych klasach w roku szkolnym 
2020/2021 należy prowadzić według dotychczas obowiązujących pro-
gramów i podręczników zgodnych z Podstawą programową katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 marca 2010 r. Zmiana pro-
gramów i podręczników w tych klasach będzie dokonywała się sukce-
sywnie w roku przyszłym i w kolejnych latach szkolnych. 

 
§ 3. 

Program nauczania religii z dnia 19 września 2018 r. oraz pro-
gramy zatwierdzone na podstawie Podstawy programowej katechezy 
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Kościoła katolickiego w Polsce, o której mowa w § 1, obowiązują  
od dnia 1 września 2020 r. do czasu uchylenia ich przez Komisję  
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Dotyczy to 
również podręczników, poradników metodycznych i innych materia-
łów dydaktycznych.  

 
§ 4. 

Wybór podręczników do nauczania religii, poradników meto-
dycznych i innych materiałów dydaktycznych pozostawia się nauczy-
cielom religii. Katecheci mogą wybrać podręczniki spośród podręcz-
ników do nauczania religii, które zostały zatwierdzone do użytku 
szkolnego na lekcjach religii na terenie całej Polski, otrzymały  
numer i zostały wpisane do wykazu podręczników przez Przewodni-
czącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu 
Polski. Zaleca się, aby w danej szkole na tym samym etapie eduka-
cyjnym obowiązywały te same podręczniki.  

 
§ 5. 

Dekret wchodzi w życie od początku roku szkolnego 2020/21. 
 
 
 

  † Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI  

Ks. Michał Maciołek  
KANCLERZ  



BISKUP DIECEZJALNY 

 
 

 

401 

 
UMIŁOWANI DIECEZJANIE I DRODZY ROLNICY 

 
W obecnym Roku Pańskim 2020, kiedy przywołujemy 100-lecie 

urodzin św. Jana Pawła II i 100-lecie obrony niepodległości naszej 
Ojczyzny przed bolszewickim najeźdźcą poprzez bohaterską obronę 
Warszawy i „cud” nad Wisłą, przyszło nam świętować diecezjalne do-
żynki właściwie już przy pokoszonych i zżętych wszystkich zbożach.  
O tegorocznym urodzaju świadczą dożynkowe wieńce, uwite przez 
gospodynie z kłosów dorodnych zbóż, przystrojone kwiatami oraz do-
pełnione owocami i jarzynami, pełnymi blasku letniego słońca. 

Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników na czele ze swoim kape-
lanem, księdzem Józefem Bednarskim, oczekuje w Krasnobrodzkim 
sanktuarium u naszej Jagodnej Pani w drugą niedzielę września  
(13 września 2020 r.) o godz. 12.00 na rolników, ogrodników i sadow-
ników, na przedstawicieli lokalnej społeczności oraz wszystkie osoby 
związane z rolnictwem. Zapraszamy naszych wiernych do tego dzięk-
czynienia Bogu za Jego błogosławieństwo i za zebrane plony. Niech 
Bóg obdarzy hojnością swoich darów tych, co swoją ciężką pracą na 
roli chronią nas przed głodem, związani z Polską wsią dają auten-
tyczne świadectwo swojej wiary, a kiedy trzeba, zachowują się jak 
należy, dla Ojczyzny gotowi na każdą ofiarę. 

Tradycyjnie już, na zakończenie Mszy świętej i oficjalnej części 
uroczystości dożynkowych, gospodarze tego święta, starostowie do-
żynek, podzielą się chlebem z tegorocznych zbiorów. Najpierw więc 
będzie dzielenie się chlebem eucharystycznym „Chlebem dającym 
życie”, jakim jest sam Jezus Chrystus, a następnie zostanie rozdy-
sponowany kęs dożynkowego chleba, czasem nawet zanurzony  
w miodzie. Niech nam przypomina i zachęca do budowania wspólno-
ty wiary i sakramentu w Kościele, a także do jedności we wspólno-
tach społecznych naszych wiosek, gmin, całej Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej napełnionej roztoczańskimi skarbami. Wspólnota 
dożynkowego chleba będzie prosić Boga o to, aby nigdy i nikomu nie 
zabrakło chleba powszedniego w całej Ojczyźnie i na świecie, by nikt 
nie był głodny. 

Słowa pieśni dożynkowej: „Plon niesiemy plon, w gospodarza 
dom, żeby dobrze plonowało, po sto korcy z kopy dało, plon niesiemy 
plon w gospodarza dom” niech staną się udziałem wszystkich  
naszych rolników, dlatego pomimo trudniejszego czasu pandemii, 
zapraszamy naszych gospodarzy na diecezjalne dożynkowe uroczy-
stości, by z całego serca Bogu i ludziom za wszystko podziękować. 
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To święto wdzięczności za owoc całorocznego rolniczego trudu 
staje się znakiem przywiązania do naszej narodowej tradycji, a dzie-
lenie się chlebem uczy nas wzajemnego szacunku do siebie. Praca 
ludzi na roli niech zawsze pozostaje w zgodzie z tym co dobre i uczci-
we, bo wtedy ten chleb, upieczony w piecu z takiego ziarna, smakuje 
wszystkim oraz przyczynia się do Bożej chwały, a rolnikom zaskarbia 
łaski na życie wieczne, gdy podobnie mogą owe kłosy swej życiowej 
świętości przedstawić Boskiemu Gospodarzowi, aby je złożył do nie-
biańskiego spichlerza. 

Jako Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej pragnę w tym 
zaproszeniu na diecezjalne dożynki podziękować ludziom pracującym 
na roli, w ogrodzie, w sadach, na plantacjach, przy domowych zagro-
dach. Dziękuję za waszą gospodarność, pracowitość, patriotyzm, reli-
gijność i pobożność. Bądźcie ludźmi radosnego usposobienia, gościn-
nymi, gotowymi do tego, by się dzielić tym, czym was Bóg i wasza 
zaradność obdarzyła, zawsze szanujcie drugiego człowieka oraz 
chleb, by go nam nigdy nie zabrakło. Pamiętajmy też o tym, iż nie 
będzie zamożnej Polski bez sprawiedliwie wynagradzanego rolnika 
za jego trud, pracę i produkty, jakie są owocem także jego mozolnej 
pracy. 

 
Z serca błogosławię wszystkim Rolnikom, Kapłanom i Duszpa-

sterzom Rolników a także każdemu wiernemu naszej Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej. 

 
Z darem modlitwy 
 
 

               † Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
Zamość, 17 sierpnia 2020 r.  
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Zamość, 28 sierpnia 2020 r. 
L.dz. 266/Gł/20 

 
 
 

DEKRET MIANOWANIA  
DIECEZJALNYCH WIZYTATORÓW KATECHETYCZNYCH 

 
W odpowiedzi na potrzeby związane z nauczaniem religii  

w przedszkolach i szkołach, zgodnie z § 11. ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. 
zm.), niniejszym mianuję na okres od 1 września 2020 r. do  
31 sierpnia 2023 r. diecezjalnymi wizytatorami katechetycz-
nymi, czyli osobami upoważnionymi do wizytowania lekcji religii  
w szkołach na terenie całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, nastę-
pujących księży: 

 
ks. dr Piotr Brodziak 
ks. dr Marek Barszczowski 
ks. dr Rafał Muda   
ks. dr Piotr Spyra 
ks. dr Robert Strus  
ks. dr Stanisław Solilak 
ks. dr Paweł Zubrzycki 
ks. mgr lic. Dariusz Babiak 
ks. mgr lic. Paweł Zawada   
 
Na owocną realizację powierzonych zadań z serca błogosławię  

i polecam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji.  
 
 
 

   † Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI  

Ks. Michał Maciołek  
KANCLERZ  
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APEL BISKUPÓW DIECEZJALNYCH METROPOLII PRZEMYSKIEJ 

 
Drodzy pracownicy służby zdrowia, rodziny opiekujące się chorymi! 

Wprawdzie ostatnie dni naszej codzienności naznaczone są tro-
ską wyrażaną przez rodziców, nauczycieli i wychowawców o zdrowie 
oraz wychowanie dzieci i młodzieży, a także wspomnieniem wielu 
wydarzeń historycznych, związanych z bohaterską walką o wolność 
naszej Ojczyzny, jednak wobec trwającej pandemii i niepewności 
jutra, nie możemy i nie chcemy zapominać o Waszej codziennej  
posłudze dla ratowania życia i zdrowia każdego człowieka.  

Papież Franciszek, w Orędziu na XXVIII Światowy Dzień Cho-
rego (2020 r. pkt. 3), zauważa, że: W dzieło przynoszenia ulgi chorym 
braciom wpisuje się działalność pracowników służby zdrowia: leka-
rzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego, administracji placówek 
sanitarnych, wolontariuszy, którzy, wykonując swoje zadania zgodnie 
z kompetencjami, pozwalają odczuć obecność Chrystusa, który ofiaru-
je pociechę i troszczy się o chorą osobę, opatrując jej rany. Realizując 
powołanie, będące służbą życiu, zwłaszcza zagrożonemu przez choro-
bę i wymagającemu specjalistycznej opieki, dajecie nam poczucie 
bezpieczeństwa oraz nadzieję na powrót do zdrowia.  

Wraz z kapłanami, osobami życia konsekrowanego oraz wier-
nymi Metropolii Przemyskiej, dziękujemy Wam za ofiarną służbę  
i dyspozycyjność wyrażaną w gotowości niesienia pomocy chorym  
i cierpiącym. Nasza wdzięczność nie wynika jedynie z sytuacji pan-
demii i związanych z nią zagrożeń. Dostrzegamy Waszą codzienną  
i niestrudzoną pracę w wielu innych przestrzeniach troski o ludzkie 
życie. Dziękujemy Wam za to, że przez czynną miłość ukazujecie 
posługę leczenia i pielęgnacji, która polega nie tylko na profesjonal-
nym wykonywaniu czynności medycznych, ale także na słuchaniu 
chorego, rozmowie z nim i duchowym towarzyszeniu w drodze ku 
wieczności. Jak sądzimy, lekcja cierpienia, którą przeżywa zarówno 
pacjent jak i personel medyczny, staje się dla nas wychowawczym 
„podręcznikiem” czytania ludzkiej przemijalności oraz kształtowania 
postawy miłości miłosiernej, czyli ofiarnej i okazywanej z poświęce-
niem. Czasem jedno słowo, uśmiech, milcząca obecność mogą okazać 
się dla chorego bardzo pomocne w długim niekiedy procesie powrotu 
do zdrowia i sił. Z relacji kapelanów szpitalnych, którym również 
dziękujemy za kapłańską posługę, dowiadujemy się, że nie brakuje 
osób pracujących w służbie zdrowia, które wspierają swoich podo-
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piecznych modlitwą, zanoszoną wraz z nimi przy szpitalnym łóżku. 
To piękne świadectwo wiary! 

Pragniemy również zauważyć i podziękować wszystkim osobom 
z wielu rodzin, wolontariuszom, którzy podejmują troskę o chorego 
przebywającego w domu rodzinnym lub wspólnym miejscu rodzinne-
go zamieszkania. Pamiętajcie, drodzy opiekunowie: uczestniczycie  
w drodze krzyżowej Waszej mamy, taty, kogoś bliskiego. Pomagacie 
im w dźwiganiu cierpienia, bólu, niedogodności. Niekiedy spieszycie 
im z pomocą, jak św. Weronika na drodze krzyżowej Jezusa, a innym 
razem, jak Szymon, nieco wystraszeni i zmęczeni. Nie należy jednak 
zapominać, że każda forma pomocy choremu i cierpiącemu, to ocie-
ranie oblicza cierpiącego Chrystusa i – z Jego zapewnienia – otrzy-
macie za to nagrodę, gdyż wasze czyny miłości i dobroci pośpieszą za 
Wami i staną się zadatkiem na wieczne szczęście. 

Dziękując za troskę o nasze zdrowie, prosząc o posługę samary-
tańskiej miłości wobec chorych, cierpiących z serca Wam błogosła-
wimy i zapewniamy o pamięci modlitewnej. 

 
abp Adam Szal  

METROPOLITA PRZEMYSKI 
 

bp Jan Wątroba  
BISKUP RZESZOWSKI 

 
bp Marian Rojek  

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 
 

Przemyśl, Rzeszów, Zamość, 4 września 2020 r. 
 

Księży prosimy o włączenie do modlitwy wiernych podczas 
sprawowanych Mszy świętych intencji dziękczynnej za pracę lekarzy, 
ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich pracowników 
służby zdrowia oraz o błogosławieństwo dla nich w pracy zawodowej  
i życiu prywatnym. 
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DECYZJE PERSONALNE 

 
22 lipca 2020 r. 

 
o. Waldemar CZERWONKA OFMConv, z dniem 2 sierpnia 2020 r. 

odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Horyńcu-Zdroju 

o. Bogdan Klóska OFMConv, z dniem 2 sierpnia 2020 r. 
mianowany proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Horyńcu-Zdroju 

 
 

17 sierpnia 2020 r. 
 

ks. mgr Paweł KOSTRUBIEC, odwołany z urzędu wikariusza 
parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach; otrzymał zgodę na 
podjęcie rocznej formacji w Domu Formacyjnym Pallotyńskiej 
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie  

 
31 sierpnia 2020 r. 

 
ks. mgr lic. Krystian MALEC, odwołany z urzędu wikariusza 

parafii pw. św. Brata Alberta w Zamościu i skierowany na 
roczny urlop  

 
 

23 września 2020 r. 
 
ks. mgr Andrzej DZIDO, dotychczasowy wikariusz parafii pw.  

św. Mikołaja w Hrubieszowie, z dniem 26 września 2020 r. 
mianowany administratorem parafii pw. św. Jana Chrzciciela  
w Czerniczynie  

ks. mgr Jacek KANIA, kapelan Szpitala Wojewódzkiego im. Jana 
Pawła II w Zamościu, z dniem 25 września 2020 r. skierowany 
do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego  
w Zamościu z zamieszkaniem w domu parafialnym tejże parafii  

ks. mgr Maciej NIZIO, odwołany z urzędu proboszcza parafii pw. 
pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie, z dniem 26 września 
2020 r. i skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii  
św. Mikołaja w Hrubieszowie  
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24 września 2020 r. 
 

ks. dr Piotr BRODZIAK, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu mianowany 
diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli  

ks. prałat dr Wiesław GALANT, proboszcz parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Zamościu odwołany z funkcji diecezjalnego 
kapelana Straży Pożarnych  

ks. mgr Marcin JAKUBIAK, dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej odwołany z funkcji diecezjalnego duszpasterza 
energetyków  

ks. mgr Mateusz KOZYRA, wikariusz parafii pw. św. Kazimierza 
Królewicza w Radzięcinie mianowany asystentem Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  
w rejonie biłgorajskim   

ks. mgr Marek KUŚMIERCZYK, proboszcz parafii pw. NMP 
Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie odwołąny z funkcji 
asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej w rejonie biłgorajskim   

ks. mgr lic. Mariusz SKAKUJ, dyrektor Szkoły Katolickiej im. św. 
Ojca Pio w Zamościu mianowany opiekunem dzieł misyjnych  
w rejonie zamojskim  

ks. mgr Artur SOKÓŁ, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bozej  
w Bondyrzu mianowany diecezjalnym duszpasterzem 
energetyków  

ks. dr Robert STRUS, proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu odwołany  
z funkcji diecezjalnego duszpasterza nauczycieli  

ks. mgr Marek ŻUR, rektor kościoła pw. św. Katarzyny  
w Zamościu odwołany z funcji opiekuna dzieł misyjnych  
w rejonie zamojskim  
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APEL MARYJNY – ODPUST M.B. JAGODNEJ  

KRASNOBRÓD – SANKTUARIUM – 1 LIPCA 2020 R. 
 
Jedną z najstarszych modlitw maryjnych Kościoła katolickiego, 

sięgających aż trzeciego wieku, jest tekst dobrze znany każdemu, kto 
tutaj przed Twój wizerunek przychodzi do Ciebie, Krasnobrodzka 
Pani. Bardzo często treść tego naszego wołania wypowiadamy 
podczas Apelu Jasnogórskiego i po Litanii Loretańskiej. Te słowa 
znamy na pamięć i już prawie od naszych dziecięcych lat 
wypowiadamy je zawsze z gorącym i ufnym sercem. 

Wkładając w nie nas samych i wszelkie sprawy Kościoła, 
Ojczyzny, parafii, rodzin z jakich się wywodzimy, diecezji zamojsko-
lubaczowskiej, w której realizujemy drogę do świętości i nasze 
osobiste troski, modlimy się w taki sposób: „Pod Twoją obronę 
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie 
gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz 
nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani 
nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, 
swojemu Synowi nas oddawaj”. 

Drodzy Siostry i Bracia Pielgrzymi, którzy przybyliście dzisiaj na 
tradycyjny odpust Matki Bożej Jagodnej do naszego sanktuarium, 
my widzimy i mamy w Maryi kogoś bardzo bliskiego sercu każdego 
człowieka. Bo przecież Ciebie powierzył nam jako Matkę Twój Syn, 
Boży Syn, w testamencie na krzyżu. Zostawił nam Ciebie, Maryjo, 
jako Matkę każdego, kto tutaj przychodzi i Ciebie o przyczynę prosi. 
Do Twej osoby, Maryjo, a taką jest matka dla każdego dziecka, 
zwracamy się pełni ufności w naszych doświadczeniach, cierpieniach 
i potrzebach. Wszyscy, co się do Ciebie kierują i wołają oraz proszą, 
znaleźli u Bożej Matki schronienie i pokrzepienie oraz pomoc  
w swym smutku i biedzie. 

Pismo Święte które czytamy i którym staramy się na co dzień 
żyć, ukazuje nam Matkę Jezusa jako Pomocnicę, Pośredniczkę  
i Wstawienniczkę, jako zatroskaną Matkę, która dostrzega, gdzie 
czegoś człowiekowi brakuje. Ty zauważasz naszą nędzę i ubytki oraz 
poruszysz wszystko, co jest tylko możliwe, aby zaradzić mojemu 
kłopotowi i niedostatkowi. 

Przypomnijcie sobie wszyscy, którzy tutaj przychodzicie,  
a jesteście słabej wiary i jawią się w duszach waszych jakiekolwiek 
wątpliwości, przywołajcie sobie rolę Maryi, jaką spełniła Ona podczas 
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wesela w Kanie Galilejskiej. To Ty, Boża Matko, pierwsza 
zauważyłaś zakłopotanie nowożeńców i rozpoznałaś ich ciężką oraz 
niezręczną sytuację. Dostrzegałaś beznadziejność ich położenia. 
Wykazałaś się rozwagą i delikatnością dla tych zasmuconych osób, 
które jednak wtedy winny przeżywać dzień swej największej radości. 

Ewangelia św. Jana, opisująca tamto wydarzenie z Kany 
Galilejskiej, prezentuje nam, Maryjo, twoje macierzyńskie  
i pośredniczące działanie. Ukazuje to, do czego jesteś zdolna u swego 
Syna. Delikatnie zwracasz uwagę Jezusa na kłopot nowożeńców.  
I tak zawsze czynisz, także wobec naszych spraw, z jakimi do Ciebie 
tutaj przychodzimy przed Twój Krasnobrodzki obraz. Szeptasz 
Bożemu Synowi do ucha, o tym, czego my nie mamy. 

Bo Ty, Maryjo, byłaś i jesteś zawsze odważna, nie zniechęcasz się 
tym, co może się pojawić jako przeszkoda w Twoim wstawienniczym 
działaniu. Każdemu, pomimo wszystko, objawiasz postawę zaufania. 
Stąd, Maryjo, mamy do Ciebie taką dziecięcą śmiałość. Ty nas, 
ułomnych ludzi, znasz i rozumiesz swego własnego Syna Jezusa 
Chrystusa. Wiesz o tym, jak On bardzo kocha Ciebie i nas. Dlatego 
tu, w tym miejscu, każdemu, kto do Ciebie przychodzi i Ciebie  
o wstawiennictwo prosi, przypominasz: czyńcie to, co wam mój Syn 
poleci. 

Jesteś naszą Matką, Matką tych, co przynoszą do tego 
Krasnobrodzkiego sanktuarium swoje ludzkie biedy. Maryjo, jak Ty 
bardzo się o nas troszczysz. Nie jesteśmy dla Ciebie obojętni, a tego 
tak często doświadczamy w codziennych relacjach od naszych 
bliźnich. Jak Tobie zależy na tym, byśmy byli szczęśliwi, abyśmy żyli 
we wzajemnym braterstwie, radości i łasce. 

Maryjo, jaka Ty jesteś delikatna, mimo że do Ciebie przychodzę  
i do Ciebie wołam o pomoc, Ty nie wchodzisz z butami w moje 
wewnętrzne sprawy, nie mieszasz się, ale mówisz mi o tym, co dla 
Boga i dla Ciebie, jako Matki, jest ważne, lecz decyzje zawsze 
zostawiasz mnie samemu. Ty się jedynie o mnie troszczysz z miłością 
i uczestniczysz w doświadczeniu mego życia. Moje zakłopotanie  
i potrzeba stają się Twoją troską. Uwagę Swego Syna kierujesz na 
trudną sytuację, z jaką do Ciebie ja pielgrzym przychodzę. Maryjo, 
angażujesz się w to, co mnie dotyczy. 

Jagodna Pani Krasnobrodzka, jako biskup tego lokalnego 
Kościoła, w imieniu wszystkich do Ciebie przybywających oraz Ciebie 
błagających o pomoc, dziękuję Ci za to, że nie zostawiasz żadnego 
tutaj proszącego bez pomocy. Tylko Ty wiesz, ile różnorakich cudów, 
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a szczególnie takich duchowych, dokonywało się i dzieje się obecnie, 
także dzisiaj, przez Twoje macierzyńskie wstawiennictwo. 

Z tą wiarą i z taką nadzieją przyszliśmy do Ciebie, Maryjo. Okaż 
się nam Matką, Orędowniczką i Ratunkiem. Nie zawiedź naszego 
oczekiwania, gdy ono jest zgodne z wolą Boga i nam, na różne 
sposoby udręczonym, także chorobą pandemii, udziel swej 
macierzyńskiej miłości. Okaż swą matczyną solidarność z przybyłymi 
do Ciebie pielgrzymami, bo przecież Ty widzisz prawdziwą, tę 
duchową, nędzę człowieka. Usłysz nasz jęk. 

Ukaż mi Twe oblicze współczujące, ratujące i wspomagające. 
Niebieska Mamo, przekonaj mnie o tym, że możesz mi pomóc  
w moim kłopocie i w mym niebezpieczeństwie. Ratuj mnie od 
wiecznego potępienia. A ja mam prawo dane mi przez samego Jezusa 
Chrystusa, Bożego Syna, do Ciebie Maryjo przychodzić jak do Matki  
i Ciebie mymi prośbami niepokoić. Tak też dzisiaj czynię – ja Twoje 
utrudzone dziecko. Weź mnie pod swoją macierzyńską obronę, 
przytul do matczynego serca i zakryj swym płaszczem. Pozwól mi  
u Ciebie znaleźć schronienie, obronę, pocieszenie, ratunek i pomoc. 
Pozwól mi się u Ciebie odnaleźć oraz od grzechu i nieszczęść 
uchować. 

Ty sama, Maryjo, przeszłaś na ziemi drogę Jezusowego krzyża  
i cierpiałaś z winy człowieka, doświadczałaś nieszczęścia i ludzkiej 
biedy. Znasz smak tego wszystkiego, lęk, ból i trudności życia, 
dlatego potrafisz mnie tak dobrze zrozumieć w tym, co mnie dręczy, 
obciąża i sprawia obawę. 

Przybywamy z tym wszystkim do Ciebie, Maryjo przynosimy ze 
sobą do Matki naszą dziecięcą kruchość. Pani Krasnobrodzka, okaż 
się nam Wspomożycielką, Pomocą, Pocieszycielką, Ucieczką 
grzeszników, Uzdrowieniem Chorych, Nadzieją umierających. 
Maryjo do Ciebie się uciekamy, Twej pomocy przyzywamy i Ciebie  
o wstawiennictwo prosimy. Amen. 
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HOMILIA – „KĄPIÓŁKA” MATKI BOŻEJ GIDELSKIEJ  

GIDLE – 30 SIERPNIA 2020 R. 
J 2,1-11 

Nie będę mówił o historii tego miejsca, kultu i zdarzeniach z XVI 
wieku, bo co ja mam wam do powiedzenia! Wy od lat tu przychodzi-
cie, to jest wasza tradycja, rodzinne zwyczaje, parafialne pielgrzym-
ki. Byliście tutaj już tyle razy. To wy mi możecie powiedzieć cała 
historię tego miejsca. Czy tak rzeczywiście jest? Znasz to wszystko 
lepiej ode mnie? I co z tego wynika dla twojego życia, dla ciebie osobi-
ście? 

Nie będę mówił o cudach, jakie tu się działy. Słyszałem wczoraj, 
jak Ojciec Andrzej oprowadzając grupę po kaplicy mówił o dwóch 
tablicach wdzięczności za doznane łaski już z 1622 roku. A tych ta-
blic naliczyłem 80 i w każdej opis, świadectwo tego, czego od Maryi 
doznali ludzie proszący o pomoc. To nie tylko przeszłość, to również 
czas obecny, fakty, jakie teraz mają miejsce. Wy mi o tym mówcie, 
dajcie świadectwo! Trzeba nam koniecznie dawać wobec drugich 
świadectwo wiary, świat tego od nas oczekuje, domaga się takiej wła-
śnie postawy. 

Wreszcie nie będę mówił o samej maryjnej figurze, ani szerzej  
o wydarzeniu dzisiejszej „kąpiółki”. Zresztą ta malutka postać tutej-
szej Bożej Matki Gidelskiej przypomina mi dosłownie maleńki cu-
downy wizerunek Matki Bożej Jagodnej z Sanktuarium w Krasno-
brodzie w naszej zamojsko-lubaczowskiej diecezji, związanego za 
dawnych czasów z Ojcami Dominikanami. Bo Bóg okazuje swoją 
łaskę i moc także poprzez zewnętrzną małość. Ty sam musisz oczyma 
ciała, i jeszcze bardziej ducha, zobaczyć działanie Boga poprzez 
wstawiennictwo Maryi. Natomiast będę do was mówił o jednym  
naszym wołaniu. O prośbie uzdrowienia, nie tylko naszego ciała, ale 
przede wszystkim ducha. 

(Teraz pokazuję telefon komórkowy). Oto wybieram numer tele-
fonu (oczywiście nie teraz w czasie Mszy św.) i niecierpliwie czekam 
na połączenie. A to co? Otrzymuję na wyświetlaczu napis albo infor-
muje mnie jednostajny głos: „fałszywe połączenie”. Taka sytuacja 
zdarza się nie tylko podczas najzwyklejszego telefonowania i wywołu-
je u mnie pewne zaskoczenie, a nawet zdziwienie. Pytam się: jak to, 
dlaczego? Czy wybrałem zły numer? Oczywiście, że właściwe, dobre 
połączenia w życiu codziennym spotykamy o wiele częściej niż  
te nieudane, ale tej prawdy nawet nie zauważamy i nad nią się nie 
zastanawiamy. 
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Jak wygląda moja gotowość do tego, by zawsze podejmować  
i rozwijać to, co mnie z drugą osobą łączy, aby to był właściwy zwią-
zek, odpowiednia relacja? A co robię, gdy przekonuję się, iż właśnie 
to połączenie z kimś drugim jest fałszywe, nie buduje naszego wza-
jemnego dobrego związku: sąsiedzkiego, koleżeńskiego, przyjaciel-
skiego, małżeńskiego czy zawodowego? 

To jest bardzo bolesne, gdy na sobie doświadczam ogromnego 
rozczarowania z tego powodu, że znowu rozminąłem się z kimś lub  
z czymś w życiu. Moje szczęście przeszło obok, podjąłem w osobistych 
decyzjach jakieś fałszywe połączenie. To splot niesprzyjających dla 
mnie okoliczności i wszystko, czy też tak wiele, w podsumowaniu 
mego życia przepadło, straciłem bezpowrotnie dane mi szanse. A to 
była Boża łaska, z jaką winienem współpracować. Trzeba było ją 
wykorzystać dla dobra mojego i ludzi, ku chwale Pana, na cześć  
Maryi i ku mojej osobistej świętości. 

Dzisiaj, jako Boże dzieci i duchowi synowie Maryi, którą w tym 
sanktuarium MB Gidelskiej Uzdrowienia Chorych nawiedzamy, 
przychodzimy by dokonać szczególnego dorocznego obmycia w winie 
Jej kamiennej cudownej figurki pochodzącej z XVI wieku, z wiarą  
w moc Bożej Matki i Jej zatroskanie o nas. To Ona szepta Synowi do 
ucha, tak jak wtedy w Kanie Galilejskiej, dostrzegając kłopot nowo-
żeńców z brakiem wina, prosiła Go, aby zaradził ludzkiej biedzie. 
Tak obecnie mówi Mu o doświadczanych przez nas rozczarowaniach, 
o tych fałszywych naszych życiowych połączeniach, z jakimi nie 
umiemy sobie poradzić i one mogą się okazać naszą życiową kata-
strofą. 

Bo miało być tak idealnie, uwierzyłem ludzkim obietnicom, że to 
będzie coś wyjątkowego, więc nie wypełniałem tego, o co mnie prosiła 
Maryja, tak jak na weselu w Kanie: zróbcie to, co mój Syn wam  
powie. A jakie są konkrety? Nie czerpałem modlitwy, cierpliwości, 
uczciwości, życia Bożymi przykazaniami, miłości, miłosierdzia,  
przebaczenia do stągwi mego życia. 

Nie mogę uwierzyć w to, że ktoś mnie fałszywie połączył. To nie 
tak miało być, nie o tym marzyłem. Przecież prosiłem o całkiem coś 
innego. Pani Gidelska, co leczysz ludzkie choroby ciała i zaradzasz 
duchowym strapieniom tych, co w tym sanktuarium szukają miło-
sierdzia Twego Syna w sakramencie pojednania oraz w duchowych 
rozmowach, Ty do serca Twego nas wszystkich, jak Syna Twego 
przygarnij, nas, którzy jesteśmy zagubieni i nie umiemy się odnaleźć 
w obecnym świecie. 
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Dlaczego w mym życiu tak ciągle mi nie wychodzi. Wybieram fał-
szywy kierunek, niewłaściwe połączenie i idę złą drogą, która sprze-
ciwia się Bożym przykazaniom i sprzeniewierza się Jego woli. Matko 
Gidelska, pomóż nam się odnaleźć, rozeznać to, co błędne w dokony-
wanych życiowych wyborach, gdyż one nie dają nam szczęścia. Może 
te decyzje nasycają nasze ludzkie pragnienie, by mieć, ale jakże czę-
sto wówczas ginie w nas tęsknota za tym, by być: świętym, dobrym, 
uczciwym, prawdomównym, wiernym, sprawiedliwym i miłosiernym. 

Maryjo, wszyscy, którzy stają na ślubnym kobiercu, także w tym 
kościele, a potem przed Twym wizerunkiem składają małą wiązankę 
kwiatów, są przekonani, iż właśnie ta osoba, to połączenie ich miłości 
i życiowej drogi jest najlepsze, najpiękniejsze, jedyne. Gdyby ktoś 
wówczas odważył się głośno powiedzieć, że to fałszywa decyzja, to 
musiałby się liczyć z poważnymi konsekwencjami. A zapytać tych 
samych małżonków, nawet po krótkim czasie od ich ślubu, to w ilu 
przypadkach się okazuje, że tamta przysięga, ich wzajemne połącze-
nie „biorę ciebie za męża, za żonę i ślubuję ci” było czymś dla nich 
najtragiczniejszym. 

Przecież każda matka, która żyje zasadami chrześcijańskiego 
macierzyństwa, ta co prawdziwie kocha swoje dziecko, od naturalne-
go poczęcia aż do zwykłej śmierci, ona dla swego życiowego skarbu, 
ale i dla wszystkich dzieci, chce tylko dobra. Dlatego też Matka Boża 
Gidelska w to wydarzenie obecnej „kąpiółki” podpowiada nam tu 
obecnym, wszystkim pielgrzymom, kustoszom tego miejsca Ojcom 
Dominikanom, swym córkom i synom, co mamy robić, jaki obrać kie-
runek, aby dotrzeć do celu. 

Gidelska Maryja w momentach smutku i zwątpienia, w doświad-
czeniu choroby, podsuwa nam najważniejsze dla naszego życia twa-
rze i osoby, których podstawową właściwością jest zatroskanie o po-
prawny kierunek naszego życia, o to dobre i owocne nasze połączenie 
z Bogiem, z ludźmi i samym sobą. 

Kto to jest? To przede wszystkim są rodzice: ojciec i matka, któ-
rzy mnie kochają i mają zawsze dla mnie czas. To rodzeństwo, nau-
czyciele i wychowawcy z powołania. To kapłan: proboszcz, zakonnik, 
siostra zakonna, katecheta czy spowiednik. To przyjaciel, osoba ucz-
ciwa, sumienna, słowna, kochająca Boga i Ojczyznę. 

Maryja, Uzdrowienie Chorych, z tego sanktuarium pyta się mnie 
teraz. Czy mam dobrą łączność z własną rodziną, z najbliższymi,  
a może w tych tak istotnych relacjach ciągle się pojawia jakiś ostrze-
gawczy sygnał: „fałszywe połączenie”, albo nawet znaki uświadamia-
jące nam brak jakiejkolwiek łączności? A jak wygląda to w odniesie-
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niu do samego Boga, w relacji do mojej wspólnoty parafialnej? Czy ta 
łączność jest poprawna, właściwa, a może coś jej przeszkadza, obcią-
ża ją, raczej staje się powodem do smutku niż do pociechy? 

Warto zapytać o moje powiązanie z innymi, czy traktuję je jedy-
nie jako przykry obowiązek, np. sąsiedzki, konieczność w pracy, 
przypadek w wyborze klasy, szkoły, przymus społeczny, los jaki mi 
wyznacza moje narodzenie i zamieszkiwanie właśnie w tym miejscu  
i pośród takich ludzi? Jednoczy nas wspólna historia, doświadczenie, 
język, wiara, tradycja, Ojczyzna, rodzinny i małżeński dom, wspólno-
ta zakonna czy kapłańska? Jaka jest autentyczna moc podtrzymują-
ca owo połączenie? Czy to jest miłość? Taka, która pozostaje wierna 
do końca, wszystko przetrzyma? Miłość trwająca nawet wówczas, gdy 
wszelkie inne połączenia życiowe gdzieś się poprzerywały? Czy tylko 
zewnętrzne posłuszeństwo bez ducha? 

Pośród liczby osób, których zadaniem, swoistą misją a nawet po-
wołaniem jest troska o właściwe te najważniejsze połączenia w ludz-
kim życiu, pojawia się postać kapłana, naszego księdza, ojca Domini-
kanina z tego sanktuarium. On jawi się jako sługa właściwego wią-
zania, jako pasterz powierzonej mu owczarni. Winien się starać  
o naprawianie przede wszystkim tych złych, niewłaściwych ducho-
wych połączeń, jakie zachodzą między zagubionym człowiekiem  
a szukającym go Bogiem oraz ma zabiegać o umacnianie relacji  
właściwych, wzmacniających świętość poszczególnych wiernych. 

I tu dotykamy osobliwego cierpienia każdego duszpasterza, spo-
wiednika, duchowego doradcy, którzy pomagając innym, widzą, że  
w życiu tych osób niemal wszystko się pozrywało, poplątało, tragicz-
nie zaguźlało. Dotykają tych duchowych, a czasem i fizycznie nama-
calnych, fałszywych przeróżnych połączeń z życia człowieka. Sami 
boleją, gdy widzą, iż to, co miało ludzi łączyć, budować, jednoczyć, 
zaczyna osoby, rodziny, sąsiadów, wioskę, społeczność a nawet cały 
naród dzielić. To jest trudny do wyrażenia krzyż kapłana walczącego 
o ludzką duszę dla Boga. Stąd też i duchowni, zatroskani o zbawienie 
dusz, przybywają tu do Domu Matki Gidelskiej, by Ją prosić o pomoc, 
bo Ona nie odmówi tym, którzy są w potrzebie. To nam zawsze po-
twierdzają słowa z dzisiaj usłyszanej Ewangelii. 

Kana Galilejska to początek Chrystusowego działania, ale póź-
niej sam Pan Jezus przeżywał chwile rozczarowań, gdy słuchający 
Go i nawet Jego uczniowie, którzy, jak mówi zakończenie dzisiejszej 
Ewangelii, uwierzyli w Niego, wyrażali swoje zdziwienie, stwierdza-
jąc, iż spodziewali się czegoś innego w Jego postawie czy decyzji.  
U początku Jego nauczania, gdy działy się różne znaki jak ten  
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z Kany i uzdrowienia, to entuzjazm osób idących za Nim wydawał się 
taki obiecujący. Jego słowa poruszały serca i mobilizowały do kon-
kretnych czynów. Byli wpatrzeni w Mistrza i gotowi całkowicie pójść 
za Nim. Ale gdy zaczął od nich wymagać, odwołując się do potrzeby 
zawierzenia Bogu, zaczęli się buntować i wyrażać swoje rozgorycze-
nie. Entuzjazm się skończył. 

Nawet gdy uczniowie nie bardzo rozumieją Pana Jezusa, to On 
ich nie odpycha od siebie, nie porzuca, nie wymienia tych rozgory-
czonych na nowych, zachwyconych Jego słowem i działaniem. Gdyż 
taka jest miłość. Ona się nie obraża, nawet cierpiąc upokorzenie nie 
zamyka się w sobie. Z głębokości serca, zakotwiczona w samym Bo-
gu, szuka właściwego połączenia z rozżalonym człowiekiem. Dlatego 
też w tym Domu Matka Boża Gidelska przyjmuje wszystkie swoje 
dzieci, także te rozżalone, poranione, na Boga obrażone i rozgoryczo-
ne. 

Ilu przychodzi tutaj prosić o uzdrowienie ciała, wyjście z nałogu, 
uratowanie z kłopotu. A przecież tutaj, w Domu Matki, trzeba nam 
najpierw wołać o pomoc w uzdrowieniu ducha, sumienia, w uleczeniu  
i naprawieniu ludzkich relacji, związków, wspólnot. Choćby tych po-
przerywanych przez bolesne doświadczenie pandemii koronawirusa. 

Najświętsza Maryjo z sanktuarium w Gidlach, przychodzimy do 
Ciebie z ufnością, prosząc, byś dotknęła swoją leczącą obecnością 
przez tę cudowną figurę, wino przygotowane i jakie przynieśliśmy ze 
sobą na uzdrowienie naszych ciał i ducha, na wyleczenie z chorób  
i lęków. Błagamy o Twoje pokrzepienie, o rozbudzenie w nas nadziei, 
o pewność w osobistych decyzjach i rozmaitych życiowych połącze-
niach, że gdy one są zgodne z wolą Boga Ojca, to staną się błogosła-
wieństwem dla mnie, dla innych, dla wszystkich pątników, na teraz  
i na wieczność. Okaż się nam Matką i nie wypuszczaj nas z Twej 
opieki, Pani Gidelska. Amen. 
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Ks. Zygmunt Jagiełło  
 

TROSKA O KSIĘGI PARAFIALNE I LITURGICZNE∗ 
 
Ustawodawca kodeksowy stanowi, że proboszcz pełniący urząd 

kościelny zobowiązany jest do prowadzenia określonych ksiąg me-
trykalnych i parafialnych, przepisanych prawem powszechnym  
i partykularnym, szczególnie dla celów określenia „stanu dusz” we 
wspólnocie parafialnej, powierzonej jego pieczy (kan. 535 § 1)1. Dla-
tego z ustaw kościelnego prawa powszechnego wynika konieczność 
prowadzenia księgi ochrzczonych, księgi zawartych małżeństw, 
zmarłych oraz bierzmowanych, zwanych również księgami metry-
kalnymi2, bowiem na ich podstawie wydaje się metryki parafialne3. 
Konferencja Biskupów może wydać dekret nakazujący prowadzenie 
innych ksiąg parafialnych i pozametrykalnych (por. kan. 455 § 1). 
Tak samo biskup diecezjalny może wydać dekret, by dodatkowo pro-
wadzić inne księgi. Proboszcz jako zarządca parafii ma czuwać, aby 
księgi były spisywane starannie i dokładnie oraz odpowiednio bez-
piecznie przechowywane. Celem zabezpieczenia przed ewentualną 
utratą ksiąg metrykalnych i parafialnych, do końca każdego roku 
proboszcz powinien przesłać lub przez dziekana dostarczyć do archi-
wum diecezjalnego, zgodnie z decyzją biskupa diecezjalnego lub pra-
wa partykularnego, tzw. duplikaty ksiąg metrykalnych. Z okazji 

                                                      
∗
 Fragment rozprawy doktorskiej pt. „Urząd i kompetencje dziekana w Kodeksie 

Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie synodal-
nym”. KUL Lublin 2019.   

 

1 Por. W. WENZ, Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. 
Studium kanoniczno-pastoralne, Wrocław 2008, s. 67; J. ADAMCZYK, Księgi parafialne 
w świetle obowiązujących przepisów, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 24 (2016), nr 
2, s. 167-184.  

2 Por. F. JOP, Przepisy wydane przez księży biskupów polskich o prowadzeniu 
ksiąg parafialnych: ochrzczonych, bierzmowanych, małżeństw i zmarłych oraz księgi 
stanu dusz, w: Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. Dodatek, red.  
F. BĄCZKOWICZ, J. BARON, W. STAWINOGA, Opole 1958, t. 2, s. 597-600.  

3 W ocenie merytorycznej księgi parafialne stanowią najdokładniejszy opis stanu 
osób, tzw. kanonicznego wiernego, a więc precyzyjnie i wiarygodnie określają aktualną 
pozycję kanoniczną każdego chrześcijanina. Dlatego akta ksiąg metrykalnych 
należycie sporządzone oraz odpisy i świadectwa wydawane przez proboszczów  
w ramach działalności kancelarii parafialnej, wyłącznie na podstawie tych ksiąg, 
należą do kościelnych dokumentów publicznych, zachowując moc dowodową, 
wskazując bezpośrednio na treść tych wydarzeń i faktów, które potwierdzają. Por. 
Can. 1813 § 1, p. 4 KPK/17.  
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kanonicznej wizytacji biskupiej, odbywającej się raz na pięć lat,  
następuje kontrola oraz sprawdzenie prowadzenia i przechowywania 
ksiąg parafialnych, jak też porządku i usytuowania archiwum para-
fialnego (kan. 396-397). 

Dziekan, wypełniając swoje kompetencje administracyjno-
kontrolne, również musi zatroszczyć się o to, aby księgi parafialne 
były prowadzone prawidłowo i zgodnie z prawem. Księgi metrykalne 
są dowodem zaistniałych faktów prawnych i tym samym powodują 
skutki prawne w życiu wiernych, odzwierciedlając życie parafialne, 
stanowiąc dokumentację wiary. Stąd ich ważność i znaczenie, a jed-
nocześnie obowiązek starannego i odpowiedzialnego prowadzenia. 
Najważniejsze w kancelarii parafialnej są księgi zawierające akta 
metrykalne chrztów, zawartych małżeństw, zmarłych i protokoły 
kanonicznego badania narzeczonych, które sporządza się przy pomo-
cy ujednoliconych formularzy z rubrykami wskazującymi, jakie dane 
powinny być zapisane w danym akcie. Wszystkie rubryki formularzy 
metrykalnych powinno się sporządzać wyraźnym pismem ręcznym 
(najlepiej wiecznym piórem), z wykluczeniem niedbalstwa, niechluj-
stwa i odkładania spisywania na później. Bezpośrednio odpowie-
dzialnym za prowadzenie ksiąg parafialnych jest proboszcz (kan. 535 
§ 1-3)4. Dlatego dziekan, zgodnie z kan. 555 § 2, 3o, powinien dokonać 
corocznej wizytacji w swoim dekanacie każdej parafii i także ze 
szczególną troską przyjrzeć się księgom parafialnym. 

Ustawodawca kodeksowy stwierdza, że dziekan zobligowany jest 
także do kontroli prowadzenia księgi stypendiów mszalnych (kan. 
955 § 3-4 i 958 § 1-2)5. Przyjęte intencje Mszy św., lub powierzenie 
tych intencji innym kapłanom, powinno zostać obowiązkowo na-
tychmiast odnotowane, z zaznaczeniem wysokości ofiary złożonej  
i przekazanej. Tak samo każdy kapłan powinien dokładnie zapisywać 
Msze św., które przyjął do odprawienia i które odprawił. Natomiast 
proboszcz, administrator, rektor kościoła lub innego pobożnego miej-
sca, w których zwykło się przyjmować stypendia mszalne, powinni 
posiadać specjalną książkę, w której dokładnie mają zapisywać liczbę 
Mszy św. przyjętych do odprawienia, intencje, jak również złożoną 

                                                      
4 Zob. K. BURCZAK, Szczegółowe obowiązki kanoniczne proboszcza w zakresie 

nauczania, uświęcania i pasterzowania, „Studia Prawnicze KUL” 66 (2016), nr 2, s. 29.  
5 S. ŁUPIŃSKI, Ofiary mszalne w świetle uchwał polskich synodów diecezjalnych 

po Soborze Watykańskim II, „Studia Teologiczne” 21 (2003), s. 327. 



KURIA DIECEZJALNA 

 
 

 

421

ofiarę i fakt odprawienia. Ordynariusz jest zobowiązany każdego 
roku sprawdzić osobiście lub przez innych te księgi (kan. 958 § 1-2)6. 

Prawidłowość prowadzenia i przechowywania ksiąg parafialnych 
jest sprawdzana przy okazji wizytacji kanonicznej parafii, przeprowa-
dzanej przez biskupa, a także przez dziekana z racji corocznej wizyta-
cji parafii, co bezpośrednio wynika z jego urzędu (kan. 555 § 1). 

Biorąc pod uwagę, że ostatecznie za prowadzenie ksiąg metry-
kalnych i innych parafialnych oraz archiwum parafialnego odpowie-
dzialny jest proboszcz, który powinien czuwać nad dokładnym spisa-
niem i przechowywaniem ksiąg prowadzonych zgodnie z przepisami 
prawa powszechnego i partykularnego, należy pamiętać, że księgi 
stają się wiarygodnym dowodem potwierdzającym zaistnienie doko-
nanych faktów prawnych i pozwalają również określić skutki prawne 
w życiu wiernych i ich aktualną pozycję kanoniczną. Dlatego na 
dziekanie spoczywa obowiązek dokładnego i sumiennego sprawdze-
nia ksiąg parafialnych i liturgicznych, w jakim są stanie i czy są bez-
piecznie przechowywane w archiwum parafialnym, tak by nie dosta-
ły się do obcych rąk7.  

Z przeprowadzonej analizy wynika następujący wniosek: Usta-
wodawca kodeksowy wprost obwarowuje surową kanoniczną sankcją 
karną poważne zaniedbania w realizacji obowiązku należytego pro-
wadzenia ksiąg metrykalnych. Sankcja odnosi się zwłaszcza do oko-
liczności popełnienia przestępstwa fałszowania zapisów urzędowych, 
zawartych w księgach metrykalnych, jak i potwierdzenia nieprawdy 
przez wystawianie nieprawdziwych świadectw i odpisów kościelnych 
dokumentów (kan. 1391).   

 

                                                      
6 W. WENZ, Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. 

Studium kanoniczno-pastoralne, s. 68. 
7 K. BURCZAK, Szczegółowe obowiązki kanoniczne proboszcza w zakresie naucza-

nia, uświęcania i pasterzowania, s. 29; zob. P. Kroczek, Podręcznik ochrony danych 
osobowych w Kościele Katolickim. Komentarze, wyjaśnienia, wzory i wskazówki dla 
administratorów danych osobowych oraz inspektorów ochrony danych publicznych 
kościelnych osób prawnych (głównie parafii) opracowane przez Kościelnego Inspektora 
Ochrony Danych, w: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAI/KIODO/podrecznik2018-
01.html [dostęp: 28 IX 2018]; P. Zając, RODO a Kościół katolicki w Polsce. Określenie 
zakresu działalności Unii Europejskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Pol-
skich” 28 (2018), nr 31, s. 61-75.  
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Bp Mariusz Leszczyński 
 

Czuwajcie bracia! Módlcie się bracia! Miłujcie się bracia! 

HOMILIA PODCZAS DOŻYNEK DIECEZJALNYCH W KRASNOBRODZIE,  
NIEDZIELA,13 WRZEŚNIA 2020 R. 

 
Drodzy Rolnicy,  
Siostry i Bracia w Chrystusie! 

 
Zgromadzeni w sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej na 

modlitwie z okazji dożynek diecezjalnych, rozważmy najpierw cenną 
naukę z dzisiejszej liturgii Słowa. Oto autor księgi Syracha mówi: 
Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną 
ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, 
jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad 
człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie 
swoich własnych grzechów? (Syr 28,2-4). Ilustracją tych słów jest 
przypowieść z dzisiejszej Ewangelii o niemiłosiernym dłużniku, który 
był winien królowi dziesięć tysięcy talentów. Talent jako jednostka 
monetarna liczył ponad trzydzieści kilogramów złota lub srebra. 
Dziesięć tysięcy talentów było więc sumą niezwykle wielką. Obar-
czony tak ogromnym długiem sługa, został obdarowany równie wiel-
kim miłosierdziem. Jednakże nie docenił tego wielkodusznego gestu 
władcy. Gdy bowiem spotkał jednego ze swoich współsług, który był 
mu winien tylko sto denarów (Mt 18,28), czyli zapłatę należną za 
około trzy miesiące pracy, nie pamiętał już o łasce, której doznał  
i miłosierdzia współbratu nie okazał. Dlatego został bardzo surowo 
ukarany. Król bowiem zawyrokował: Sługo niegodziwy! Darowałem 
ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś 
był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad to-
bą? I uniósłszy się gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki 
mu nie odda całego długu. Jezus przypowieść tę konkluduje prze-
strogą: Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was 
nie przebaczy z serca swemu bratu (Mt 18,21-35).  

Z jakiego motywu wynika przebaczanie? W aklamacji przed dzi-
siejszą Ewangelią Jezus mówi: Przykazanie nowe daję wam, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13,34a). Fun-
damentem miłosierdzia jest miłość. 

Piotr Apostoł pytał Jezusa: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli 
mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus odrzekł: 
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Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy 
(Mt 18,22), to znaczy zawsze. Podobnie mówi w Modlitwie Pańskiej, 
którą polecił swoim uczniom: Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz 
(…), przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy 
przeciw nam zawinili (…). Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich 
przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie 
przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych 
przewinień (Mt 6,8-15). Trzeba więc starać się usilnie i modlić gorąco 
o to, by wyzwalać się ze wzajemnych uprzedzeń, a zwłaszcza z nie-
nawiści, i zawsze wielkodusznie sobie przebaczać. W tym miejscu,  
w kontekście święta plonów, przywołajmy jeszcze inne znamienne 
słowa Jezusa: Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam  
sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. 
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj (por. Mt 5,23-24). Nie przypadkowe 
jest zatem w Modlitwie Pańskiej zestawienie obok siebie słów: Chle-
ba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak! Bóg daje chleb  
i inne dary tym ludziom, którzy mają w sercu wiarę, żyją miłością  
i okazują sobie miłosierdzie. Chciejmy do takich ludzi należeć! 

Wieś polska od zarania naszych narodowych i kościelnych dzie-
jów była ostoją wiary i tradycji katolickiej oraz miejscem pielęgno-
wania cnót chrześcijańskich. I niech tak będzie nadal! Tę nadzieję 
daje nam także, drodzy rolnicy, wasza dzisiejsza obecność na dożyn-
kach w sanktuarium Pani Roztocza. Bądźcie zatem apostołami miło-
ści i miłosierdzia, pokoju i dobra w waszych rodzinach i środowi-
skach; szlachetnym życiem budujcie piękny wizerunek Kościoła,  
kochajcie Ojczyznę oraz pielęgnujcie tradycje narodowe i przywiąza-
nie do ziemi ojców. Polska – uczył Sługa Boży Stefan Wyszyński – 
musi wiązać się z ziemią, musi kochać ziemię ojczystą i nie może się 
od niej oderwać. Naród, jeśli chce utrzymać swój byt narodowy i pań-
stwowy, swą niezależność i wolność, musi być związany z ziemią. Tak 
jak trawy trzymają lotne piaski, aby ich burze nie przewiały, tak na-
ród polski musi się trzymać całą duszą całym sercem ziemi, aby wią-
żąc się z ziemią i nie dając się z niej wydziedziczyć, zabezpieczać swą 
wolność i miejsce na karcie Europy (S. Wyszyński, Łowicz, 30 VIII 
1970 r.). Czytałem – wspomina Prymas Tysiąclecia – jak Niemcy 
wysiedlali rolników z Zamojszczyzny. To było straszne! Im były po-
trzebne nasze ziemie. Często dzisiaj nie myślimy o tym, że Polska nie 
może być pustkowiem, na którym od czasu do czasu spotka się wielkie 
miasto. Przecież to miasto musi mieć chleb i trudno, aby Polska ciągle 
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kupowała chleb za granicą! Uprawa ziemi należy do nas, do naszych 
braci, do tych, do których mówił już dawno Ojciec niebieski: «Czyńcie 
sobie ziemię poddaną» (S. Wyszyński, Wąchock, 7 X 1979 r.). Echo 
tych słów niesie się po ziemi polskiej po nasze czasy jako przestroga 
przed groźną, bo łatwą pokusą zatracenia pamięci i tożsamości. Naj-
ważniejszym czynnikiem w ekonomii narodowej, mającym moc ule-
czenia jej – podkreślał Sługa Boży – jest etyka i moralność chrześci-
jańska. Bez wprowadzenia zasad moralności chrześcijańskiej, a więc 
obowiązkowości, sumienności i ładu współżycia do naszej codzienno-
ści życiowej, nie da się uleczyć porządku społecznego i ekonomicznego 
w naszej ojczyźnie i w świecie. Pierwszą wartością, pierwszą mocą 
konieczną dla zaprowadzenia harmonii życia i współżycia w świecie  
i w naszej ojczyźnie jest Bóg uznany i umiłowany. Dziś wielu ludzi 
niestety o tym zapomina żyjąc tak, jakby Boga nie było (por. św. Jan 
Paweł II). Głoście więc światu, jak czynili to wasi ojcowie, że bez Bo-
ga ani do proga! I czuwajcie bracia! Módlcie się bracia! Miłujcie się 
bracia! (…). Czujność nasza ma zmierzać do obrony naszej świętej 
wiary (…). Otrzymaliśmy wiarę jako drogocenny skarb od ojców na-
szych (…). Miłujcie się bracia! Wyzwólcie się z uczuć nienawiści,  
z poglądów wam odmiennych, gdyż nienawiść rodzi nieszczęście. Za-
pomnijcie sobie urazy, pomagajcie sobie wzajemnie. Miłość jest siłą 
naszej wiary chrześcijańskiej. Miłością świat zwyciężymy – wołał 
biskup lubelski Stefan Wyszyński w kazaniu w Krasnobrodzie,  
2 lipca 1948 r., w obecności prymasa Polski Augusta Hlonda, podczas 
obchodów 300-lecia czczonego tu cudownego obrazu Matki Bożej.  
I w tym duchu dziś – za Sługą Bożym – wołajmy: Matko Boża Kra-
snobrodzka, niech się wzruszy Twoje macierzyńskie serce (…) i wy-
prosi światu innego ducha – ducha Słowa Przedwiecznego, ewange-
licznej miłości, ducha pokoju, sprawiedliwości, przyjaźni Bożej, du-
cha żywicielstwa, karmienia, dzielenia się chlebem (S. Wyszyński, 
Warszawa, 6 I 1980). 

Drodzy rolnicy! Chleb, który dziś składacie przed ołtarzem Pań-
skim jest darem Stwórcy i owocem waszej pracy uświęconej przez 
Chrystusa (por. S. Wyszyński, Łowicz, 30 VIII 1970), a wieniec do-
żynkowy – koroną waszego trudu na polu i w gospodarstwie. 
Wdzięczni za tegoroczne zbiory do Boga wołamy: Błogosławiony je-
steś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymali-
śmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, Tobie go 
przynosimy, aby się stał dla nas chlebem życia. Amen. 



INNE 

 
 

 

428

 

Bp Ignacy Dec 
 

KARDYNAŁ MARIAN JAWORSKI (1926-2020) 
– PHILOSOPHORUM DECUS ET THEOLOGORUM PRINCEPS 

KRAKÓW, 10 WRZEŚNIA 2020 R. 
 
Wstęp 

 
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, Metropolito 

Krakowski; 
Ekscelencje, Najczcigodniejsi Księża Biskupi; 
Magnificencje czcigodni księża i panowie rektorzy Uczelni 

Krakowskich na czele z ks. prof. dr hab. Robertem Tyrałą, 
rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II;  

Prześwietne duchowieństwo diecezjalne i zakonne; 
Szanowni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych;  
Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Prezydencie; 
Szanowni przedstawiciele świata nauki i kultury; 
Szanowni przedstawiciele służb mundurowych; 
Czcigodne osoby życia konsekrowanego; 
Droga młodzieży akademicka;  
Drodzy Krakowianie;  
Bracia i Siostry w Chrystusie; 

 
„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. 

Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za 
nieszczęście i odejście za unicestwienie, a oni trwają w pokoju” (Mdr 
3,1-3)  – to słowa mędrca Pańskiego, mówiące o życiu wiecznym 
człowieka. Chrystus zaś wymienia kategorie ludzi żyjących na ziemi, 
którzy odziedziczą królestwo niebieskie i kończy proklamację 
błogosławieństw słowami: “Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka 
jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5,12a). Słowa te dziś odnosimy do 
śp. Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego, gdyż znajdują one w Jego 
osobie swe wypełnienie. Dla Niego te słowa o Bogu, o niebie,  
o wieczności, o nieśmiertelności człowieka były – tu na ziemi –  nie 
tylko prawdą wiary, prawdą  zawartą w Bożym objawieniu  
i przybliżaną przez teologię, ale dla Niego była to także prawda 
filozofii, prawda, która wyrasta z zadumy nad światem i nad 
człowiekiem. Spróbujmy zdobyć przekonanie, że tak właśnie było  
w życiu tego wielkiego pasterza Kościoła i mecenasa nauki 
katolickiej. 
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Śp. Ksiądz Kardynał Marian Jaworski ma za sobą niezwykłą 
drogę życia, która w sobotę, 5. września br. zakończyła się na tej 
ziemi. Na kapłańskim, biskupim i kardynalskim odcinku tej drogi, 
który obejmuje 70 lat, odnajdujemy dwie katedry, z których dzielił 
się On z innymi mądrością przyrodzoną – naukową, głównie 
filozoficzną i mądrością nadprzyrodzoną, zawartą w prawdach wiary. 
Od roku 1955 była to katedra akademicka, doktorska i profesorska,  
a od roku 1984 także katedra biskupia i kardynalska. Stąd też 
można powiedzieć, że Ksiądz Kardynał był człowiekiem Kościoła  
i nauki, był kapłanem, biskupem i kardynałem i jednocześnie 
nauczycielem akademickim, profesorem. Dla nas nadszedł czas 
pożegnania go do wieczności, a równocześnie czas zastanowienia się 
jakie wartości przekazał nam Bóg przez jego ziemskie życie: wartości 
dla Kościoła i Narodu, dla osób duchownych i świeckich. Już o tym 
wiele powiedziano i napisano, z pewnością wiele jeszcze pojawi się 
wokół Jego osoby słów i tekstów. Jesteśmy przekonani, że zmarły 
pasterz i uczony znajdzie godne i zasłużone miejsce w dziejach 
Kościoła, także w polskiej nauce i kulturze. Dzisiaj, w krakowskim 
etapie jego pogrzebowego pożegnania, pożegnania, tu w kolegiacie 
św. Anny, w środowisku akademickim, spójrzmy na jego zasługi  
i przesłanie przekazane nam z katedry profesorskiej. Moje skromne, 
wstępne refleksje układam w trzy części, odnosząc je kolejno: do jego 
działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-organizacyjnej oraz do 
jego działalności na rzecz nauki katolickiej w Polsce. 

 
1. Działalność naukowo-badawcza 

Ksiądz Kardynał Marian Jaworski przeszedł w swojej młodości 
przez dobrą formację filozoficzno-teologiczną. Jego umysł i serce 
ukształtowały głównie trzy wybijające się w latach powojennych 
środowiska filozoficzno-teologiczne w Polsce: krakowskie, lubelskie  
i warszawskie. W Krakowie, na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobył magisterium (1950) i doktorat 
(1952) z teologii. W Lublinie, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, osiągnął magisterium (1954) 
i doktorat (1955) z filozofii. W Warszawie zaś, w Akademii Teologii 
Katolickiej uzyskał habilitację (1966). Te trzy środowiska wytyczyły 
do pewnego stopnia młodemu adeptowi nauki styl uprawiania 
filozofii i teologii. Lublin ugruntował w młodym ks. Jaworskim 
głównie postawę arystotelesowsko-tomistyczną. Kraków  
z myślicielami tej rangi co Roman Ingarden a potem ks. Karol 
Wojtyła, skierował uwagę młodego tomisty na wartość metody 
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fenomenologicznej w uprawianiu filozofii dla potrzeb dzisiejszej 
teologii i kultury. W Warszawie zaś i nadal w Krakowie tworzył 
własne koncepcje filozoficzne. W ten sposób ks. dr Marian Jaworski 
wszedł na drogę ubogacania tradycyjnego tomizmu realistyczną 
fenomenologią. Jak sam to wyznał: „filozofia winna być «szkołą 
dobrego myślenia», musi być «fenomenologiczna», a zarazem 
«metafizyczna»”. W tej postawie stał się podobny do kard. Karola 
Wojtyły a także do Edyty Stein, przy czym ta ostatnia zaczęła od 
fenomenologii i doświadczając jej niewystarczalności, zwróciła się do 
tomizmu, zaś kard. Jaworski formacyjnie przeszedł drogę odwrotną – 
od tomizmu ku fenomenologii (oczywiście bez porzucania tomizmu). 
Dziedziną, nad którą najpierw pochylił się, była religia, a dokładniej 
przeżycie religijne, ujawniające się w doświadczeniu religijnym. 
Inspirując się myślą Romano Guardiniego a także w jakiejś mierze 
Maxa Schelera, lowańczyka Alberta Dondeyne’a i innych 
fenomenologów, ks. Jaworski stał się na gruncie polskim pionierem 
nowego sposobu uprawiania filozofii religii. Zafascynował go fenomen 
przeżycia religijnego, jako zjawiska jedynego w swoim rodzaju, nie 
dającego się zredukować do innych, mimo że z innymi jest ono często 
współdane. To samo dotyczyło samej religii jako szczególnego 
sposobu egzystencji ludzkiej. Najwłaściwszą metodą jej odkrycia  
i poznawczego ujęcia zdaniem ks. Kardynała jest metoda stosowana 
przez fenomenologię. Jednakże na sferze zjawiskowej Kardynał się 
nie zatrzymał. Będąc wiernym uczniem Arystotelesa i św. Tomasza  
z Akwinu, wiedział, że filozof klasyczny musi iść dalej i szukać 
uwarunkowań ontycznych fenomenu religijności, co prowadzi 
nieuchronnie do odkrycia Boga, jako korelatu ludzkiej religijności. 

Ten typ podejścia oznaczał, że Kardynał nie podzielał do końca 
poglądu niektórych tomistów, że filozofia Boga nie może być 
traktowana jako autonomiczna dyscyplina filozoficzna, gdyż – ich 
zdaniem – stanowi ona istotną część metafizyki ogólnej, pełniąc rolę 
jakby jej zwornika. Tak np. uznawał o. Krąpiec. Zdaniem Kardynała 
filozofia Boga jest spokrewniona właśnie z filozofią religii, gdyż 
odkrywa ona Transcendencję, którą się „dosięga” w  przeżyciu 
religijnym, w aktach osobowej wiary. Sprawa ta wiązała się także  
z ujmowaniem relacji Boga filozofów (metafizyki) do Boga religii 
(Abrahama, Izaaka i Jakuba). Ks. Kardynał uważał to rozróżnienie 
za zbyteczne. Wbrew niektórym myślicielom, uważał, iż “filozofia  
i religia – nie utożsamiając się bynajmniej – przenikają się 
wzajemnie i że tym samym teoria dwóch prawd w problematyce Boga 
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nie jest możliwa” (Kard. M. Jaworski, Wybór pism filozoficznych, 
Olecko 2003, s., 176). 

Nowe pomysły na terenie filozofii religii i filozofii Boga nie 
wyczerpywały wszakże całej refleksji filozoficznej ks. profesora 
Mariana Jaworskiego. W jego publikacjach znajdujemy także wiele 
specjalistycznych tekstów z zakresu filozofii człowieka. Lektura tych 
tekstów każe nam zauważyć, że inspiracją i bodźcem do tej refleksji 
antropologicznej były analizy personalistyczne kard. Karola Wojtyły 
zawarte w dziele „Osoba i czyn”. Rozwiązania antropologiczne ks. 
profesora Jaworskiego były zbliżone do poglądów kard. Wojtyły. 
Kardynał Jaworski może być uważany za przedstawiciela tzw. 
antropologii integralnej, w której ma miejsce połączenie 
fenomenologii człowieka z metafizyką człowieka, filozofii 
świadomości z filozofią bytu, podejścia przedmiotowego z podejściem 
podmiotowym. 

 
2. Działalność dydaktyczna i administracyjna 

Działalność naukowo-badawczą dopełniał Ksiądz Kardynał 
działalnością dydaktyczną i administracyjną. Był wykładowcą 
prawie we wszystkich Wyższych Seminariach Duchownych  
w Krakowie. Przez wiele lat prowadził zajęcia w Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie, w Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu i oczywiście w swojej macierzystej uczelni w Papieskim 
Wydziale Teologicznym a potem w Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie. Wyjeżdżał z wykładami gościnnymi do innych ośrodków 
teologicznych krajowych i zagranicznych. Zapraszały Go  
z wykładami znane uczelnie, m. in. w Wiedniu, Grazu, Bochum, 
Monachium, Regensburgu, Pasawie, Paryżu, Neapolu, Mediolanie  
i Rzymie. 

Kardynał Jaworski ma także ogromne zasługi w organizowaniu 
i czynnym uczestnictwie w Kongresach Teologów Polskich i innych 
sympozjów i sesji naukowych o znaczeniu krajowym  
i międzynarodowym. Jego talent w dziedzinie akademickiej 
uwidocznił się także w pełnieniu funkcji administracyjnych, 
powierzanych mu przez władze kościelne i gremia uczelniane.  
W latach 1973-1982 ks. prof. Marian Jaworski pełnił funkcję 
dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Gdy  
8 grudnia 1981 roku Jan Paweł II erygował Papieską Akademię 
Teologiczną w Krakowie, ks. prof. Jaworski został jej pierwszym 
rektorem. Funkcję rektora pełnił do roku 1988, będąc już w ostatnich 
latach biskupem. 
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3. Działalność na rzecz nauki katolickiej w Polsce 
Kardynał Marian Jaworski posiada także ogromne zasługi na 

polu troski o sprawy nauki katolickiej w Polsce. Od 1970 roku pełnił 
funkcję sekretarza Komisji Episkopatu do Spraw Nauki przy 
Konferencji Episkopatu Polski. W roku 1973 został sekretarzem 
Rady Naukowej Episkopatu Polski. Pełniąc te funkcje prowadził 
rozmowy z ówczesnymi władzami oświatowymi zabiegając  
o zagwarantowanie tożsamości kościelnych wyższych uczelni przez 
uznanie ich podmiotowości prawnej i uregulowanie ich statusu 
prawno-publicznego. 

Aby uwydatnić zasługi ks. prof. Mariana Jaworskiego w tym 
sektorze, należy przypomnieć, w jakiej sytuacji znalazło się wyższe 
szkolnictwo kościelne w naszym kraju w ostatnich dziesiątkach lat. 
Przed drugą wojną światową istniało w Polsce pięć wydziałów 
teologicznych na uniwersytetach: w Krakowie, Lwowie, Wilnie, 
Warszawie i Lublinie. Stanowiły one silne ośrodki przedwojennej 
myśli teologicznej. W czasie drugiej wojny światowej teologia polska, 
wraz z nauką i kulturą, poniosły ogromne straty personalne.  
W wyniku przesunięcia granic odpadły wydziały teologiczne Lwowa  
i Wilna. Pomimo usilnych zabiegów władz kościelnych nie 
reaktywowano Wydziału Teologii na Uniwersytecie Wrocławskim.  
W roku 1954 zostały natomiast usunięte przez władze 
komunistyczne Wydziały Teologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego  
i Uniwersytetu Warszawskiego. W ich miejsce utworzono  
w Warszawie Akademię Teologii Katolickiej z ograniczoną liczbą 
studentów. Mocno ograniczono w działalności Wydział Teologii na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Teologię katolicką zepchnięto 
do seminariów duchownych, w których poziom kształcenia był różny  
i które były przeznaczone do likwidacji. Kościół w Polsce walczył  
o przetrwanie. W kraju panowała ostra cenzura. Wiele cennych prac 
z zakresu teologii nie mogło się ukazywać drukiem. Represjonowano 
zwłaszcza teologów zajmujących się społeczną nauką Kościoła. 
Alumnów seminariów duchownych brano do zasadniczej, dwa lata 
trwającej, służby wojskowej. Podejmowano różne metody, by 
odciągnąć ich od studiów seminaryjnych, a przez to i od kapłaństwa. 

Kościół jednak nie pogodził się z restrykcyjną polityką władz 
komunistycznych wobec teologii i uczelni kościelnych. Nie pogodził 
się także Kościół krakowski z likwidacją Wydziału Teologii  
w Krakowie. Szybko podjęto starania o teologię akademicką w tym 
mieście. Motorem owych zabiegów stał się biskup Karol Wojtyła. Gdy 
została zabarykadowana droga państwowa do tego celu, podjęto 
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drogę kościelną. W wyniku krakowskich starań, dnia 16 grudnia 
1959 roku rzymska Kongregacja Seminariów i Studiów 
Uniwersyteckich wydała Dekret, potwierdzający istnienie Wydziału 
Teologicznego w Krakowie w ramach Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Na początku lat 
sześćdziesiątych funkcjonowała już w Krakowie Rada Wydziału 
Teologicznego. Stosunkowo szybko ukształtowano jego strukturę  
i otrzymano jej zatwierdzenie przez Watykańską Kongregację 
Seminariów i Studiów Uniwersyteckich, która uznała studia 
teologiczne Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Krakowie 
za kontynuację Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Jednakże droga do prawnego uznania przez władze państwowe 
tegoż Wydziału, przekształconego potem w Papieską Akademię 
Teologiczną, była trudna i daleka. Znalazł się na niej od samego 
początku ks. prof. Marian Jaworski. Jako dziekan Papieskiego 
Wydziału Teologicznego a potem jako pierwszy rektor Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie i zarazem jako sekretarz Komisji 
Episkopatu do Spraw Nauki przy Konferencji Episkopatu Polski oraz 
sekretarz Rady Naukowej Episkopatu Polski, włączył się usilnie  
w starania o uznanie przez władze państwowe Krakowskiej Uczelni 
Teologicznej, a także innych Papieskich Wydziałów Teologicznych we 
Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu i o równy ich status akademicki  
z innymi uczelniami wyższymi naszego kraju. Pod auspicjami  
i szerokim poparciem kard. Karola Wojtyły, przewodniczącego 
Komisji Episkopatu do Spraw Nauki przy Konferencji Episkopatu 
Polski a potem przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu, 
prowadził ks. prof. Marian Jaworski rozmowy i negocjacje w różnych 
gremiach ministerialnych o akademicką teologię i prawny status 
wydziałów teologicznych. Należy zaznaczyć, że w pertraktacjach tych 
nie chodziło jedynie o uznanie i regulacje prawne dla Papieskiego 
Wydziału Teologicznego a później Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, ale także o takie same prawa dla  Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu. Jak 
zaświadczają o tym świadkowie i uczestnicy tych starań  
i pertraktacji, były takie chwile, kiedy chciano uznać status prawny 
jedynie Papieskiej Uczelni w Krakowie z pominięciem Wydziałów 
Papieskich we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu. Ks. prof. Marian 
Jaworski, jako główny negocjator tych spraw, nigdy nie zgodził się na 
załatwienie owych praw jedynie dla Krakowa, ale dla  wszystkich 
Wydziałów Papieskich w Polsce. 



INNE 

 
 

 

434

Pozytywnym owocem owych długoletnich i trudnych zabiegów 
był ogłoszony w dniu 16 lutego 1981 roku dokument ministra Jerzego 
Kuberskiego, kierownika Urzędu do Spraw Wyznań, w którym 
wymienił on różne instytucje kościelne mające osobowość prawną  
w państwie polskim i zaliczył do nich także papieskie wydziały 
teologiczne w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu. 
Znaczącym ukoronowaniem wspomnianych wyżej zabiegów  
i negocjacji była „Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania 
statusu uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez 
państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie” 
z datą 30 czerwca 1989 roku. Umowa ta była dużym osiągnięciem 
Kościoła w Polsce, gdyż przyznawała uczelniom papieskim osobowość 
prawną a w par. 15, p. 5 oznajmiała, że „Stopnie naukowe nadawane 
przez uczelnie papieskie są równoważne ze stopniami naukowymi 
nadawanymi przez państwowe jednostki organizacyjne”. 

Należy podkreślić, że w owym uregulowaniu statusu cywilnego 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz innych uczelni 
kościelnych w Polsce, szczególne zasługi posiada właśnie ks. kard. 
Marian Jaworski jako ówczesny dziekan i rektor oraz główny 
negocjator strony kościelnej ze stroną państwową. Owe zasługi 
widział dobrze i doceniał Jan Paweł II. W Liście skierowanym do  
ks. biskupa Mariana Jaworskiego, odczytanym 23 czerwca1984 r.  
w katedrze na Wawelu, podczas jego święceń biskupich, papież 
zamieścił słowa: „Pragnę Ci podziękować za wszystko, co poprzez 
lata Twojej pracy kapłańskiej i profesorskiej uczyniłeś dla sprawy 
nauki katolickiej w Polsce. Sprawę tę umiłowałeś całym sercem, 
wnosząc w nią całą precyzję i autentyczność znaczeń i zadań, których 
ta doniosła dla Kościoła i społeczeństwa sprawa się domaga”.  
Nie mogło być lepszego potwierdzenia, uznania i nagrody dla  
ks. Kardynała za wniesiony trud w dzieło promocji nauki katolickiej 
w Polsce. 

 
Zakończenie 

Osiągnięcia ks. kard. Mariana Jaworskiego na polu polskiej 
filozofii, zwłaszcza w dziedzinie filozofii religii, filozofii Boga  
i filozofii człowieka a także zasługi w dziele umacniania i promocji 
katolickiej nauki w Polsce stanowią podstawę, aby go obdarzyć 
średniowiecznym określeniem: „philosophorum decus et theologorum 
princeps” – „ozdobą filozofów i księciem teologii”. Tytuł ten staje się 
jeszcze bardziej usprawiedliwiony, gdy dołączymy zasługi księdza 
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Kardynała na polu duszpasterskim, gdy uwydatnimy jego dokonania 
i zasługi jako pierwszego po II wojnie światowej metropolity 
lwowskiego obrządku łacińskiego (1991-2008). O tych osiągnięciach 
już wiele powiedziano i napisano i spodziewamy się, że jeszcze wiele 
o tym usłyszymy i przeczytamy. Tu jedynie wspomnijmy, że  
ks. Kardynał przyczynił się do odrodzenia życia religijnego katolików 
na Ukrainie oraz do odrodzenia się na tych terenach struktur 
diecezjalnych i hierarchii Kościoła rzymsko-katolickiego. Jest to 
dzieło nie do przecenienia. W obecnej sytuacji narodowej  
i wyznaniowej wymagało ono niezwykłej delikatności, mądrości, 
roztropności i cierpliwości. Można powiedzieć, że ks. Kardynał  
z nawiązką wypełnił życzenie i troskę św. Jana Pawła II o odrodzenie 
się Kościoła łacińskiego na ziemiach drugiej co do wieku metropolii 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Pan Bóg podwójnie wynagrodził ten 
trud pasterski ks. Kardynała. Otóż, ks. Kardynał miał zaszczyt 
gościć Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi lwowskiej w dniach  
25-27 czerwca 2001 roku a potem dane mu było zaopatrzyć Ojca 
Świętego, swego wiernego przyjaciela, na drogę do wieczności 
świętym Wiatykiem i być świadkiem Jego agonii i przejścia do Domu 
Ojca w sobotni wieczór, 2 kwietnia 2005 r. 

Pozwólcie drodzy bracia i siostry, że na koniec wypowiem jeszcze 
bezpośrednie słowo do naszego Zmarłego. Eminencjo, Czcigodny  
i Kochany Księże Kardynale, mówimy do Ciebie przy martwym 
Twoim ciele ale żyjącym duchu – mówimy: dziękujemy Panu Bogu za 
Ciebie, za to, co Bóg przez Ciebie uczynił dla Kościoła, dla Krakowa, 
dla Polski, dla Ukrainy, dla polskiej nauki. Dziękujemy Tobie za 
przykład ufnej, pokornej wiary i ogromnej wiedzy, zwłaszcza 
filozoficzno-teologicznej, która w połączeniu z wiarą była mądrością, 
którą nas obdarzałeś. Czyniłeś to z klasą, z wielką pokorą wobec 
Pana Boga i ludzi, wobec prawdy, dobra i piękna. Dziękujemy za 
Twoją miłość do Kościoła, do Matki Najświętszej, do Lwowa, do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, do Krakowa, do katedry profesorskiej i do 
katedry biskupiej, kardynalskiej. Dziękujemy za łączenie w swoim 
myśleniu, mówieniu i działaniu mądrości ze świętością, wiary  
i rozumu, religii i nauki, filozofii i teologii, filozofii i pozostałych 
nauk. Niech Bóg, któremu tu na ziemi służyłeś, służąc Kościołowi, 
niech obdarzy Cię wiekuistą miłością, światłością i pokojem. Amen. 
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O. Romuald Kośla OFM 
 

KAZANIE NA POGRZEBIE KARDYNAŁA MARIANA JAWORSKIEGO 
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, 11 WRZEŚNIA 2020 R. 

 
Eminencjo, Najdostojniejszy Księża Kardynale Konradzie, 

wysłanniku Ojca Świętego, 
Eminencje, Najdostojniejsi Księża Kardynałowie: Stanisławie  

i Kazimierzu, 
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski w Polsce, 
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Mieczysławie, Metropolito 

Lwowski, 
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Marku, Metropolito Krakowski, 
Ekscelencje, Dostojni Księża Arcybiskupi i Biskupi, (obydwu 

obrządków), 
Magnificencje Rektorzy i Przedstawiciele środowisk uniwersyteckich, 
Czcigodni Bracia Kapłani, 
Przewielebni Wyżsi Przełożeni wspólnot zakonnych,  
Drodzy Bracia i Siostry w życiu zakonnym, 
Kochane Siostry Joannito i Renato, wierne opiekunki ks. Kardynała, 
Wszystkie Osoby Konsekrowane, 
Drodzy P. Małgorzato i P. Grzegorzu (bratankowie), P. Joanno  

i P. Marianie (siostrzeńcy) z Rodzinami, Krewni i Przyjaciele 
zmarłego Kard. Mariana, 

Szanowni Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych 
Polski i Ukrainy, 

Umiłowany Ludu Boży w Chrystusie, naszym Panu i Odkupicielu! 
 

Bolejąca Matka stała, 
u stop krzyża, we łzach cała, 
kiedy na nim zawisł Syn. 
 

Tymi słowami sekwencji maryjnej autorstwa Jacopone z Todi, 
mistyka i poety franciszkańskiego, najlepiej oddającymi tajemnicę 
Kalwarii i więzi, jaka łączyła Syna Bożego z Maryją Matką, 
pragniemy rozpocząć pożegnanie drogiego nam wszystkim kard. 
Mariana Jaworskiego, arcybiskupa seniora archidiecezji lwowskiej 
obrządku łacińskiego. 

Siedemdziesiąt pięć lat temu ta końcowa scena dramatu 
odkupienia stała się dla ks. Kardynała, wówczas młodego alumna 
lwowskiego seminarium ewakuowanego do Kalwarii Zebrzydowskiej, 
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jedną z głównych teologicznych treści w formacji do kapłaństwa. 
Przez pięć lat jej trwania uczył się od Maryi wstępowania na 
kalwaryjską Górę i trwania przy Jezusie wywyższonym ponad 
ziemię, składającym swoje życie Ojcu za braci z największej miłości. 
Opatrznościowe było to jego dorastanie do służby kapłańskiej 
właśnie tu, na Kalwarii, w cieniu krzyża, u boku Bolejącej Matki. Tu 
dane mu było uchwycić najgłębszą treść kapłaństwa: „życie oddać”, 
„życie stracić”. Przez wchodzenie na Górę ukrzyżowania, dosłowne  
i kontemplacyjne, zrozumiał, że kapłaństwo wymaga od człowieka 
wejścia w los obumierającego ziarna pszenicznego, że tylko takie 
„święte unicestwienie” i „szaleństwo miłości” może doprowadzić do 
prawdziwego poznania siebie, rozkochania się w Chrystusie  
i naśladowania Go w służbie człowiekowi. 

W czerwcu, podczas celebrowania 70-tej rocznicy święceń 
potwierdził to słowami: „Dla mnie najważniejsze było to, co przyjąłem 
jako dewizę swojego życia kapłańskiego: dla mnie życie to Chrystus.  
A zwłaszcza naśladowanie Chrystusa Pana jako tego, który 
przychodzi, ażeby jako kapłan służyć ludziom”. 

Tak Boża Opatrzność przygotowywała sobie w kalwaryjskim 
sanktuarium przyszłego kapłana, rektora Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie, biskupa i administratora apostolskiego 
polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, aż 
wreszcie metropolitę lwowskiego, przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy i kardynała Kościoła 
powszechnego. 

Uformowany pod krzyżem Chrystusa, z ugruntowaną 
uniwersytecko wiedzą w swojej posłudze pasterskiej i naukowej ks. 
Kardynał kierował się antropologicznym prawidłem, które najlepiej 
streszczają słowa św. Pawła z Listu do Kolosan: „aby każdego 
człowieka okazać doskonałym w Chrystusie” (Kol 1,28). 

Jego wysiłki zmierzały do ukazania prawdy, iż Chrystus tak 
bardzo ukochał człowieka w całej pełni jego człowieczeństwa, że sam 
przyjął ludzką naturę. Ks. Kardynał bowiem sam zachwycał się 
pięknem ludzkiej natury i dążył do tego, aby ludzie zechcieli je 
odkryć, aby pokochali całe swoje człowieczeństwo, niczego nie 
wyłączając, nawet jego słabości, kruchości. Na wszystkie możliwe 
sposoby ukazywał słowem i życiem, jak piękny jest człowiek, którego 
odkupił Jezus Chrystus, nawet jeśli sam tego nie dostrzega, jak 
piękny jest każdy człowiek w swej pełni, nawet jeśli błądzi! 
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Niechaj serce moje pała, 
by radością mą się stała Miłość, 
którą – Chrystus Pan. 
 

Ks. Kardynał Marian prosił, aby kazanie pogrzebowe było, jak 
się wyraził, „dziękczynieniem Opatrzności Bożej za Jej cudowne 
znaki dla Archidiecezji Lwowskiej po upadku reżimu totalitarnego  
i ateistycznego”. Wypełniając wolę ks. Kardynała, w obecności jego 
następcy na stolicy metropolitalnej we Lwowie ks. Arcybiskupa 
Mieczysława Mokrzyckiego, pragniemy wyśpiewać Bogu prawdziwą 
pieśń dziękczynienia. A ponieważ ułomna jest nasza pamięć, która 
jedynie fragmentarycznie ujmuje zdarzenia z przeszłości, dlatego za 
sugestią św. Franciszka z Asyżu, prosimy Boga Ojca, dla którego 
ludzkie działania nie kryją żadnych tajemnic, aby to Pan nasz Jezus 
Chrystus, Syn Jego umiłowany, złożył Mu za wszystko dzięki wraz  
z Duchem Pocieszycielem (por. 1Reg 23,5). 

Przez Jezusa Chrystusa i przez Ducha Bożego składamy zatem 
Ojcu niebieskiemu nasze chwalebne dziękczynienie za odrodzone 
życie religijne w Archidiecezji Lwowskiej po upadku komunizmu. 
Przede wszystkim składamy dzięki: 

– za wszystkich niezłomnych ludzi wiary, którzy pod pręgieżem 
programów ateizacji, czyli wypłukiwania różnymi narzędziami 
osocza boskiego życia z ludzkich dusz, pozostali wierni Chrystusowi  
i Jego miłości. Któż bowiem mógł ich odłączyć od miłości 
Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy 
nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (por. Rz 8,35); 

– za tych szczególnie, którzy co dnia wydawani byli na śmierć, 
którzy oddali swoje życie za wierność Bożym przykazaniom, nie 
ugięli się przed państwowymi represjami i jak ziarna pszeniczne 
rzucone w ziemię, stali się – najczęściej anonimowo – zasiewem 
wiary nowych pokoleń, nowych żywych kamieni Chrystusowego 
Kościoła; 

– za odnowione struktury administracyjne Kościoła we Lwowie  
i na Ukrainie, za wszystkie referaty ułatwiające programowanie 
działalności pastoralnej w ogóle, a katechetycznej w szczególności; 

– za wszystkie uformowane po 1991 roku wspólnoty parafialne, 
za nowo wybudowane i odnowione świątynie, z Katedrą Lwowską na 
czele, które umożliwiły wierzącym regularny dostęp do sakramentów 
świętych, zwłaszcza Eucharystii i pokuty, chrztu i bierzmowania; 

– za Wyższe Seminarium Duchowne archidiecezji lwowskiej 
obrządku łacińskiego we Lwowie-Brzuchowicach, działające  
w obecnym kształcie od 1996 roku, które z powodzeniem kontynuuje 
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działalność przeniesionego po wojnie do Kalwarii seminarium  
i rozwiązanego przez władze PRL-u w październiku 1950 roku.  
W dniu inauguracji ks. Kardynał Marian jako rektor seminarium 
przypomniał okres komunistycznej dyktatury, kiedy robiono 
wszystko, aby ludzie nie mieli dostępu ani do Biblii, ani do żadnej 
książki traktującej o prawdach wiary. Powiedział wówczas: „Chcemy 
dzisiaj dziękować Panu Bogu za to, że mamy bibliotekę, a nasi 
alumni będą mogli korzystać z wszystkiego, co nowe i w dobrym 
sensie posoborowe”; 

– za odrodzenie się życia zakonnego w diecezji lwowskiej i na 
Ukrainie, za coraz liczniejsze na tych ziemiach wspólnoty zakonne 
męskie i żeńskie, w wielu przypadkach z domami formacji 
początkowej, zorganizowane w ramach kustodii, wiceprowincji bądź 
prowincji. Opatrznościową rolę w tym dziele odegrali dwaj 
zakonnicy: pallotyn ksiądz prałat Tadeusz Hoppe i nasz współbrat  
o. Martynian Darzycki, którzy z poświęceniem pełnili swoją posługę 
na terenach Ukrainy w okresie komunizmu i tym samym przedłużyli 
żywot charyzmatów swoich zakonodawców; 

– dziękujemy za cudowny znak Opatrzności dla Kościoła we 
Lwowie i na Ukrainie, jakim była pielgrzymka papieża Jana Pawła 
II w czerwcu 2001 roku i za dwa ściśle związane z nią wydarzenia,  
a mianowicie: beatyfikację sługi Bożego arcybiskupa metropolity 
lwowskiego obrządku łacińskiego Józefa Bilczewskiego i ks. 
Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana tej archidiecezji i założyciela 
Zgromadzenia Sióstr św. Józefa – obu kanonizowanych cztery lata 
później już przez papieża Benedykta XVI – a także koronację obrazu 
Matki Bożej Łaskawej we Lwowskiej katedrze. 

Żegnając dziś ks. Kardynała Mariana Jaworskiego, dziękujemy 
za wszystkie inne cuda Bożej Opatrzności zachowane w głębi serc 
ludzi, którzy pisali dzieje tamtego Kościoła po upadku komunizmu. 
Obecni tu biskupi i kapłani z Ukrainy z pewnością uzupełniliby tę 
listę znaków Bożego błogosławieństwa, chociażby w przestrzeni 
dialogu i współistnienia ze wspólnotami obrządku wschodniego. 

Dziękujemy za wszystkie Boże cuda, które dokonywały się  
w codziennym życiu wiernych diecezji Lwowskiej, gdy trzeba było 
zapierać się siebie, brać na barki ciężar nie tylko własnych krzyży, 
ale i cudzych, bo przecież jedni drugich brzemiona nosić mamy (por. 
Ga 6,2); cuda, których nie ujrzałoby ludzkie oko bez silnej wiary; 
cuda, które z woli Bożej nie dokonują się po to, aby wzbudzić 
sensację, ale aby nauczyć nas szacunku do tego, co zwykłe, 
codzienne, małe. We wszystkim przecież – także i tym, co stanowi 



INNE 

 
 

 

440

zwyczajną tkankę życia, w trudach codziennego dnia pojawiających 
się częściej lub rzadziej – odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, 
który nas umiłował (por. Rz 8,37). 

W tych różnorodnych przejawach opatrznościowego działania 
Boga, które wyznaczało drogę odrodzenia się Kościoła we Lwowie  
i na całej Ukrainie, Miłość, którą – Chrystus Bóg pozwoliła  
ks. Kardynałowi Marianowi mieć swój osobisty udział i wymierny 
wkład. Bogu niech będą dzięki za miejsce, jakie mu wyznaczył przez 
posługę biskupią w Lubaczowie, a następnie we Lwowie, za jego 
aktywność uniwersytecką i twórczość, za dzieła wielkie i małe, za 
bardziej lub mniej udane, za projekty zrealizowane i te, których nie 
udało się urzeczywistnić, za słowa pocieszające i upominające, 
wypowiedziane w porę i nie w porę (por. 2Tm 4, 2). Prosimy Go 
również, by w promieniu miłosierdzia wypalił wszystkie jego 
„niedociągnięcia i wszelkie braki”. 

 
Gdy kres dni przede mną stanie, 
przez Twą Matkę dojść mi, Panie, 
do zwycięstwa palmy daj. 
 

„Przez Twą Matkę” – i nie inaczej, bo w pierwszą sobotę 
miesiąca przez czczone w tym dniu szczególnie Niepokalane Serce 
Maryi przeszedł ks. Kardynał Marian do domu Ojca, podobnie jak 
św. Jan Paweł II, a także jak ks. Kardynał Franciszek Macharski, 
któremu Oblicze Ojca Niebieskiego dane było ujrzeć w święto Matki 
Bożej Anielskiej. Zdumiewające, że ci trzej pasterze Kościoła, 
odpowiedzialni za owce im powierzone, rozkochani za życia  
w Ukrzyżowanym i Jego Bolesnej Matce, wierni kalwaryjscy 
Pielgrzymi, do wieczności przeszli przez Jej odpłacające miłością za 
miłość Niepokalane Serce! 

Księże Kardynale Marianie! Wierzymy, że Maryja, której 
zawierzyłeś swoje życie i pasterską posługę naznaczoną stygmatem 
cierpienia w całkowitym zjednoczeniu z Boskim Mistrzem, w chwili 
przejścia do wieczności przytuliła Cię do swego matczynego Serca.  
To Jej Niepokalane Serce, stało się dla ciebie Bramą do Nieba  
i spełnieniem ludzkiej tęsknoty za ojczyzną, którą odnajdziemy  
w Najświętszym Sercu Odkupiciela, zranionym i otwartym dla nas 
na ołtarzu Krzyża! 

Księże Kardynale Marianie, nawiedzając kalwaryjskie 
sanktuarium, zapewne nieraz patrzyłeś na siebie i widziałeś przede 
wszystkim swoją słabość i bezradność. Chrystus jednak i Jego Matka 
widzieli Cię w całej rozciągłości pasterskiej misji, jakiej się podjąłeś; 
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widzieli Cię w tym, co wybiegało poza czasy i okoliczności, w których 
przyszło Ci służyć, kochać i cierpieć. Wiedziałeś dobrze, że twoja moc 
była z Boskiego wyboru, a nie z Ciebie samego, podobnie jak wartość 
belek krzyżowych – nie pochodziła ze szlachetności drzewa, z którego 
je zrobiono ani z ich mocy i wytrzymałości, ale z ich przeznaczenia do 
dzieła zbawczego. 

Doświadczałeś w swym życiu i w swym sercu tego, o czym 
zaświadczył św. Jan Paweł II, gdy odwiedzając Kalwarię w roku 
Jubileuszu 400-lecia jej istnienia, powiedział: „w centrum tej 
tajemnicy miłości każdy, kto tu przychodzi, odnajduje siebie, swoje 
życie, swoją codzienność, swoją słabość i równocześnie moc wiary  
i nadziei – tę moc, która płynie z przekonania, że Matka nie opuszcza 
swego dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i zawierza Jego 
miłosierdziu”. To dlatego często powtarzałeś: Wszystko zawdzięczam 
Matce Bożej Kalwaryjskiej, a wyrazem tej twojej synowskiej miłości  
i wdzięczności pozostaną na zawsze cenne wota złożone u stóp 
Kalwaryjskiej Pani i ty sam, który pragnąłeś, aby tutaj właśnie po 
śmierci spocząć. 

Eminencjo! Im bardziej doświadczałeś swojej słabości, im 
bardziej stawała się ona dokuczliwa, jak po wypadku kolejowym  
i utracie ręki, jak w tych ostatnich miesiącach przed śmiercią, tym 
bardziej w pokorze oddawałeś ją Chrystusowi przez Maryję. Był to 
znak, że słabość ta nie jest dla Ciebie kamieniem zawadzającym, ale 
kamieniem fundamentu jeszcze głębszej więzi z Bogiem. A my, drogi 
księże Kardynale, możemy dziś powiedzieć, że ta słabość była 
fundamentem twojej pokornej świętości, bo każda forma niemocy  
w Bogu przyjęta sama w sobie staje się wartością. Wiedziałeś, że idąc 
za Chrystusem drogą krzyża, trzeba ukochać tę swoją słabość  
i całkowicie oddać się woli Ojca. We Lwowie na zakończenie 
dziękczynnej Mszy św., w dniu swoich 80-tych urodzin, powiedziałeś, 
ks. Kardynale, że gdy leżałeś po wypadku na stole operacyjnym, 
przyszła Ci myśl, iż: „chrześcijaństwo jest łatwe, kiedy powie się 
Panu Bogu «tak»”. 

Do końca żyłeś sprawami Kościoła, modliłeś się i ofiarowałeś zań 
swoje cierpienie. Byłeś niezłomnym świadkiem Chrystusa, który żyje 
i cierpi w Kościele. Jakże wymownym jest fakt, że na pamiątkowym 
obrazku upamiętniającym 70. rocznicę twoich święceń kapłańskich 
prosiłeś o modlitwę… za Kościół! 

Dziękujemy Bożej Opatrzności za Ciebie, za twoje czułe, 
ojcowskie serce, szeroko otwarte dla wszystkich, za życzliwe  
i uśmiechnięte oblicze, które przyciągało jak magnes tchnącą z niego 
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dziecięcą ufnością. A to, co mnie osobiście uderzyło w spotkaniach  
z Tobą, Księże Kardynale, to twoja skupiona uwaga, z jaką 
przyjmowałeś relacjonowane Ci sprawy, różne – ważne i mniej ważne 
– i znaki krzyża, jakie kreśliłeś nad każdą z nich. Miałem poczucie, 
jakobyś te wszystkie usłyszane problemy czynił swoimi, niejako 
przyznawał się do nich, przyjmował je za swoje, a przez to kreślone 
błogosławieństwo zawierzał je Panu. 

 
Kiedy umrze moje ciało, 
niechaj duszę mą z swą chwałą 
czeka Twój wieczysty raj. 
 

Jednym z ostatnich zdań, które wypowiedziałeś po sprawowanej 
przy twym łóżku Eucharystii było: „Idziemy… do Domu Pana”. 
Miałeś świadomość, że Pan cię wzywa i przygotowywałeś się do tego 
spotkania.  Zdążyłeś też zapewnić nas, że o nas nie zapomnisz  
i pobłogosławiłeś nam! To najcenniejszy dar i twój duchowy 
testament. 

Księże Kardynale! Ty żyjesz – my umieramy! Żegnamy dziś 
naszego Pasterza, Ojca i Przyjaciela, a zyskujemy Orędownika przed 
tronem Boga i przy Niepokalanym Sercu Matki. Twoje ciało jak 
obumarłe ziarno składamy w kalwaryjskiej ziemi uświęconej 
modlitwami pielgrzymów, a nierzadko zroszonej ich łzami. Strzec je 
będzie Boża Rodzicielka Maryja, która tu króluje, uzdrawia  
i pociesza. Ona je przechowa na dzień powszechnego 
zmartwychwstania, na dzień powrotu Jej Syna. Wierzymy 
jednocześnie głęboko, że to, co wyrosło z ziarna Twego życia 
zanurzonego w glebę tego świata, teraz już w całej pełni raduje oczy 
mieszkańców nieba, że to twoje ludzkie życie – jak ziarno gorczycy: 
na ziemi maleńkie – w niebie stało się prawdziwym miejscem 
spotkania ze Stwórcą, do którego każdym uderzeniem serca i my się 
zbliżamy! 

Dobry Jezu, a nasz Pnie, daj Mu wieczne spoczywanie! 
 
 
 



INNE 

 
 

 

443

 

Ks. Przemysław Nowakowski 
 

 

HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ  
Z OKAZJI 300-LECIA SYNODU ZAMOJSKIEGO 
KATEDRA ZAMOJSKA, 17 WRZEŚNIA 2020 R. 

 
 

Liturgia Słowa z dnia (czwartek XXIV tydzień zwykły, rok II) 
1 czytanie Kor 15,1-11 

Ps 118 (117) 
Ewangelia Łk 7,36-50 

 
300 lat temu w Zamościu, 17 września 1720 r. zakończył się Sy-

nod Kościoła greckokatolickiego (unickiego), który na wiele stuleci 
wyznaczył jasną drogę rozwoju tego Kościoła Wschodniego w jedności 
z Kościołem Rzymskim. Jego znaczenie porównywane jest do roli 
Soboru Trydenckiego w Kościele rzymskokatolickim. 

„We wtorek, który był siedemnastego września według 
nowego kalendarza, tego samego roku, gdy zgromadzili się w ko-
ściele obrządku grecko-unickiego [św. Mikołaja] w Zamościu ci, któ-
rzy powinni uczestniczyć w Synodzie i po odprawieniu Mszy Świętej 
(…) Najdostojniejszy i Najczcigodniejszy Pan Nuncjusz Apostolski  
i Przewodniczący Synodu nakazał odczytanie akt, czyli dekretów 
synodalnych i publiczną tychże lekturę, dlatego też zostały odczytane 
z ambony głośno i wyraźnie” (Statuty Synodu Zamojskiego 1720  
roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami, red. P. Nowakowski CM, 
Kraków 2020, s. 129). 

Zamość stał się miejscem synodalnych obrad grekokatolików 
niejako przypadkowo. Okoliczności przeprowadzenia Synodu Kościo-
ła ruskiego w Zamościu tak wyjaśniał metropolita kijowski w liście 
zwołującym Synod: „Ponieważ srożąca się zaraza, nie dość że w są-
siednich okolicach, to jeszcze w samym mieście Lwowie, najwyższe 
niebezpieczeństwo na nas sprowadza tak, że dostęp do tego miasta 
jest niemożliwy (…) dlatego uznaliśmy, że Synod Prowincjalny, 
wcześniej wyznaczony we Lwowie i ogłoszony na dzień 26 sierpnia 
bieżącego roku, należy przenieść do Zamościa, i tenże, mocą niniej-
szego dokumentu, rzeczywiście przenosimy do Zamościa (Statuty 
Synodu Zamojskiego 1720 roku, s. 98-99). 

Piękny jest Zamość – „miasto idealne”, który stał się miejscem 
ważnego zebrania Kościoła greckokatolickiego, największego w jego 
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dziejach na terenie Pierwszej Rzeczypospolitej. Piękny jest Zamość, 
tak jak piękny jest i powinien być Kościół, Oblubienica  
Pana… Kościół dążący do doskonałości, dlatego zawsze potrzebujący 
odnowy, reformy, zwłaszcza wówczas, gdy staje się słaby i grzeszny  
w swoich członkach… Kościół jednak, nawet błądząc, nie przestaje 
kochać Pana. 

 
„Przebaczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umi-

łowała”  (Łk 7,47) 
Miłość do Chrystusa grzeszna niewiasta z dzisiejszej Ewangelii 

wyraziła pięknymi znakami, gestami – uwielbienia, szacunku, wzru-
szenia – „płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami swoimi 
je ocierać, potem całowała Jego stopy i namaszczałą je olejkiem” (Łk, 
7,38). Tak Kościół Wschodni – bogato, pięknie, głęboko – wyraża 
swoją miłość do Pana w LITURGII, we wspaniałej liturgii – pełnej 
kolorów, muzyki, poezji, zapachu kadzidła. Kościół greckokatolicki – 
Katolicki Kościół Wschodni od ponad 400 lat w jedności z Kościołem 
Zachodnim tym pięknem nas ubogaca, dopełnia katolicką wspólnotę, 
realizując pragnienie i wolę naszego Pana „aby byli jedno”. Wschodni 
Kościół ruski (dziś ukraiński, białoruski i polski) za tę jedność w swej 
długoletniej historii niejednokrotnie płacił wielką cenę. Liczni są 
męczennicy jedności z dawnych lat i ci współcześni z lat II wojny 
światowej i okresu powojennego, gdy grekokatolicy na Ukrainie zo-
stali przez reżym sowiecki zlikwidowani i zeszli do podziemia. 

Po Synodzie Zamojskim Kościół greckokatolicki prawdziwie roz-
kwitł, stał się piękny. Piękny, bo zjednoczony w miłości do Pana cza-
sów na tej ziemi i w dawnej Rzeczypospolitej – republice (res pospoli-
ta, res publica), która nie należała tylko do Polaków, ale do wszyst-
kich narodów ją zamieszkujących: Rusinów, Białorusinów i Ukraiń-
ców, Ormian, Żydów – tworzących na tych ziemiach szczególną 
wspólnotę religii i kultur, wspólnotę nie zawsze łatwą, ale piękną  
i twórczą, która potrafiła tworzyć wielkie rzeczy – rzeczy piękne. Tak 
jak to piękne miasto Zamość, naznaczone mocno wielokulturowością 
przez 440 lat swojego istnienia (1580-2020). 

Bardzo cenną i chwalebną rzeczą jest kochać swój własny naród, 
tradycję, kulturę – kochać i walczyć o swoją tożsamość i niezależność. 
Wiedzą o tym dobrze Polacy, Ukraińcy i jak się w ostatnich dniach 
okazuje, także Białorusini. Ale miłość chrześcijańska każe więcej 
jeszcze: „kochać bliźniego swego jak siebie samego”. Kochać drugiego, 
dostrzegać go. Szanować jego język, kulturę, religię, odrębność – tak 
jak swoją własną. Taka postawa pozwala ubogacić się wzajemnie, 
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uczyć się nawzajem od siebie. Z takiej postawy rodzi się PIĘKNO. 
Takie jak na przykład Zamość – miasto, „twierdza otwarta”… 

To piękne miasto budziło też zazdrość sąsiadów – chęć posiada-
nia, zdobywania go… Także Zamość płacił za swoje piękno wielką 
cenę. Tak było we wrześniu 1939 roku, gdy przechodził z rąk do rąk 
okupantów z zachodu i ze wschodu. 13 września 1939 r. zajęli  
Zamość Niemcy, od 24 września do 6 października zamienili ich  
Sowieci, potem znowu wrócili tu Niemcy. Rozpoczęła się długa oku-
pacja i eksperymenty niemieckiego osadnictwa, Okupanci (Niemcy, 
Sowieci) chcieli skłócić między sobą mieszkańców dawnej Rzeczypo-
spolitej i często się im to udawało… Spory i nieporozumienia między 
ludźmi zawsze były i będą, one są w każdej rodzinie, między bliskimi, 
między sąsiadami. Ewangelia jednak uczy nas je przezwyciężać, 
przełamywać poprzez wzajemne przebaczenie, które jest podstawą 
prawa MIŁOŚCI. 

 
„Przebaczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umi-

łowała” (Łk 7,47) 
Chrystus nieustannie wzywa swój Kościół – Oblubienicę do MI-

ŁOŚCI i JEDNOŚCI, do miłości Boga i bliźniego. Na tym polega 
Ewangelia i ewangeliczna miłość. Taka miłość winna łączyć nasze 
Kościoły i nasze sąsiednie narody: wtedy staniemy się sobie bliżsi, 
przezwyciężając podziały i dawne urazy – grzechy, będziemy mogli 
tworzyć „wielkie rzeczy”. 

Św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian pisze: „Przypomi-
nam Wam bracia Ewangelię, którą przyjęliście i w której też trwacie, 
a będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie” (1 Kor 15,1). Ewangelia 
zostaje – jest tłumaczona w życiu Kościoła na język codzienności  
w postanowieniach, nauczaniu soborów, synodów, w prawie Kościoła. 
Synod Zamojski na konkretnym etapie dziejowym był przełożeniem 
Ewangelii na życie Kościoła greckokatolickiego w wielonarodowej 
Rzeczypospolitej, a potem także w wolnej Ukrainie, Białorusi. Był, 
mimo swoich ograniczeń i rozwiązań w duchu kontrreformacji  
i triumfującego katolicyzmu, wielkim dobrodziejstwem dla Kościoła 
Wschodniego, co potwierdził jego rozwój w ciągu całego XVIII wieku. 
Kościół greckokatolicki stał się drugą pod względem liczebności 
wspólnotą kościelną w Pierwszej Rzeczypospolitej. Uniccy bazylianie 
byli najliczniejszym zakonem w Polsce, zaraz po jezuitach. Był dla 
Rusinów, Białorusinów i Polaków „wielką łaską”. 

„Za łaską Bożą jestem tym czym jestem” (1 Kor 15,10) – może 
powtórzyć dziś Kościół grecki za świętym Pawłem. Za tę „łaskę”  
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Synodu Zamojskiego sprzed 300 lat dziś, razem, w jedności z Kościo-
łem Wschodnim, podczas tej Eucharystii – Dziękczynienia mamy 
okazję dziękować. Także za to spotkanie, za gościnność Zamościa – 
300 lat temu i dziś – dziękujemy razem Bogu, do czego wzywa nas 
dzisiejszy Psalm responsoryjny: „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo 
Jego łaska trwa na wieki” (Ps 118). 

Dziękowali Bogu i nasi ojcowie przed 300 laty w Zamościu.  
Modlitwą dziękczynną kończą się akty – statuty synodalne. Niech 
słowa te staną się także naszą modlitwą: 

„Laus, et gloria Deo Optimo Maximo, nunc, et semper. Amen 
Chwała i sława niech będzie Bogu Najlepszemu i Najwyższemu 

teraz i na zawsze. Amen”. 
(Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku, s. 244-245). 
 

 

 
 
 

Homilia ks. dra hab. Przemysława Nowakowskiego, prof. UPJPII w Krakowie  
wygłoszona w katedrze zamojskiej – 17 września 2020 r.    
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Ks. Edward Walewander, KUL 

 
MISTRZOWIE WE WSPOMNIENIACH UCZNIÓW 

G. Karolewicz, Mistrzowie we wspomnieniach swoich uczniów,  
Redakcja Wydawnictw KUL, wyd. II, Lublin 2020, ss. 75. il. 
 
Redakcja „Zamojskiego Informatora Diecezjalnego” stale dba  

o to, aby na łamach czasopisma ukazywały się teksty autorstwa ludzi 
uniwersytetu, bądź też jego absolwentów. Podnosi to i tak już wysoki 
poziom tego diecezjalnego pisma. Częsta reakcja czytelników dowo-
dzi, że doceniają oni taką formę popularyzacji wiedzy, potrzebnej 
zwłaszcza duszpasterzom. Warto zatem również tym razem wskazać 
na niewielką publikację dotyczącą szeroko rozumianej dydaktyki, 
nieodzownej w realizowaniu podstawowej misji Kościoła. 

Szybkie wyczerpane nakładu pierwszego wydania książki autor-
stwa Pani Profesor Grażyny Karolewicz Mistrzowie we wspomnie-
niach swoich uczniów (Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001) 
zachęciło wydawcę do jej wznowienia. O atrakcyjności problematyki 
tej publikacji, która inspiruje do kontynuowania badań, decyduje być 
może połączenie dwóch wątków: szeroko rozumianej pedagogiki  
i zapotrzebowania na autentyczne wzorce wychowawcze.  

Książka Pani Profesor Grażyny Karolewicz była pomyślana jako 
pewien sygnał wywoławczy do zbadania i ukazania całej sfery edu-
kacji młodych ludzi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  

Autorka jako pierwsza zainicjowała systematyczne badania nad 
dziejami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jej liczne prace 
naukowe w tym zakresie mają charakter pionierski i są niezwykle 
ważne. Podejmowała kwerendy w wielu archiwach polskich i zagra-
nicznych. Niestrudzenie wyszukiwała świadectwa życia profesorów 
KUL, spisywała ich relacje i wydawała je drukiem. Docierała również 
do członków rodzin pracowników KUL rozproszonych po całej Polsce 
i poza jej granicami.  

Spoglądając wstecz, a nie zauważając na pierwszym planie 
człowieka, dostajemy zdeformowany obraz dziejów, gdyż rozpozna-
walny w nich powinien być przede wszystkim właśnie człowiek.  
To on zawsze pozostaje w centrum naszego poznania. Indywidualne 
ludzkie biografie składają się na curricula vitae społeczności,  
w pierwszym rzędzie tej podstawowej, rodzinnej, potem tej szerszej, 
jaką tworzą wspólnoty państwowe, narodowe i kościelne, ale także 
owe specyficzne, mniej liczne w instytucjach edukacyjnych i wycho-
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wawczych. Ich egzystencję i funkcjonowanie odkrywa się właśnie 
śledząc biografie tworzących je ludzi. Samo słowo biografia (etymolo-
gicznie zespolenie dwu greckich słów: βίος [bíos] ‘życie’ i γράφω 
[gráphō] ‘piszę’, czyli opis życia jakiejś autentycznej postaci) podsuwa 
narzędzia badawcze i konkretne cele. Pedagog w szczególny sposób 
musi zwracać na to uwagę, gdyż w kręgu jego zainteresowań zawsze 
znajduje się człowiek, i to, dodajmy, człowiek in statu fieri, w trakcie 
formacji. Nie kto inny jak właśnie pedagog musi tej formacji patro-
nować, ukierunkowywać ją, pomagać w jej rozwoju. To jest głównym 
sensem jego działalności, a właściwie misji czy powołania.  

Jakże mógłby się z takiego zadania wywiązać bez szukania wzo-
rów? Te zaś są przeważnie zakodowane w historii. Prawdziwa nato-
miast historia to przecież nie opis martwego świata, lecz poznawanie 
losów ludzi, którzy żyli przed nami. Może lepiej powiedzieć: ich życia, 
które się w tych losach ukonkretniło i zrealizowało. Z tego kodu trze-
ba czerpać jak najwięcej, i to nie dla próżnej ciekawości, ale po to, by 
odczytane w nim wartości zaszczepiać innym, młodszym – tym, któ-
rzy jeszcze nie są przygotowani, nie zawsze wiedzą, jak należy żyć, 
aby służyć Bogu i Ojczyźnie, Dobru i Prawdzie. 

Biografistyka znalazła swoje miejsce jako osobna dyscyplina  
w pedagogice stosunkowo niedawno, ale wielcy pedagodzy z przeszło-
ści zawsze instynktownie sięgali do wzorów osobowych, de facto za-
tem uprawiali biografistykę, tyle że inaczej to nazywali. Znany polski 
pedagog Ewaryst Estkowski już w pierwszej połowie XIX stulecia 
pisał, że biografie są tym dla ludzi, zwłaszcza młodych, czym opisy 
podróży. „Budzą ich ciekawość do nauki, kształcą ich nie tylko histo-
rycznie, ale i moralnie, podnoszą ich umysł i sposobią wcześnie do 
rozwinięcia własnego charakteru. Biografie największych mężów sta-
ną się dla dzieci drogowskazami, po których orientować się będą  
w dalszej nauce historii”1.  

Nie trzeba specjalnych studiów, aby z ukazanych w niniejszej 
pracy obrazków z życia mistrzów wydedukować, że trwanie przy 
sprawdzonych zasadach i autorytetach to kwestia wychowania, war-
tości wpajanych od dzieciństwa, świadczących o tożsamości człowie-
ka.  

Wspomnienia zawarte w tej ciekawej i ciągle aktualnej książce 
Pani Profesor Grażyny Karolewicz to właśnie taka pomoc w całym 
najbardziej skutecznym, efektywnym procesie wychowania. Dziś już 
nie ma pośród nas mistrzów, o których pisze Autorka. Dobrze, że 

                                                      
1 Wybór pism pedagogicznych, oprac. i wstępem poprzedził M. Szulkin, Warszawa 

1955, s. 260-261. 
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zostali przypomniani, by ich wielkość nie tylko była znana, ale nadal 
stawała się inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków.  

Książka opowiada o wielu niecodziennych, często nawet humo-
rystycznych zdarzeniach z życia tytułowych mistrzów. Może właśnie 
to one także decydują o jej powodzeniu? Do rąk Czytelników trafia 
więc w drugim wydaniu. 
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Ks. Edward Walewander 

 
KRASNOBRODZIANIN Z URODZENIA, WARMIAK Z WYBORU 

KS. JÓZEF GROMEK (1935-2020) 
 
 
12 września 2020 r. zmarł w Zamościu ks. kan. Józef Gromek, 

kapłan diecezji warmińskiej, a po 1992 r. nowo powstałej diecezji 
ełckiej. Pochodził z parafii Krasnobród, konkretnie z wioski Majdan 
Wielki i z ziemią swego pochodzenia czuł się zawsze bardzo 
związany, dlatego już jako emeryt w 2006 r. zamieszkał w Zamościu. 
Od razu nawiązał kontakt z zamojskim środowiskiem kościelnym. 
Odprawiał głównie w kościele pw. św. Jana Bożego w Zamościu,  
w dekanacie Wojsk Lądowych Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego.  

Pogrzeb ks. Gromka odbył się 16 września w Krasnobrodzie. 
Uroczystościom ostatniego pożegnania duszpasterza przewodniczył 
ełcki biskup pomocniczy Adrian Józef Galbas SAC. W swej egzorcie 
pogrzebowej przedstawił dorobek życiowy zmarłego, w atrakcyjnej 
formie ukazał zadania kapłana w dzisiejszej niełatwej rzeczywistości, 
a także wyraził zmarłemu serdeczną wdzięczność za jego ofiarną 
pracę w diecezji ełckiej. Jednocześnie serdecznie zachęcił młodych do 
podejmowania dziedzictwa ks. Gromka czy to w kapłaństwie 
diecezjalnym, czy w stanie zakonnym. W Mszy św. żałobnej wzięło 
udział kilkudziesięciu kapłanów z różnych diecezji: ełckiej (m.in. 
kanclerz tamtejszej Kurii Biskupiej ks. dr Marcin Maczan), 
warmińskiej, zamojskiej oraz lubelskiej. Na zakończenie liturgii głos 
zabrał pochodzący z Hutkowa (parafia Krasnobród) ks. kan. Janusz 
Koniec, który zdobył sobie szerokie uznanie jako działacz 
„Solidarności”, i to nie tylko na terenie dawnej diecezji warmińskiej. 
Podkreślił, że zmarły kapłan uosabiał najlepsze cechy miejscowego 
społeczeństwa: pracowitość i solidność, wierność i oddanie Bogu. 
Przemawiał też ks. Roman Marszalec, dawny kustosz krasnobrodzki, 
który przypomniał wielki wkład lubelskich kapłanów  
w duszpasterstwo na terenie Warmii. Serdecznie wybrzmiał też głos 
wikariusza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Giżycku  
ks. Wojciecha Kondratowicza, który w imieniu całej parafii 
podziękował serdecznie ks. Gromkowi za jego ogromny wkład  
w powstanie i rozwój tej wspólnoty. Głos zabrał także proboszcz 
parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie  
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ks. dr Eugeniusz Derdziuk. Przede wszystkim podziękował za bardzo 
liczny udział w pogrzebie wszystkim, zwłaszcza mieszkańcom 
Majdanu Wielkiego, rodzinnej wsi zmarłego. Dodajmy, że  
w ostatnich dwóch miesiącach życia ks. Gromek dojeżdżał do 
Majdanu Wielkiego i w tamtejszej kaplicy dojazdowej odprawiał 
niedzielne Msze św. Może właśnie dlatego młodzi oraz starsi 
mieszkańcy tej miejscowości okazali swojemu krajanowi tak wielką  
i serdeczną wdzięczność w jego ostatniej drodze. Ks. Józef Gromek 
spoczął na krasnobrodzkim cmentarzu parafialnym w grobowcu 
rodzinnym obok swoich rodziców Jana i Anieli z domu Piechnik. 
Zmarł w 85 roku życia, a w 56 kapłaństwa.  

Rok wcześniej, 23 czerwca 2019 r., ks. Gromek uroczyście 
obchodził w kościele pw. św. Jana Bożego w Zamościu jubileusz  
55-lecia kapłaństwa. Wielu z obecnych na pogrzebie wiernych miało 
jeszcze w pamięci radosne chwile tej kapłańskiej uroczystości. 
Okolicznościowe kazanie wygłosił wówczas niżej podpisany. Może 
warto wrócić choćby tylko do niektórych myśli tego przemówienia,  
a tym samym nieco poszerzyć nietypowy życiorys ks. Józefa Gromka, 
syna ziemi zamojskiej. Zmarły mówił o sobie niewiele. Był bardzo 
skromny. Dbał raczej o to, by przede wszystkim czyny mówiły o jego 
kapłaństwie. 

Podkreślmy mocno: Józef Gromek, młody wychowanek parafii 
krasnobrodzkiej, nie podjął studiów seminaryjnych w Lublinie,  
w tutejszym diecezjalnym Seminarium Duchownym. Na 
Lubelszczyźnie po II wojnie światowej praca duszpasterska 
wydawała się stosunkowo łatwa i uporządkowana. Jemu marzyło się 
coś zgoła trudniejszego, wymagającego szczególnego poświęcenia  
i wysiłku. Zgłosił się zatem do Seminarium Duchownego w Olsztynie 
na Warmii, gdzie prawie od podstaw odradzała się polskość i gdzie 
należało umacniać bardzo zniszczone struktury Kościoła 
katolickiego. Ks. Józef Gromek zalicza się więc do tych pionierskich 
kapłanów z Lubelszczyzny, którzy podjęli się pracy duszpasterskiej 
na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Dlatego z pewnością należy mu się 
docenienie choćby przez wspomnienie w naszym czasopiśmie.  

Na jubileuszu 55-lecia kapłaństwa ks. Józefa Gromka 
kaznodzieja powiedział między innymi1: 

Jesteśmy w Zamościu, w kościele pw. św. Jana Bożego. Nasze 
miasto jest dobrze znane z wielu powodów nie tylko w Polsce. 

                                                      
1 Z kazania ks. Edwarda Walewandra wygłoszonego 23 czerwca 2019 r.  

w kościele pw. św. Jana Bożego w Zamościu podczas uroczystości z okazji jubileuszu 
55-lecia kapłaństwa ks. kanonika Józefa Gromka. 
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Najbardziej słynie ze swojej renesansowej architektury. Wymienię 
też jeden, chyba najmniej znany powód. Nie wszyscy wiedzą, że  
w czasie okupacji niemieckiej 1939-1944 otrzymało ono nazwę 
Himmlerstadt. Miało upamiętniać jednego z największych 
niemieckich obłąkańczych ideologów i zbrodniarzy III Rzeszy – 
Heinricha Himmlera. W planach niemieckiego okupanta cała 
Zamojszczyzna została zaplanowana jako region zasiedlony  
i zamieszkały tylko przez Niemców. Dlatego na dużą skalę szalała tu 
germanizacja, eksterminacja (wyniszczanie) i wysiedlanie ludności 
polskiej. Ileż na naszej ziemi było „łez i doświadczeń” (por. Dz 20,19)? 

Patron tego kościoła, św. Jan Boży, z pochodzenia Portugalczyk, 
był zakonnikiem, który rozwinął niezwykłą działalność w XVI 
stuleciu. W młodości prowadził burzliwe życie. Był między innymi 
żołnierzem. Po rodzinnych kłopotach znalazł się nawet  
w więzieniu, w którym przebywał razem z ludźmi psychicznie 
chorymi. Po wysłuchaniu kazania podczas parafialnego odpustu 
postanowił w duchu pokuty zająć się losem biedaków, ludźmi 
chorymi, bezdomnymi, sierotami, których ciężką dolę poznał  
w więzieniu. Czy Panu Bogu nie wolno prowadzić swoich sług taką 
drogą, by im otworzyć oczy na potrzeby bliźnich? Wśród „więzów  
i utrapień, w każdym mieście” (Dz 20, 23) św. Jan Boży nie uchylał 
się tchórzliwie od głoszenia woli Bożej. 

A jakie były koleje życia ks. Józefa Gromka, naszego drogiego 
Jubilata? Jego pełne 55 lat pracy kapłańskiej to długa i ciekawa 
droga, przeżywana także w trudnym czasie. Józef Gromek urodził się 
w 1935 r. w Majdanie Wielkim koło Krasnobrodu. Jako mały chłopiec 
doświadczył bestialstwa niemieckiego panowania. Po wojnie 
ukończył szkołę podstawową w rodzinnej wsi. Później uczęszczał do 
Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Maturę zdał w 1957 r.  
i podjął wówczas decyzję, że jego życie będzie miało głęboki sens 
tylko wtedy, gdy poświęci je całkowicie Bogu. Dlatego w 1958 r. 
wstąpił do Seminarium Duchownego w Olsztynie na Warmii, gdyż 
tam, bardziej niż gdzie indziej na ziemiach polskich, potrzeba było 
wówczas gorliwych duszpasterzy. Święcenia kapłańskie otrzymał  
21 czerwca 1964 r. z rąk bpa Tomasza Wilczyńskiego. Najpierw 
pracował jako wikariusz w Kętrzynie, później w Lidzbarku 
Warmińskim, a wreszcie w parafii św. Brunona w Giżycku. Z tym 
ostatnim miastem związał się na dłużej. Łatwo zauważyć, że 
wszystkie placówki duszpasterskie ks. Gromka to większe miasta 
powiatowe.  



INNE 

 
 

 

453

W Giżycku od 1982 r. pełnił obowiązki proboszcza w nowo 
erygowanej parafii. W trudnym czasie komuny wybudował w niej 
duży, piękny kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Kolbego. 
Pracował w nim do czasu przejścia na emeryturę w 2005 r. Rok 
później zdecydował się na powrót w rodzinne strony i zamieszkanie 
w Zamościu. Za długoletnią pracę został odznaczony Medalem za 
Szczególne Zasługi dla Miasta Giżycka. 

Ksiądz Józef Gromek wyciągnął właściwe wnioski z historii 
polskiego narodu, miejsca i regionu swego pochodzenia, jak również  
z dziejów własnej rodziny. Dobrze zapamiętał tragiczne 
doświadczenia z okupowanej Zamojszczyzny. Dlatego w swoim 
duszpasterskim posługiwaniu stale nauczał, że do Pana Boga należy 
ostatnie słowo. Nie uchylał się tchórzliwie od głoszenia woli Bożej. 
Zawsze wiedział, że to Bóg zwycięża, a nie człowiek. Może dlatego 
zdecydował, by budowana przez niego nowa świątynia nosiła imię 
św. Maksymiliana Kolbego, ofiary niemieckiej zbrodni, człowieka, 
który oddał się bez reszty Bogu i w Nim zwyciężył przeciwnika, 
zdawałoby się, nie do pokonania, jakim był niemiecki nazizm.  

Kto zatriumfował w postawie Maksymiliana Marii Kolbego? 
Zwyciężył przede wszystkim Bóg, który działa w swoim Kościele. 
Podkreślmy zatem mocno fakt: Kościół jest największym skarbem 
dla całej ludzkości i każdego narodu. W tym kontekście sytuację, 
która zaistniała obecnie w Polsce, trudno czasami ogarnąć rozumem. 
Tu trzeba czegoś więcej. Potrzeba Boga. Kościół jest naszą duchową 
matką, której zawdzięczamy to, że „zostaliśmy nazwani dziećmi 
Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3,1). Kościół jest Ciałem 
Chrystusa (por. 1 Kor 12, 27). Jest też wspólnotą zbawienia, w której 
żyje i działa Jezus Chrystus. Droga, jaką wskazuje nam Jezus żyjący 
w Kościele, zawsze prowadzi ku dobru, ku prawdzie, ku życiu 
wiecznemu. Jest to przecież Chrystus przemawiający, przebaczający 
i uświęcający. „Nie” powiedziane Kościołowi znaczyłoby również „nie” 
wobec Chrystusa.  

Jednocześnie dobrze, oczywiście, wiemy, że Kościół jest także 
rzeczywistością ludzką, która ma w sobie wszystkie ludzkie 
ograniczenia i słabości. Składa się przecież z ludzi grzesznych  
i słabych. Chrystus chce jednak, by nasza wiara w Kościele zmierzyła 
się i z tą trudnością. Przeżywając tak wyjątkowy jubileusz 
kapłaństwa, musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że mamy nadal być 
wiernymi dziećmi Kościoła, który na co dzień tworzymy. Nie 
jesteśmy zbiorem jednostek, ale wspólnotą. Jeśli naszą wiarą  
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i życiem mówimy „tak” Chrystusowi, to trzeba również mocno 
powiedzieć „tak” Kościołowi.  

Kościół służy konkretnemu człowiekowi z całą pokorą wśród łez  
i doświadczeń, tak jak to wyznał św. Paweł Apostoł. Służy mu  
i prowadzi go do wolności. Nie ogranicza i nie manipuluje człowieka. 
Posłuchajmy, co o Kościele i chrześcijaństwie mówił Anatolij  
W. Łunaczarski, sowiecki komisarz oświaty, filozof i teoretyk 
kultury, jak rozumiał sowiecką „oświatę”, a dodajmy od razu, że  
i dzisiaj ma wielu kontynuatorów, także w Polsce: „Wszystkie religie 
są trucizną, przede wszystkim zaś chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo 
naucza miłości bliźniego i miłosierdzia, a jedno i drugie przeczy 
naszym zasadom. Precz z miłością bliźniego, my potrzebujemy 
nienawiści, musimy umieć nienawidzić. Tylko za tę cenę zdobędziemy 
świat”2.  

Słysząc te słowa, zdajemy sobie sprawę, że dla kręgów 
lewicowych Kościół był i jest nadal wrogiem, ponieważ wskazuje 
jedyną drogę do zbawienia. Dla rewolucjonistów obiecujących 
zbawienie doczesne i raj na ziemi – był konkurencją, którą należało 
zwalczać. Burzono więc kościoły, mordowano księży, usuwano 
symbole religijne3. Czy współczesne agresywne ataki na Kościół  
i kapłanów nie są dalszym ciągiem tej akcji? 

Niemieccy okupanci i sowieccy komuniści doskonale wiedzieli, 
że nie da się unicestwić narodu polskiego bez wcześniejszego 
zniszczenia Kościoła w Polsce. O tej zbrodniczej ideologii powinni 
pamiętać ci wszyscy, którzy kierują się nienawiścią do Kościoła,  
a także wszyscy popierający i wybierający współczesne ugrupowania 
wrogie chrześcijaństwu.  

W tym wyjątkowym jubileuszu, jaki dzisiaj obchodzimy: 55-lecia 
kapłaństwa ks. kan. Józefa Gromka, bierze udział tak wielu ludzi. 
Jesteśmy mu wdzięczni za jego autentyczną drogę życiową. Jubilat to 
kapłan, który mówi krótko, zwięźle i rzeczowo. Mówi bez zbędnych 
słów. Łączy mnie z nim wiele. Jesteśmy krajanami i od dawna 
przyjaciółmi, a te dwa słowa mówią same za siebie. 

Drogi Józiu! Wielki szacunek dla Twej pracy! Niech Chrystus, 
który powołał Ciebie i zawsze umacniał, nadal Cię prowadzi na Twej 
kapłańskiej drodze życia. Niech ciągle przyświeca Ci, jak i nam 

                                                      
2 Cytat za: K. Nagrodzki, Jeźdźcy tolerancji, na stronie: http://katolickie. 

media.pl/index.php/polecane/pracownia-krzywych-luster/. 
3 J. Dembiński, Ani prawicowy, ani lewicowy, „Przewodnik Katolicki” nr 35(2011), 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2011/Przewodnik-Katolicki-3. 
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wszystkim, niezwykła gorliwość św. Pawła Apostoła, o którym dzisiaj 
tak wiele zostało powiedziane.  

 Na zakończenie jeszcze jedno, wyjątkowe i aktualne na dziś 
polecenie wielkiego Apostoła Narodów, zaczerpnięte z jego Listu do 
Filipian: „Jeśli jeszcze jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli 
istnieje jakaś moc przekonująca, jeśli jakieś serdeczne współczucie − 
uczy apostoł – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te 
same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko 
jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa 
ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za 
wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje 
własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2,1-4).  
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Jerzy Flaga 

 
 

„CZĘSTOCHOWA LUBELSZCZYZNY” 
NA TYM MIEJSCU CHWAŁA BOGA NAJWYŻSZEGO ODPRAWIAĆ SIĘ 

BĘDZIE. W SETNĄ ROCZNICĘ REWINDYKACJI KLASZTORU OO. 
BERNARDYNÓW W RADECZNICY (1919-2019).  

Pod redakcją Iwo Mirosława Janusza OFM i Aleksandra Krzysz-
tofa Sitnika OFM, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska [2019]. 

 
Jak się okazuje, nie myliłem się, pisząc w jednej z poprzednich re-

cenzji, że historiografia bernardyńska przeżywa renesans. Nie minęło 
kilka miesięcy, a oto jest już kolejna publikacja odnosząca się do tego 
zakonu. Współtwórcą jej jest znany historyk z tego zakonu o. Aleksan-
der Krzysztof Sitnik. Napisałem współtwórcą, czyli jednym  z redakto-
rów, gdyż jest to bardzo specyficzna praca gdy chodzi o jej treść. Doty-
czy jednego domu zakonnego, klasztoru w Radecznicy, który miał bo-
gatą historię i odgrywał wieloraką rolę w społeczeństwie polskim. Nie 
zaskakuje więc fakt, że jego dzieje i pełnioną rolę opisało aż 14 auto-
rów w 15 różnych artykułach. To sugeruje, że podjęta w książce pro-
blematyka została naświetlona z bardzo różnych punktów widzenia, 
czyli bardzo szeroko, jeśli chodzi o warstwę merytoryczną. W swoich 
rozważaniach postaram się przyjrzeć każdemu z tych artykułów.  

Artykuły poprzedza wprowadzenie, którego autorem jest ks.  
bp Jan Śrutwa, pierwszy i w tej chwili emerytowany już ordynariusz 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Ośmielę się powiedzieć, że to również 
wskazuje na rangę klasztoru i jakość publikacji. We wprowadzeniu 
swoim bp Śrutwa wraca wielokrotnie do swoich różnych kontaktów  
z klasztorem w Radecznicy. Ponieważ posiadają one bardzo interesu-
jącą i poznawczą wymowę, dlatego przytoczę je w brzmieniu dosłow-
nym. Pisze On więc: „Urodziłem się i wzrastałem na Zamojszczyźnie. 
Nic zatem dziwnego, że o Radecznicy i jej wspaniałościach słyszałem 
sporo już w latach szkolnych. Potem, zwłaszcza w okresie studiów 
uniwersyteckich, słuchałem nieraz opowieści o tamtejszych bernardy-
nach, którzy na Roztoczu  Zachodnim osiedlili się jeszcze w XVII wie-
ku [......] Okazałe wieże kościoła zakonnego w Radecznicy mogłem 
oglądać z pewnego dystansu, kiedy jako ksiądz, a potem pomocniczy 
biskup lubelski przejeżdżałem od czasu do czasu trasą wiodącą od 
Turobina do Szczebrzeszyna. Podziwiałem już wtedy znakomite poło-
żenie klasztoru – na wzgórzu, pośród rozległych łąk i pól” (s. 9). Nieco 
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dalej czytamy: „Od sześciu bowiem lat działała w Radecznicy parafia 
katolicka, której prowadzenie biskup lubelski Bolesław Pylak powie-
rzył właśnie ojcom bernardynom. W ramach regularnych wizytacji 
kanonicznych przybyłem w sobotę 11 lipca 1987 r. na godzinę 17.00 
także do kościoła zakonnego i zarazem parafialnego w owej miejscowo-
ści. Byłem oczywiście dobrze zaznajomiony zarówno z przeszłością tego 
ważnego ośrodka religijnego oraz patriotycznego, jak i z jego najnow-
szą historią. [....] Nowe wzruszenie z nią związane przeżywałem  
w 1992 roku, kiedy to na mapie Kościoła powszechnego pojawiła się 
diecezja zamojsko-lubaczowska. Ojciec święty Jan Paweł II powołał ją 
do życia w uroczystość Zwiastowania NMP. Wtedy też polecił mi pełnić 
obowiązki jej pierwszego biskupa diecezjalnego. Wiedziałem od po-
czątku, że w skład tej nowej jednostki kościelnej weszło dziesięć do-
tychczasowych dekanatów „lubelskich” oraz cztery dekanaty „luba-
czowskie”. W trakcie dokładniejszej analizy jej zasobów tak personal-
nych, jak i materialnych, dokonałem odkrycia, które napełniło mnie 
wielką radością. Oto w granicach powierzonej mi w zarząd diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej znalazła się także Radecznica razem z jej 
przesławnym sanktuarium św. Antoniego Padewskiego. Dotychczaso-
wa „Częstochowa lubelska” miała być odtąd kościelnym skarbem die-
cezji z siedzibą w Zamościu. Uświadomiłem sobie zatem od nowa, że 
jest to nade wszystko pulsujący życiem ośrodek religijny, obsługiwany 
przez Bernardynów, którzy pojawili się tam w 1667 roku – z 50-letnią 
przerwą (1869-1919), wymuszoną przez zaborców naszej Ojczyzny oraz 
wrogów Kościoła katolickiego – trwają tam także u schyłku XX wieku. 
Błogosławione owoce ich wieloletniej pracy i modlitwy zrodziły ową 
wdzięczną myśl, aby Radecznicę nazywać „lubelską Częstochową”  
(s. 10-11).  

Oprócz wprowadzenia jest jeszcze jeden tekst okolicznościowy, 
mianowicie: Kazanie jubileuszowe arcybiskupa lwowskiego Mieczysła-
wa Mokrzyckiego wygłoszone 8 maja 2019 roku w sanktuarium św. 
Antoniego Padewskiego w Radecznicy.  W kazaniu tym ks. arcybiskup 
wychodząc od momentu objawień św. Antoniego Szymonowi Tkaczowi 
dnia 8 maja 1664 r. przypomina pewne fakty i wydarzenia z dziejów 
klasztoru. Zauważa też, że dzięki działalności Ojców Bernardynów, to 
miejsce stało się również ostoją ducha patriotycznego, co szczególnie 
mocno wystąpiło podczas powstania styczniowego. Ponadto przypo-
mniał także, że lata II wojny światowej stanowiły dla bernardynów 
radecznickich egzamin z umiłowania ojczyzny. Odwołując się do słyn-
nego wołania papieża Jana Pawła II w Warszawie o zstąpienie Ducha 
Świętego napisał m.in.: „Zatem, pomni na nasze dzieje, a w nich na 
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dzieje tej małej Ojczyzny z Radecznicy, gdzie św. Antoni jako Doktor 
Ewangeliczny zgromadził nas, wołajmy i prośmy – nie dajmy się 
zwieść i omamić złu i nie otwierajmy dla niego drzwi naszych domów, 
serc i umysłów, ale zwyciężajmy je dobrem i miłością [....] W tym świę-
tym miejscu, gdzie miłość do Boga i Ojczyzny jest jedną wspólną dro-
gą, polską drogą, polską ojcowizną, kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, 
wielki nasz Patronie i prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej 
chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz 
wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę”  
(s. 21-22).  

W pierwszym artykule ks. Andrzej Bruździński opisuje początki 
klasztoru (Klasztor bernardynów w Radecznicy w okresie staropol-
skim). Wyróżnia w nim cztery konkretne zagadnienia merytoryczne: 
początki klasztoru, późniejsze losy kościoła i klasztoru, duszpaster-
stwo, zmiany w uposażeniu klasztoru. Zagadnienia te poprzedza ana-
lizą dwu kwestii formalnych, mianowicie: zarysu problemu i stanu 
badań. Całość rozważań zamyka krótkim zakończeniem, w którym 
podsumowuje je w następujący sposób: „Bernardyński klasztor w Ra-
decznicy ponad dwa wieki ściągający tłumy wiernych, odegrał nieba-
gatelną rolę w umocnieniu katolicyzmu w tamtych stronach. Zakonni-
cy z ogromnym zaangażowaniem szerzyli kult św. Antoniego tak, że 
szlachta chełmska uważała go za swego patrona. Widomym tego zna-
kiem jest wspaniały kościół i klasztor w Radecznicy, który wybudowa-
ny został z ofiar większych czy mniejszych wielu osób. Podobnie było 
po pożarze w roku 1742 i następującej po nim odbudowie czy raczej 
przebudowie kościoła. Bernardyni słynęli zwłaszcza ze swych kwesta-
rzy, którzy podobnie jak brat Bazyli Ochnowski, mieli znakomity kon-
takt ze wszystkimi, a zwłaszcza ze szlachtą, która bernardynów nazy-
wała «krwią krwi, kością kości szlacheckiej». Zakonnicy oddali także 
spore zasługi wobec Kościoła lokalnego chełmskiego, uzupełniając 
duchowieństwo diecezjalne w jego pracy, zwłaszcza tam, gdzie w dusz-
pasterstwie były niedostatki i braki. Zakonnicy radeczniccy wpisali się 
więc w sposób znakomity w dzieje lokalnego kościoła i społeczeństwa 
polskiego” (s. 48-49). Dla pełnego obrazu należy dopowiedzieć, że do 
artykułu dodane są: streszczenie obcojęzyczne, aneks zawierający wy-
kaz gwardianów klasztoru za lata 1672-1812 oraz bardzo dokładna 
bibliografia z podziałem na źródła (rękopiśmienne i drukowane) i lite-
raturę (określoną jako opracowania).  

Podobnie streszczenie obcojęzyczne i bibliografię posiada drugi 
artykuł autorstwa o. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM o rozbudo-
wanym tytule: Klasztory bernardyńskie Prowincji Galicyjskiej bł. Jana 
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z Dukli pod opieką NMP Niepokalanie Poczętej skasowane pod rząda-
mi austriackimi. Autor na początku objaśnienia nazwę i sam system 
polityczno-kościelny zwany józefinizmem habsburskim, a następnie 
opisuje skutki tegoż systemu. Zauważa, a raczej przypomina, że kon-
sekwencją reformistycznych działań podejmowanych w duchu systemu 
józefińskiego było sprowadzenie Kościoła do rangi instytucji państwo-
wej, która miała służyć państwu. Przypomina też, że w myśl tej zasady 
rację bytu miały tylko zakony czynne zajmujące się pracą charytatyw-
ną i szerzeniem oświaty. Inne zakony, w tym zwłaszcza kontemplacyj-
ne, jako «sługi nieużyteczne i niebezpieczne i martwy kapitał ludzki» 
miały być i faktycznie były zniesione. W pozostałej części rozdziału są 
opisane zachodzące, w związku z rozbiorami państwa, zmiany w orga-
nizacji prowincji, przynależności do nich poszczególnych klasztorów 
oraz reformy w zakresie liturgii dokonywane przez cesarzy austriac-
kich. Przykładowo można podać, że cesarzowa Maria Teresa zniosła  
w 1773 roku szereg świąt kościelnych, zabroniła odprawiania nabo-
żeństw wielkopostnych oraz publicznych kar i pokut kościelnych.  
Natomiast Józef II jako współregent regulował sposób odprawiania 
pogrzebów, z chwilą zaś objęcia pełnej władzy wystosował szereg bar-
dziej szczegółowych zarządzeń, które autor przywołuje.  

Jeszcze inną problematykę podjęła w swoim artykule Edyta 
Chomentowska. Przedmiotem jej rozważań jest skład osobowy klasz-
toru (Skład personalny klasztoru w Radecznicy w latach 1858-1863  
w świetle schematyzmów zakonnych).  

W kolejnym, czyli czwartym już artykule o. Roland Prejs OFM 
Cap. kontynuuje wątek historyczny odnoszący się do klasztoru w Ra-
decznicy (Klasztor bernardynów w Radecznicy w latach 1864-1919). 
Artykuł rozpoczyna od omówienia stanu badań, w którym stwierdza, 
że klasztor radecznicki nie posiada monografii w ścisłym znaczeniu 
tego słowa. Następnie tłumaczy i objaśnia powody przyjęcia obu dat: 
początkowej i końcowej w swoich rozważaniach. Dalszą część rozdziału 
przedstawił w czterech następujących punktach: kasata klasztoru  
w 1864 r. i jej pierwsze następstwa, zmiany w składzie personalnym, 
likwidacja klasztoru i punkt czwarty: dalsze dzieje kościoła i obiektu 
poklasztornego. W kontekście całości rozważań na uwagę zasługuje 
jego końcowe stwierdzenie. Brzmi ono: „Dzieje klasztoru bernardynów 
w Radecznicy w l. 1864-1919 mogą być uznane w pewnym sensie za 
typowe dla dziejów klasztoru w Królestwie Polskim. Funkcjonowanie 
tzw. klasztoru nieetatowego, krótkie istnienie rzymskokatolickiego 
kościoła poklasztornego, niewiele dłuższe istnienie kościoła greckoka-
tolickiego, wreszcie ośrodek prawosławny, zrazu parafialny, następnie 
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monaster męski i wreszcie monaster żeński – są swego rodzaju op-
tycznym odbiciem polityki caratu wobec Kościoła rzymskokatolickiego, 
uważanego przez zaborcę, nie bez racji, za «Kościół polski», dlatego 
poddawanego  rozmaitym represjom i ograniczeniom” (s.131-132).  

Problematykę podjętą przez o. R. Prejsa kontynuuje w swoim  
artykule Ewa Danowska, z tą jednak różnicą, że ona koncentruje się 
na jednym konkretnie wybranym roku (Katolicko-unicka walka o ko-
ściół i klasztor w Radecznicy (diecezja lubelska) w 1869 r.). Przed przy-
stąpieniem do omawiania sytuacji związanej z owym wybranym ro-
kiem, wcześniej opisuje całość historii klasztoru od momentu jego fun-
dacji w 1667 roku i objawień św. Antoniego, jakich miał doświadczyć 
tkacz Szymon na Łysej Górze w 1664 roku. Autorka poddała dokład-
niejszej analizie sytuację roku 1867, z tej racji, że wówczas miały miej-
sce wydarzenia, które zdawały się unicestwić istnienie klasztoru. Po 
pierwsze, wszyscy przebywający w nim zakonnicy mieli opuścić klasz-
tor. Po drugie, proboszcz z parafii w Mokremlipiu, w obrębie której 
położony był klasztor „zapragnął, za zgodą władz rządowych i diece-
zjalnych, uczynić kościół klasztorny kościołem parafialnym, gdyż do-
tychczasowy był zbyt mały dla około 4 tysięcy parafian”. I po trzecie 
„zakusy na budynek kościoła ujawnili też grekokatolicy, znający ten 
obiekt z odbywanych pielgrzymek. Uprzedzając duchowieństwo kato-
lickie, za pośrednictwem swego biskupa chełmskiego Michała Kuziem-
skiego, zwrócili się z prośbą do cara, by im przekazał klasztor i kościół 
w Radecznicy, chociaż w najbliższej okolicy nie było wyznawców  
obrządku greckiego. Car Aleksander II 25 kwietnia 1869 r. przychylił 
się do ich prośby wydając ukaz przekazujący klasztor i kościół uni-
tom”. Przytoczyłem w dosłownym brzmieniu wszystkie zabiegi czynio-
ne przez zainteresowane strony kościelne i państwowe o przejęcie 
klasztoru, gdyż właśnie one są ilustracją tego, dlaczego autorka wy-
brała ów rok 1669, był to bowiem moment bodajże najbardziej jaskra-
wych  zmagań kościoła katolickiego z grożącymi mu niebezpieczeń-
stwami ze strony kościoła prawosławnego mającego poparcie zaborczej 
władzy państwowej.  

Innym momentem i innym zagadnieniem dotyczącym klasztoru 
zajął się w swoim artykule kolejny autor ks. prof. Tomasz Moskal. Oba 
te wektory zawarte są w tytule jego artykułu: Biskup Marian Fulman 
i diecezja lubelska u progu odzyskania niepodległości przez Polskę  
i powrotu bernardynów do Radecznicy. Autor przyjrzał się im w kon-
tekście trzech szerszych zagadnień, mianowicie:  odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 r., położenia Kościoła katolickiego w nie-
podległej Polsce, sytuacji diecezji lubelskiej i roli jej pasterzy oraz życia 
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zakonnego w diecezji lubelskiej. W przypadku  pasterzy diecezji przy-
gląda się bliżej posłudze biskupiej ks. Mariana Fulmana. Śledzi ją od 
momentu jego pobytu w Seminarium Duchownym we Włocławku,  
w szczególny zaś sposób koncentruje się na jego aktywności związanej 
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Podkreśla też, że ważną rolę 
w kształtowaniu życia religijnego wiernych diecezji lubelskiej widział 
bp Fulman również w duchowieństwie zakonnym. Jak się wydaje, 
wyrazem tego było przywrócenie bernardynom klasztoru w Radecznicy 
w 1919 roku. Autor pisze o tym: „…z tego powodu była w tym roku 
uroczystość św. Antoniego szczególnie radośnie obchodzona” (s. 159), 
na której, jak napisał w innym miejscu, bp Fulman uczestniczył  
i „uświetnił pontyfikalnym nabożeństwem”. Przy tej okazji dodaje też 
od siebie, że „rozwój i ożywiona działalność duszpasterska bernardy-
nów w Radecznicy mogą świadczyć o trafności posunięć biskupa  
Mariana Fulmana” (s. 160).  

Kolejna autorka Patrycja Gąsiorowska wraca w swoich rozważa-
niach do problematyki ściśle bernardyńskiej. Tytuł jej artykułu brzmi: 
Sylwetka ojca Metodego Daniela Sikory OFM (1883-1951) w świetle 
źródeł bernardyńskich. Według niej o. Metody Sikora był bez wątpie-
nia jednym z najbardziej zasłużonych zakonników w dziejach radecz-
nickiego klasztoru. Aby to wykazać, autorka śledzi całość jego działań 
związanych z klasztorem w Radecznicy. On właśnie uczestniczył  
w procesie przejmowania klasztoru przez bernardynów w 1919 r. i był 
jego przełożonym. Na początku, kiedy klasztor był tylko rezydencją – 
pełnił funkcję prezesa, następnie, kiedy zamieszkali w nim zakonnicy, 
o. Metody został w lipcu 1921 r. zatwierdzony jako gwardian klasztoru 
i rektor kościoła. W dalszej części tekstu  autorka przywołuje szereg 
ważnych dokonań, jakie o. Metody jako gwardian poczynił na rzecz 
klasztoru. Przykładowo podam, że na początku 1922 roku powołano 
szkołę zakonną, tzw. Kolegium Serafickie, w którym o. Metody został 
tymczasowym rektorem. Uczył w nim matematyki oraz zatwierdzał 
wszystkie jego sprawy administracyjne i materialne. W tym miejscu, 
nie przywołując dalszej treści rozważań, dodam tylko, że jest ona bar-
dzo interesująca, gdyż również dalsze losy o. Metodego Sikory obfito-
wały w różne ciekawe wydarzenia, m. in. prowadził on Kronikę klasz-
toru OO. Bernardynów w Radecznicy, na kapitule prowincjalnej od-
prawionej w Leżajsku w drugiej połowie lipca  (22-25 VII) 1936 r. zo-
stał wybrany na prowincjała. Jak pisze autorka, wiadomość o wyborze 
zastała go w klasztorze rzeszowskim i była dla niego ogromnym zasko-
czeniem. Osobiście nie chciał przyjąć tej godności, ale kapituła nie 
zgodziła się na jego rezygnację. Wszystko to wraz z dalszymi latami 
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posługi w zakonie i samego życia o. Metodego opisane jest w kolejnej 
partii artykułu.  

Dwa kolejne artykuły autorstwa wspomnianego już współredak-
tora pracy, o. Aleksandra Krzysztofa Sitnika, posiadają również wy-
raźny profil historyczny. W pierwszym z nich omawia zagadnienie 
rewindykacji klasztoru na początku XX wieku (Rewindykacja klaszto-
ru ojców bernardynów w Radecznicy na początku XX wieku), w drugim 
przybliża przeżycia jednego z ojców z czasów II wojny światowej 
(Wspomnienie Wacława Józefa Płonki OFM z pobytu w Radecznicy  
w okresie II wojny światowej, 1939-1946). Oba artykuły zawierają 
wielkie bogactwo, wprawdzie o odmiennym charakterze, wiadomości 
na temat wspólnoty zakonnej w Radecznicy. Właśnie ten odmienny 
charakter nadaje im specjalną wartość merytoryczną. Na treść pierw-
szego składają się takie kwestie, jak rekoncyliacja kościoła, która mia-
ła miejsce 13 czerwca 1916 r., przejęcie placówki 5 kwietnia 1919 r. 
oraz podjęcie w nim działalności duszpasterskiej. Przypomina tutaj też 
zasługi położone przy owych poczynaniach znanego nam już o. Meto-
dego Sikory i biskupa lubelskiego Mariana Fulmana. Przywołuje rów-
nież echa, jakie te wydarzenia znajdowały w prasie lokalnej. Artykuł 
kończy optymistycznym zdaniem, że „obecność bernardynów na  
radecznickim wzgórzu trwa po dzień dzisiejszy” (s. 226).  

Problematyka podjęta w drugim artykule jest – jak już zaznaczy-
łem – odmienna od poprzedniej, ale to wcale nie oznacza, że jest ona 
nieciekawa, wprost przeciwnie jest bardzo interesująca, łączy w sobie 
bowiem kilka wątków, dlatego postaram się przypomnieć ją krótko. 
Autor najpierw podaje krótki życiorys o. Wacława Płonki (z krótką 
informacją o jego formacji zakonnej i intelektualnej), autora owych 
bardzo oryginalnych wspomnień, gdy chodzi o ich sposób powstania. 
Pisze on: „W Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie  znaj-
duje się 97 stronicowa Kronika klasztoru oo. Bernardynów w Radecz-
nicy. Spisał ją w języku polskim, jako swoje wspomnienia, bernardyn 
Wacław Józef Płonka. Obejmuje ona okres od 1 września 1939 r. do 17 
listopada 1946 r.” (s. 229).  W życiorysie o. Wacława Płonki odnajdu-
jemy też dwa fakty, które rzucają światło na jego działalność poza 
zakonną. Mianowicie, że do października 1946 r. pełnił on funkcję 
kapelana AK obwodu Zamość pod pseudonimem „Czarny” oraz, że  
18 sierpnia 1950 r. został aresztowany i wyrokiem WSR w Lublinie  
z 16 października 1951 r. skazany na 12 lat więzienia.  

W dalszych partiach tekstu zrelacjonowane są dość dokładnie trzy 
wątki historyczno-polityczne: najpierw pobyt Niemców w klasztorze  
w pierwszych latach czterdziestych, następnie działania partyzantki 
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polskiej na Zamojszczyźnie i ich odbicie na funkcjonowanie klasztoru  
i szkół prowadzonych przez klasztor i wreszcie przybycie i zajęcie 
klasztoru przez wojsko sowieckie. Opisane różne poczynania poszcze-
gólnych „gości”, a zwłaszcza Niemców, w tym szczególnie Gestapo, 
miały najczęściej charakter represyjny i były bardzo bolesne zarówno 
dla zakonników, jak też osób cywilnych pracujących w klasztorze czy 
też mających jakieś związki z klasztorem. Często kończyły się przesłu-
chaniami i aresztowaniami, jest to obraz wojny pokazany na konkret-
nym przykładzie. Omawiając treść powyższego artykułu powiedzia-
łem, że zaprezentowane w nim działania miały charakter represyjny.  

Kolejny artykuł Krzysztofa Busse prezentuje również problema-
tykę represyjną, tylko o innym charakterze. Jego tytuł brzmi: Klasztor 
ojców bernardynów w Radecznicy jako przykład represji sądowych 
państwa komunistycznego wobec Kościoła katolickiego – stan badań. 
Już sam tytuł zapowiada, że jest tam mowa o represjach i to właśnie  
w stosunku do klasztoru w Radecznicy. Represje sądowe władz komu-
nistycznych w stosunku do klasztoru radecznickiego mają szerszą 
wymowę, stanowiły one w ogóle ilustrację stosunku tychże władz do 
Kościoła katolickiego. Przybliżony wgląd w to, jak się one przedstawia-
ły daje autor w swoim artykule, mimo tego, że traktuje go jako stan 
badań. Autor pisze na wstępie: „Wśród bogatego wachlarza represji 
[przypomnijmy i powtórzmy, jakie stosowały władze komunistyczne] 
znajdowały się procesy polityczne, w których duchowni byli głównymi, 
bądź jednymi z wielu, oskarżonymi. Dotyczyło to  przede wszystkim 
okresu stalinowskiego, w tym zwłaszcza lat 1948-1956, gdy presja 
wywierana przez państwo komunistyczne była największa […] jednym 
z takich przypadków, które mogły mieć daleko idące polityczne impli-
kacje nie tylko dla zakonu bernardynów, ale i całego Kościoła instytu-
cjonalnego w Polsce, był proces Inspektoratu Zamojskiego AK […] 
Gdyby założone plany zostały zrealizowane, wówczas władzom pań-
stwowym podporządkowany zostałby zakon, a także przejęłyby one 
Kalwarię Zebrzydowską (drugie po Częstochowie pod względem zna-
czenia centrum pątnicze w Polsce) czyniąc z niego tubę propagandową 
[…]. Pomysł ten narodził się po aresztowaniu zakonników z klasztoru 
bernardynów w Radecznicy w 1950 r., którym postawiono m.in. zarzut 
udzielania pomocy członkom podziemia niepodległościowego. Później 
uwięziono kolejnych zakonników, w tym zwłaszcza związanych wcze-
śniej z Radecznicą, a także prowincjała, o. Bronisława Andrzeja Szepe-
laka” (s. 303-304).  

O tym, co jest treścią pozostałej części artykułu, autor pisze w ten 
sposób: „Omówienie tematu chciałbym podzielić na kilka etapów. 
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Pierwszy to krótkie przedstawienie miejsca, jakie na powojennej ma-
pie Zamojszczyzny zajmował radecznicki klasztor. Kolejny odnosi się 
do problematyki metodologicznej, do niebezpieczeństw, jakie niesie dla 
badacza analizowanie bez niezbędnej skrupulatności akt sądowych  
z okresu stalinowskiego. Trzeci dotyczy procesu z 1951 r. toczącego się 
przed WSR w Lublinie oraz planów wykorzystania «sprawy Radeczni-
cy» wobec bernardynów w Polsce” (s. 308).  

W kolejnym artykule, jego autor, którym jest ponownie o. Alek-
sander Krzysztof Sitnik, podejmuje bardzo ważny problem przejęcia 
się i życia klasztoru duchem i liturgią Kościoła. Wyraża to tytuł arty-
kułu: Dokument papieski nadający kościołowi pw. Św. Antoniego  
z Padwy w Radecznicy tytuł Bazyliki Mniejszej. W swoim tekście autor 
omawia najpierw starania czynione o nadanie powyższego tytułu,  
a następnie ich pomyślną realizację. Odnośnie do tej ostatniej pisze:  
„17 czerwca 2015 r., w Roku Życia Konsekrowanego, kościół klasztorny 
pw. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy został przez papieża Fran-
ciszka podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. Jest ona pierwszą 
w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Uroczystej proklamacji Bazyliki 
dokonali 6 września 2015 r. w Radecznicy abp Celestino Migliore, 
nuncjusz apostolski w Polsce i biskup Marian Rojek, ordynariusz za-
mojsko-lubaczowski” (s. 367-368). Na dalszych stronach artykułu 
przytacza teksty kopii odpowiednich dokumentów oraz fotografie ta-
blic pamiątkowych umieszczone na fasadzie bazyliki.  

Dziewiąty w kolejności autor, Iwo Mirosław Janusz OFM, podej-
muje w swoim artykule i przybliża problematykę teologiczno-
historyczną w kontekście świętego patrona  bernardyńskiej placówki 
w Radecznicy (Objawienia św. Antoniego w Radecznicy (spojrzenie 
teologiczno-historyczne). Na początku autor odnosi się do dwóch fak-
tów, mianowicie: do nazwania Radecznicy Częstochową Lubelszczyzny 
oraz prawdziwości objawień, aczkolwiek odnośnie tych ostatnich pisze, 
że „Artykuł ten będzie traktował nie o szukaniu potwierdzenia obja-
wień, lecz jest to próba krytycznego spojrzenia na treść objawień ra-
decznickich. Chodzi więc o pytanie: jaka jest treść oraz w jakiej formie 
te objawienia przetrwały do naszych czasów” (s. 378-379). Realizując 
powyższe założenie odwołuje się do trzech następujących źródeł: obja-
wienie św. Antoniego w najstarszych spisanych przekazach, objawie-
nia św. Antoniego w Radecznicy w opisie kronikarza klasztornego oraz 
co zawierają na ten temat źródła ikonograficzne.  

Ostatni punkt, czwarty, który zamyka rozważania, jest poświęco-
ny ocenie teologiczno-historycznej objawień św. Antoniego w Radeczni-
cy. Dwa ostatnie artykuły mają za przedmiot nową, że tak to określę, 
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problematykę, mianowicie: szeroko  rozumianą historię sztuki.  
W pierwszym artykule z dużą ilością ilustracji o. Cyprian Janusz  
Moryc OFM przypatruje się architekturze i sztuce jako wektorom za-
chowującym i przekazującym pamięć o kulcie i samym sanktuarium 
radecznickim (Architektura i sztuka w służbie pamięci początków  
i przesłania sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy). Swoją 
ocenę architektury sanktuarium formułuje w następujący sposób: 
„Wygląd wznoszonych budowli zmieniał się przez wieki, jednak w ko-
lejnych odbudowach i modernizacjach wciąż starano się pielęgnować 
pamięć o wydarzeniach z 1664 roku, respektowano walory naturalne-
go piękna przyrody, symboliczną wymowę żywiołów oraz geniusz sztu-
ki” (s. 434). Dopełnienie tej opinii stanowi podsumowanie całości roz-
ważań, które brzmi: „Skoordynowany wysiłek kolejnych pokoleń, po-
mimo licznych dziejowych klęsk i przeciwności, zapewnił trwałość idei 
franciszkańskich pielęgnowanych w Radecznicy oraz wytworzył do-
godne warunki, by ten ważny ośrodek pielgrzymkowy Lubelszczyzny 
dzięki koncentracji najlepszych emocji religijnych i narodowych mógł 
dobroczynnie i skutecznie wpływać na duchową i kulturową tożsamość 
regionu” (s. 425).  

Jak już nadmieniłem, artykuł zawiera dużą liczbę ilustracji  
odpowiednich obiektów sakralnych związanych z sanktuarium, które 
dopełniają doskonale jego obraz opisowy. Odmiennie do artykułu 
pierwszego, interesującego się sanktuarium na przestrzeni jego całej 
historii, w artykule drugim jego autorka Magdalena Ludera skoncen-
trowała się wyłącznie na okresie nowożytnym (Nowożytne malowidła  
z Radecznicy. Z problematyki kultu św. Antoniego Padewskiego w Ko-
ściele i Cerkwi (XVII- XVIII w.). Autorka w swoim artykule przywołuje 
dwa fakty odnoszące się do formy i losów zabytków, wystroju kościoła  
i klasztorów oraz dwa wydarzenia związane z ich historią. Ponieważ 
większość zabytków uległa dużemu rozproszeniu, a nawet zniszczeniu, 
dlatego postuluje pilne podjęcie starań o zabezpieczenie tych, które się 
jeszcze zachowały.  Dotyczy to szczególnie cyklu ośmiu obrazów  
Gabriela Sławińskiego z lat 1780-1781, dotyczących miejscowych  
objawień św. Antoniego Padewskiego.  

Odnośnie do wydarzeń historycznych przypomina, że w sięgają-
cych schyłku XVII wieku dziejach radecznickiego konwentu najdo-
tkliwsze były dwie cezury. Najpierw rok 1742, w którym spłonął nie-
mal cały wystrój kościoła i znaczna część klasztoru, następnie rok 
1869, gdy wskutek kasaty klasztoru przez władze zaborcze doszło do 
rozproszenia wyposażenia kościoła i klasztoru po lokalnych świąty-
niach (autorka wymienia niektóre z tych miejscowości). Do artykułu 
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dołączone są dwa aneksy: pierwszy w postaci mapy opatrzonej tytu-
łem: Geograficzny zasięg kultu św. Antoniego radecznickiego w XVII  
i XVIII wieku na podstawie inskrypcji na trzech obrazach radecznic-
kich: Objaśnienie umierającej fundatorce i Uzdrowienia na górze ra-
decznickiej (1780-1781), Katalog cudów św. Antoniego (około 1738 lub 
po 1742) i aneks drugi w postaci tabeli pt. Spis szlachciców zidentyfi-
kowanych nazwiskiem i urzędem własnym lub dziedziczonym  
w inskrypcjach na trzech obrazach radecznickich: Objawienie umiera-
jącej fundatorce i Uzdrowienia na górze radecznickiej (1780-17811), 
Katalog cudów św. Antoniego (około 1738 lub po 1742). Podobnie jak  
w artykule poprzednim, dołączone są liczne, ilustracje zaopatrzone  
w dokładne podpisy objaśniające  ich treść. Tak przedstawia się treść 
dwóch ostatnich artykułów poświęconych – jak powiedziałem – sztuce 
w szerokim jej ujęciu, które dopełniają obraz klasztoru oo. Bernardy-
nów w Radecznicy zaprezentowany w setną – jak opiewa tytuł publi-
kacji – rocznicę jego rewindykacji (1919-2019). 

W kontekście omówionej wyżej książki, można, a właściwie nale-
ży, pogratulować i pozazdrościć zakonowi bernardynów w Polsce przy-
najmniej dwu, jeśli nie więcej, dokonań i faktów, które nie tylko sta-
wiają go w dobrym świetle, ale także nobilitują w zestawieniu z inny-
mi wspólnotami zakonnymi. Po pierwsze trzeba docenić, posiadanie 
przez niego wielorako zasłużonego ośrodka duszpastersko-
edukacyjnego, jakim był i jest klasztor w Radecznicy, nazywany, nie 
bez racji, Częstochową na Lubelszczyźnie. Omówiona publikacja po-
zwala odpowiedzieć, w jakim stopniu określenie to jest zasadne  
i słuszne. Po drugie, należy również zauważyć posiadanie przez zakon 
wyjątkowo licznego zespołu badaczy i historyków, zwłaszcza history-
ków Kościoła, którzy właśnie przyczynili się do obserwowanego tak 
dynamicznie postępującego renesansu historiografii zakonnej.  

Piszę w ten sposób, gdyż mam z tą historiografią stały kontakt  
i śledzę ją stale. Czynię to dzięki życzliwości jednego przedstawiciela  
z owej grupy historyków zakonnych, o. prof. Aleksandra Krzysztofa 
Sitnika, jak już zaznaczyłem na początku, współredaktora powyższej 
publikacji, a tutaj dodam jeszcze – także autora bogatego dorobku 
naukowego na niwie historycznej, zwłaszcza własnego zakonu. 
 

 
 



 

 

 

NNEEKKRROOLLOOGGII  

 



 

 



 

 

Ks. Zygmunt Jagiełło  
 

 
KS. ROMAN KULCZYCKI (1957-2020) 

 
 

1. Młodość i droga do kapłaństwa 
 

Ks. Roman Kulczycki urodził się  
22 lutego 1957 r. w Cieszanowie  
w wielodzietnej rodzinie Bazylego i Ewy  
z d. Gelmuda. Wczesne lata dzieciństwa 
spędził w Nowym Siole, gdzie też 
uczęszczał do szkoły podstawowej. Dalszą 
edukację kontynuował w Liceum 
Ogólnokształcącym w Lubaczowie. W tym 
czasie aktywnie włączał się w posługę 
ministranta oraz lektora w parafii Nowe 
Sioło.   

W dniu 14 czerwca 1976 r. bp Marian 
Rechowicz, Administrator Apostolski w 
Lubaczowie w piśmie skierowanym do Romana Kulczyckiego 
napisał: „Kuria Arcybiskupia w Lubaczowie, przychylając się do 
Pana prośby, przyjmuje go w poczet alumnów swojej Archidiecezji. 
W celu uzyskania formacji kapłańskiej i odbycia studiów 
teologicznych Kuria Arcybiskupia kieruje Pana do Seminarium 
Przemyskiego”.  

19 marca 1983 r. biskup Marian Rechowicz udzielił alumnowi 
Romanowi Kulczyckiemu święceń diakonatu w kaplicy biskupiej  
w Lubaczowie. Święcenia kapłańskie diakon Roman otrzymał  
w prokatedrze w Lubaczowie z rąk bpa M. Rechowicza – 28 czerwca 
1983 r.  

 
2. Praca duszpasterska 

 
Dekretem z dnia 9 lipca 1983 r. ks. Roman Kulczycki 

skierowany został do pracy duszpasterskiej w charakterze 
wikariusza kooperatora do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni 
Dolnej. Z dniem 14 sierpnia 1984 r. ks. Roman został przeniesiony 
przez biskupa Mariana Jaworskiego, na urząd wikariusza parafii 
Narol. 
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Od 12 grudnia 1987 r. ks. Roman rozpoczął pracę jako 
wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Tarnoszynie.  Z dniem  
1 sierpnia 1988 r. został mianowany administratorem parafii  
Tarnoszyn, zaś 21 grudnia 1988 r. proboszczem tejże parafii.  
Po dwóch latach, z dniem 3 lipca 1990 r., ks. Roman został probosz-
czem parafii Niemstów.  

Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Jan Śrutwa, 22 czerwca 1993 r. 
odwołał ks. Romana Kulczyckiego z urzędu proboszcza parafii Niem-
stów i zezwolił mu w ramach urlopu okolicznościowego na wyjazd do 
Francji. Jednak z dniem 4 listopada 1993 r. ks. Roman został mia-
nowany wikariuszem parafii Łukawica. W dniu 7 maja 1994 r.,  
ks. Roman po raz drugi otrzymał zgodę na wyjazd do Francji w ra-
mach urlopu. W tym samym czasie ks. Kulczycki rozpoczął starania 
o podjęcie pracy duszpasterskiej w USA. Biskup Jan Śrutwa wyraził 
na to zgodę na podjęcie pracy kapłańskiej na okres trzech lat w USA. 
Posługa ks. Romana w USA miała trwać 3 lata. W tym czasie  
ks. Roman rozpoczął starania, aby móc wstąpić do Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. W piśmie do bpa J. Śru-
twy napisał: „Osobista refleksja z modlitwą są powodem mojej decy-
zji. Zdaję sobie sprawę, że będę musiał przejść przez nowicjat. Mam 
nadzieję, że z Bożą pomocą i pracą nad sobą potrafię odnaleźć swoje 
miejsce i nie zmarnuję tego daru, który daje mi Bóg” (05.04.1995). 

Jednak po dwóch latach ks. Roman poprosił bpa Jana Śrutwę  
o ponowne przyjęcie do pracy w rodzinnej diecezji, oddając się cał-
kowicie do dyspozycji (30.09.1997). Z dniem 2 października 1997 r. 
ks. Roman został mianowany wikariuszem parafii Rachanie. Po  
roku czasu – 24 sierpnia 1998 r. został odwołany z urzędu wikariu-
sza parafii Rachanie i otrzymał bezterminowy urlop zdrowotny  
z zamieszkaniem na plebanii parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Tomaszowie Lubelskim oraz zgodą na posługę duszpaster-
ską w Diecezji Łuckiej na Ukrainie, a następnie w Archidiecezji 
Lwowskiej do 2002 r. (16.09.1998). 

Arcybiskup Lwowski Marian Jaworski mianował z dniem  
29 listopada 1998 r. ks. Romana proboszczem parafii Brzeżany  
i Pomorzany. Z dniem 1 sierpnia 2002 r. ks. Roman otrzymał zwol-
nienie z pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Lwowskiej. Kardynał 
Marian Jaworski, Metropolita Lwowski podziękował ks. Romanowi 
za kilkuletnią pracę w parafii Brzeżany, a w szczególności za  
wewnętrzny remont kościoła parafialnego.  

Następnie ks. Roman rozpoczął formację w Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie, by podjąć w przyszłości pracę duszpasterską 
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na misjach (15.11.2002) w Afryce Południowej w Diecezji Kimberley 
(16.12.2003). Po powrocie z misji ks. Roman przebywał pół roku  
w klasztorze OO. Bernardynów w Dukli (05.04.2005). Później  
ks. Roman czynił starania, by uzyskać zgodę na pracę duszpasterską 
wśród emigracji w krajach języka angielskiego. Jednak nie uzyskał 
stosownych pozwoleń (25.10.2005).  

Z dniem 20 stycznia 2006 r. bp Jan Śrutwa skierował ks.  
Romana Kulczyckiego w charakterze rezydenta do parafii pw. Świę-
tego Krzyża w Zamościu, zaś bp Wacław Depo mianował go  
20 czerwca 2007 r. wikariuszem tejże parafii. Jednak po miesiącu 
czasu ks. Roman został odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. 
Świętego Krzyża w Zamościu i skierowany na urlop zdrowotny na 
czas nieokreślony (26.07.2007).     

 Kolejne miejsca posługi ks. Romana jako rezydenta to parafia 
Krowica Sama (od 26.07.2007 r.), Hrubieszów Dom Księży Seniorów 
(od 03.12.2009 r.), parafia pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju  
(od 24.09.2012 r.) oraz Dom Księży Seniorów w Biłgoraju  
(od 05.08.2015 r.). W ostatnim czasie można było spotkać ks. Roma-
na w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny, gdy sprawował 
Eucharystię albo w konfesjonale, podczas posługi w sakramencie 
Bożego Miłosierdzia.  

 
3. Śmierć  

 
Ks. Roman Kulczycki zmarł 12 września 2020 r. w Domu Księ-

ży Seniorów w Biłgoraju.  
Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Seniora Jana 

Śrutwy została odprawiona w poniedziałek, 14 września 2020 r.  
o godzinie 15.00 w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny  
w Biłgoraju. Msza św. pogrzebowa, pod przewodnictwem biskupa 
pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego, we wtorek, 15 września 
2020 r., o godz. 11.00, w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowym Siole.  

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

„Śp. Ksiądz Roman był Wiernym Sługą Chrystusa! Nasz Kościół 
jest mu szczególnie wdzięczny za kilkuletnią ofiarną posługę  
w Archidiecezji Lwowskiej. Wierzę, że Pan przygotował mu miejsce  
w domu Ojca i wprowadził go tam, aby wynagrodzić jego ofiarę po-
sługi kapłańskiej. Niech odpoczywa w pokoju! 
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Duchowo łączę się z wszystkimi uczestnikami liturgii pogrzebo-
wej”.  

 

Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego ks. Romana zostało  
złożone na cmentarzu parafialnym w Nowym Siole. 

 
W kapłańskim testamencie ks. Roman Kulczycki zapisał:  

„[Boże], bądź uwielbiony za wszystko! A po śmierci, odpuść winy  
i obdarz łaską przebywania z Tobą na wieki. Maryjo, wyproś żal  
i łaskę dobrej śmierci. Ave Maria” (06.05.2015).     

 
Niech słowa modlitwy zakończą to pośmiertne wspomnienie:  
 

Panie Jezu! Ty powołałeś ks. Romana do posługi 
duszpasterskiej. Pełnił ją z oddaniem, ale też z właściwym sobie 
charakterem i słabościami fizycznymi. Ponieważ był ambitny, 
dlatego wiele cierpiał z powodu niepowodzeń i ludzkich niechęci.  
Ty, Panie, najlepiej znasz dobrą wolę swojego sługi, ks. Romana.  
Po wieloletniej pracy dla Twej chwały i dobra ludu Bożego, obdarz 
go pokojem i radością w domu Ojca. 

 
Requiescat in pace 
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