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AKT ZAWIERZENIA UKRAINY I ROSJI NIEPOKALANEMU SERCU NMP 

 
 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Ojciec Święty Franciszek, 
25 marca 2022 r. dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. We wszystkich katedrach i kościołach w tym 
dniu, o godz. 17.00 wierni wraz z duszpasterzami podjęli modlitwę  
o pokój.  

 

 
 
Poniżej zamieszczamy treść Aktu Poświęcenia Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny przygotowanego przez Stolicę  
Apostolską. 

 
 
O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie  

w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz 
nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miło-
sierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czu-
łości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zaw-
sze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju. 

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce 
płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych 
podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte 
jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o po-
koju oraz nadzieje ludzi młodych.  Staliśmy się chorzy z chciwości, 
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zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by 
sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, 
żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić 
broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspól-
nego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski 
ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy 
byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko 
z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, 
Panie! 

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy 
nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, 
że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc 
nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepo-
kalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej 
dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez 
najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.  

Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, 
my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie 
nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie 
przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż 
oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta na-
szego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jeste-
śmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi 
prośbami i przychodzisz nam z pomocą. 

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś 
godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świe-
cie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają 
wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś za-
brakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. 
Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się 
zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie 
potrzebujemy Twojej matczynej interwencji. 

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.  
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie 

wojennej burzy.  
Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania. 
Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę. 
Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.  
Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.  
Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy  

i miłości.  
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Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa. 
Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój. 

 
Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. 

Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa do-
lina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, 
niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne 
dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem 
bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali 
zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje 
bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia 
drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością. 

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazu-
jąc na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26):  
w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do 
każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię 
teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludz-
kość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I po-
trzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się 
Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miło-
ścią, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszyst-
kich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość 
i nędzę. 

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy  
i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół  
i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, 
którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny,  
i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, 
otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje 
Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej 
rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje 
świata. 

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na 
ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Nie-
wiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, 
przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca,  
Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeń-
stwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierza-
łaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen. 
 



 

 



 

 

EEPPIISSKKOOPPAATT    

PPOOLLSSKKII  
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APEL KATOLICKICH BISKUPÓW POLSKI I UKRAINY 

O POSZUKIWANIE DIALOGU I POROZUMIENIA  
W CELU ZAŻEGNANIA NIEBEZPIECZEŃSTWA DZIAŁAŃ WOJENNYCH  

 
Z niepokojem przyjmujemy informacje o tym, iż ostatnie serie 

rozmów między Rosją a Zachodem nie doprowadziły do porozumie-
nia. W swoich wystąpieniach przywódcy wielu państw wskazują na 
zwiększanie presji ze strony rosyjskiej wobec Ukrainy, u której gra-
nic masowo gromadzone jest uzbrojenie i wojsko. Okupacja Donbasu 
i  Krymu dowiodły, iż Federacja Rosyjska – naruszając suwerenność 
państwową i integralność terytorialną Ukrainy – odnosi się w sposób 
lekceważący do obowiązujących zasad prawa międzynarodowego. 
Zaistniała zaś sytuacja jest dla krajów Europy środkowo-wschodniej 
oraz całego kontynentu europejskiego wielkim zagrożeniem, które 
może zniszczyć dotychczasowy dorobek wielu pokoleń budujących 
pokojowy ład i jedność Europy. 

 
1. Reżimy totalitarne XX wieku przyniosły światu tragiczne do-

świadczenia wojen oraz terroru politycznego, lekceważąc autorytet 
Boga. W imię fałszywych ideologii skazywano na zagładę całe naro-
dy, niszczono poszanowanie godności osoby ludzkiej, a istotę spra-
wowania władzy politycznej sprowadzano wyłącznie do przemocy. 

Także i dzisiaj chcemy wyraźnie podkreślić, iż każda wojna jest 
nieszczęściem i nie może być nigdy odpowiednim sposobem rozwią-
zywania problemów międzynarodowych. Nigdy nim nie była i nigdy 
nie będzie, ponieważ rodzi ona nowe, poważniejsze konflikty. Gdy 
wybucha wojna, staje się „bezsensowną rzezią”, „ryzykiem, od które-
go nie ma odwrotu”, która niszczy teraźniejszość i zagraża przyszło-
ści ludzi: „Przez pokój nic nie ginie, przez wojnę można utracić 
wszystko”. W ostatecznym rozrachunku wojna jest zawsze porażką 
ludzkości. Jest wyrazem barbarzyństwa i całkiem nieskutecznym 
narzędziem rozwiazywania nieporozumień. Papież ̇ Paweł VI  podczas 
swojego wystąpienia na Sesji Konferencji Rozbrojeniowej ONZ  
w 1978 r. nazwał wojnę „irracjonalnym i niemożliwym do zaakcepto-
wania środkiem regulowania sporów między państwami”. 

„Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do 
zniszczenia całych miast lub też większych połaci kraju z ich miesz-
kańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi, zasługują-
cą na stanowcze i natychmiastowe potępienie” (Gaudium et spes, 80). 
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„Działania w sposób zamierzony sprzeczne z prawem narodów  
i jego powszechnymi zasadami, podobnie jak nakazujące je zarządze-
nia, są zbrodniami. Nie wystarczy ślepe posłuszeństwo, by usprawie-
dliwić tych, którzy się im podporządkowują. Zagłada ludu, narodu 
czy mniejszości etnicznej powinna być potępiona jako grzech śmier-
telny. Istnieje moralny obowiązek stawiania oporu rozkazom, które 
nakazują ludobójstwo (KKK 2313). 

 
2. Poszukiwanie alternatywnych wobec wojny sposobów rozwią-

zywania międzynarodowych konfliktów stało się dzisiaj niezwłoczną 
potrzebą, gdyż przerażająca siła narzędzi zniszczenia dostępnych 
nawet średnim i małym mocarstwom, oraz coraz silniejsze powiąza-
nia istniejące między narodami całej ziemi utrudniają dziś czy wręcz 
praktycznie uniemożliwiają ograniczenie skutków konfliktu. Nau-
czeni doświadczeniem poprzednich pokoleń  zwracamy się więc  
z apelem do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych. 
Zachęcamy przywódców do niezwłocznego wycofania się z drogi sta-
wiania ultimatum i wykorzystywania innego państwa, jako karty 
przetargowej. Wszelkie rozbieżności interesów winny być rozwiązy-
wane nie przy użyciu broni, ale na drodze porozumień. Wspólnota 
międzynarodowa winna solidarnie połączyć swoje wysiłki i aktywnie 
wesprzeć wszystkimi możliwymi sposobami będące w zagrożeniu 
społeczeństwo. 

 
3. W imieniu własnym i naszych wspólnot przypominamy,  

iż „popieranie pokoju w świecie jest nieodłącznym elementem po-
słannictwa, przez które Kościół kontynuuje zbawcze dzieło Chrystusa 
na ziemi. Kościół jest bowiem „w Chrystusie ‘sakramentem’, czyli 
znakiem i narzędziem pokoju w świecie i dla świata. Budowanie 
prawdziwego pokoju jest wyrazem chrześcijańskiej wiary w miłość 
Boga do każdego człowieka. Z wyzwalającej wiary w miłość Boga 
pochodzi nowa wizja świata i nowy sposób podejścia do bliźniego, 
niezależnie od tego, czy jest on pojedynczą osobą, czy całym narodem: 
to wiara natchniona przez pokój, który Chrystus pozostawił swoim 
uczniom (J 14,27), przemienia i odnawia życie (KNSK, 516). Funda-
mentem relacji międzyludzkich kultury judeochrześcijańskiej są 
wartości: wiary, nadziei i miłości a także prawdy, piękna i dobra bez 
których nie ma i nie będzie trwałej pokojowej przyszłości. Obecna 
sytuacja, domaga się od chrześcijan tradycji wschodniej i zachodniej 
pełnej odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszego kon-
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tynentu oraz gotowości ponoszenia ofiar w obronie wspólnoty rodzin-
nej, narodowej i państwowej. 

 
4. W związku z tym zapraszamy wszystkich do połączenia się we 

wspólnej modlitwie: „Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie 
życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie 
udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna 
swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjedno-
czył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej 
ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której 
nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska wal-
ki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna […], która zagraża Twoim 
stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc 
ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów  
i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielko-
duszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej 
owocne niż gwałtowne działania wojenne. 

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie 
więcej wojny. Amen. (św. Jan Paweł II). 

 

Arcybiskup Większy Światosław Szewczuk 
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego 

 

Arcybiskup Stanisław Gądecki 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

 

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki 
p.o. Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy 

 

Arcybiskup Eugeniusz Popowicz 
Metropolita Przemysko-Warszawski 
Kościoła Greckokatolickiego w Polsce 

 

Biskup Nił Łuszczak 
Administrator Apostolski sede vacante  

Greckokatolickiej Eparchii Mukaczewskiej sui iuris 
 

 
Kijów – Warszawa – Lwów – Użhorod, 24 stycznia 2022 r. 
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LIST PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA 

KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO  
NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2.02.2022 R. 

 
„Komunia, uczestnictwo i misja w życiu osób konsekrowanych” 
 
Życie konsekrowane jako dar Boga Ojca udzielony jego Kościo-

łowi za sprawą Ducha Świętego, od samego początku jest drogą spe-
cjalnego naśladowania Jezusa Chrystusa (por. VC 1). Osoby konse-
krowane żyjąc na ziemi, pragną mieć wzrok utkwiony w niebo.  
Poprzez ewangeliczne rady: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, po-
kazują nam, że choć jesteśmy zanurzeni  w doczesności, to celem 
naszego życia jest Królestwo Niebieskie. Oddając się do dyspozycji 
Chrystusa w Jego Kościele, stają się dla nas braćmi i siostrami, kimś 
bardzo bliskim. Modlą się za nas i służą nam w przeróżnych dziełach 
apostolskich, uczestnicząc w ten sposób w naszej codzienności.  
Patrząc na siostry zakonne, ojców i braci, na dziewice konsekrowane, 
wdowy i pustelników możemy powiedzieć - «są to ludzie Boga».  

 
Życie konsekrowane – jak pisze św. Jan Paweł II – ma wielkie 

znaczenie właśnie dlatego, że wyraża nieograniczoną bezinteresow-
ność i miłość, co jest szczególnie doniosłe zwłaszcza w świecie zagro-
żonym przez zalew spraw nieważnych i przemijających. Gdyby zabra-
kło tego konkretnego znaku, należałoby się obawiać, że miłość ożywia-
jąca cały Kościół ostygnie, że zbawczy paradoks Ewangelii straci swą 
ostrość, że «sól» wiary zwietrzeje w świecie ulegającym sekularyzacji 
(VC 105). 

 
Dziś w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego obchodzimy kolejny 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Jest to okazja, by choć na 
chwilę spojrzeć na życie naszych braci i sióstr, by podziękować za dar 
ich powołania. 

 
Wspólnota – drogą do komunii z innymi 
 
W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami jak Maryja i Józef 

przybywają do Świątyni Jerozolimskiej, by ofiarować Jezusa. Tam 
spotykają Symeona, człowieka prawego i pobożnego oraz prorokinię 
Annę, wdowę podeszłą w latach. Symeon i Anna reprezentują 
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wszystkich, którzy wiernie i wytrwale oczekują spełnienia Bożej 
obietnicy. Ich wierność zostaje nagrodzona – Duch Święty pozwala 
im rozpoznać w małym Dziecku obiecanego Mesjasza. W ten sposób 
wokół Jezusa tworzy się szczególna wspólnota – wspólnota jedności 
ducha, do której i my, przez wiarę, jesteśmy zaproszeni.  

Scena ofiarowania Pana Jezusa przypomina nam, że Boże obiet-
nice spełniają się zawsze, choć może nie zawsze tak, jak to sobie wy-
obrażaliśmy. W proroczych słowach Symeona, Pan Bóg odsłania nam 
misję swego Syna, który jest: ZBAWIENIEM dla wszystkich naro-
dów, ŚWIATŁOŚCIĄ na oświecenie dla pogan i CHWAŁĄ swego  
Ludu. Jednocześnie słyszymy trudne słowa skierowane do Maryi: 
Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, 
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz prze-
niknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2, 34-35). Misja 
Jezusa i wspólnoty, która gromadzi się wokół Niego, choć jest drogą 
naznaczoną cierpieniem, to ostatecznie prowadzi do odzyskania utra-
conej przez grzech pełni RADOŚCI. 

Osoby konsekrowane stylem swego życia pokazują nam, że 
wspólnota jest wielkim darem dla każdego człowieka. W tej wspólno-
cie istotne miejsce zajmuje postawa czuwania i oczekiwania. Ten 
bowiem, kto kocha, ten czuwa, a ten kto czuwa, oczekuje nadejścia 
ukochanej osoby. Wspólnota żyjąca miłością, nie zatrzymuje się  
w drodze. Jest to wspólnota, która zmierza w określonym celu, tym 
celem jest życie wieczne. W jej tworzeniu ważny jest wzajemny sza-
cunek, otwartość i zrozumienie. Dzięki temu rodzi się komunia jed-
ności w wierze, jedności w nadziei i jedności w miłości. Ta jedność 
sprawia, że każdy czuje się potrzebny i obdarzony miłością; w tej 
wspólnocie nikt nie jest wykluczony. Jest ona nieustannym przecho-
dzeniem od ja do Ty i od Ty do my. 

Wiemy doskonale, że nie jest łatwo dziś budować jedność,  
a zwłaszcza gdy doświadczamy tak wielu podziałów w naszych rodzi-
nach, społeczeństwie i świecie. Osoby konsekrowane pokazują nam, 
że mimo wszystko jesteśmy w stanie budować jedność, o ile Chrystus 
staje się centrum naszego życia. Tak jak w Świątyni, Dziecię Jezus 
połączyło wiele pokoleń, tak i dziś może się to dokonywać w naszych 
ludzkich spotkaniach. Od nas jednak zależy, czy przyjmiemy drugie-
go człowieka, z całą jego historią życia… Oby dla nikogo nie zabrakło 
miejsca w gospodzie naszego serca.  
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Zaangażowanie – uczestnictwem w codzienności 
 
Ofiarowanie Pańskie w swej duchowej głębi wyraża się w zna-

kach zewnętrznych i jest świadomym zaangażowaniem w rzeczywi-
stość przeżywanej wiary we wspólnocie.  Święta Rodzina składa  
w ofierze dwa gołębie, jako znak wypełnienia Prawa, które mówiło, 
że każde pierworodne dziecko płci męskiej ma być ofiarowane Bogu 
(por. Kpł 12,1-8). Ich przyjście do Świątyni to nie tylko bierna obec-
ność ale świadome uczestnictwo i zaangażowanie w życie wspólnoty.  

Jak mówi św. Jakub Apostoł: wiara bez uczynków jest martwa 
(Jk 2,26). Potrzeba zatem i naszego ludzkiego zaangażowania w życie 
Kościoła, naszego współdziałania, by mogło dokonać się dzieło Boże. 

Osoby zakonne ślubują żyć według trzech rad ewangelicznych: 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Czystość, jest wyrazem prawdzi-
wej miłości, ubóstwo – znakiem wolności od różnego rodzaju form 
zniewolenia, zaś posłuszeństwo oznacza dyspozycyjność dla miłości. 
Dziś gdy coraz bardziej wydajemy się być zatopieni w doczesności, 
nabierają one szczególnego znaczenia. Rady ewangeliczne są wyra-
zem całkowitego oddania i zawierzenia Bożej Opatrzności swoich 
planów i swojego życia. W ten sposób konsekrowani wiążą się w ści-
sły sposób ze wspólnotą Kościoła, którą ubogacają swoimi charyzma-
tami.  

 
Misja – posłaniem w pokoju Chrystusa 
 
Siostry, ojcowie i bracia, żyjący w różnych formach życia konse-

krowanego pokazują nam jak podejmować czynną współpracę  
w przemianę tego świata. Przeżywając swoją konsekrację w świecie  
i w łączności ze światem, starają się na podobieństwo zaczynu przepo-
ić wszystko duchem ewangelicznym dla umocnienia i wzrostu Ciała 
Chrystusowego. Czynią to poprzez osobiste świadectwo chrześcijań-
skiego życia (VC 32). W ten sposób starają się przybliżyć obraz Boga 
jako Ojca, który zatroskany jest o swoje dzieci. Dzięki temu Bóg staje 
się coraz bardziej znany i kochany.  

Posłaniem osób konsekrowanych jest nieustanne przypominanie 
nam, że doczesność nie jest celem ale drogą prowadzącą do celu – 
życia wiecznego. Ich powołanie i misja, to odpowiedź miłości ludzkiej, 
na miłość Bożą. Tej miłości potrzebujemy dziś, gdy doświadczamy 
zagubienia duchowego, niepewności jutra i cierpienia tak wielu na-
szych sióstr i braci. Stąd też wspólnoty życia konsekrowanego  
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są posłane, by ukazywać wartość chrześcijańskiego braterstwa, któ-
rego fundamentem jest uzdrawiająca moc Ewangelii.  

 
Zakończenie 
 
Drodzy bracia i siostry, niech zakończeniem naszego rozważania 

z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego będą słowa św. 
Jana Pawła II: Kościół pod żadnym pozorem nie może wyrzec się  
życia konsekrowanego, ponieważ ukazuje ono wyraziście jego szcze-
gólną naturę oblubieńczą. To z niego rodzi się zapał i moc głoszenia 
Ewangelii całemu światu. Potrzebni są bowiem ludzie, którzy będą 
ukazywać ojcowskie oblicze Boga i macierzyńskie oblicze Kościoła, 
którzy będą umieli zaryzykować własnym życiem, aby inni mieli życie 
i nadzieję. Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, które zanim po-
dejmą służbę w takiej czy innej sprawie pozwalają się przemienić 
Bożej łasce i stosują się całkowicie do nakazów Ewangelii (VC 105). 

Prośmy zatem dobrego Boga, by nigdy nie zabrakło powołań do 
życia konsekrowanego. Tym zaś którzy zostali obdarzeni łaską powo-
łania i podążają drogą rad ewangelicznych niech towarzyszy wierna 
miłość – aż do końca.  

 
 

+ Jacek Kiciński CMF 
Przewodniczący Komisji 

ds. Instytutów Życia Konsekrowanego  
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP 

 
 
 

 
SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU KEP DS. APOSTOLSTWA 

TRZEŹWOŚCI I OSÓB UZALEŻNIONYCH  
NA 55. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU (27 II - 5 III 2022) 

 
„POSŁANI + TRZEŹWI + WOLNI” 

  
„Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – 

to hasło, które w roku 2022 będzie nas inspirowało i mobilizowało do 
pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób 
uzależnionych i ich współcierpiących rodzin. 
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Każdy z nas, jako uczeń Jezusa Chrystusa, jest posłany przez 
Boga do swoich bliskich i do wszystkich ludzi, z którymi spotykamy 
się na co dzień: w domu, w parafii, w miejscu pracy, w środowisku,  
w którym żyjemy. Miłość bliźniego oznacza, że nie pozostajemy bierni 
w obliczu tego, co dzieje się wokół nas. Bóg do tego stopnia nas  
kocha, że o każdego z nas troszczy się bardziej niż o swój własny los. 
To dlatego oddał za nas życie na krzyżu i pozostał w Eucharystii, by 
nas wspierać w czynieniu dobra i pomagać nam w pokonywaniu na-
szych słabości, grzechów, lęków, zobojętnienia na to, co dzieje się  
z ludźmi, których spotykamy. Uczeń Jezusa to ktoś, komu los po-
szczególnych ludzi, rodzin i całego narodu leży na sercu. Miłość Boga 
i bliźniego przynagla nas do codziennej troski o tych, których kochamy. 

W sytuacji coraz większego zagrożenia nadużywaniem alkoholu 
i alkoholizmem, a także innymi nałogami, jesteśmy posłani przez 
Chrystusa, żeby odnawiać i przemieniać na lepsze oblicze naszej 
Ojczyzny, żeby Polska miała oblicze trzeźwego narodu. Odpowie-
dzialnie i odważnie podjąć nasze posłannictwo, to stawać się ludźmi 
aktywnymi, zaangażowanymi, wytrwale działającymi na rzecz dobra 
wspólnego. Bóg dał nam oczy po to, żeby uważnie przyglądać się rze-
czywistości i wyciągać z niej wnioski. Pijaństwo i uzależnienie od 
alkoholu to prawdziwa pandemia i źródło dramatu kilku milionów 
polskich rodzin i kilkunastu milionów Polaków. Kto kocha, ten dzia-
ła. Potrzebny jest nasz dobry przykład i nasza modlitwa. Potrzebny 
jest nasz dar abstynencji i dar abstynencji wielu innych ludzi.  
Potrzebne jest nasze zaangażowanie na rzecz solidnego wychowania 
samych siebie i naszych bliskich oraz tych, na których mamy jakiś 
wpływ. Potrzebne jest aktywne interesowanie się ustawodawstwem  
i egzekwowaniem obowiązującego prawa z zakresu wychowania  
w trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych. Potrzebne 
jest nasze uważne patrzenie na to, co czynią i jakie decyzje podejmu-
ją samorządowcy, przedstawiciele rządu, poszczególni parlamenta-
rzyści, politycy, celebryci, czy też media. 

Gdy podejmujemy nasze chrześcijańskie posłanie do czynienia 
dobra i do troski o los narodu, wtedy zaczynamy budowanie tego, co 
dobre. Budowanie trzeźwości i obrona wolności Polaków to zadanie 
ciągle aktualne, które trzeba podejmować w każdej epoce i w każdej 
sytuacji na nowo. Trzeźwość Narodu nie jest bowiem dana raz na 
zawsze. Wiemy z historii, że okresy odrodzenia narodowego i zrywów 
patriotycznych zawsze wiązały się ze wzmożoną pracą trzeźwościo-
wą, z darem abstynencji ze strony wielu Polaków, bo abstynencja 
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wielu prowadzi do trzeźwości wszystkich. W okresie odzyskiwania 
wolności politycznej po rozbiorach, Polacy imponowali troską o wol-
ność osobistą. Odnosiliśmy wtedy spektakularne wręcz sukcesy  
w tym względzie. Średnia spożycia alkoholu na głowę mieszkańca  
w skali roku wynosiła wtedy niewiele ponad jeden litr. Obecnie to już 
ponad dziesięć litrów czystego spiritusu na statystycznego Polaka. 
Potrzeba zatem budowania warunków powrotu do abstynencji wielu 
i do trzeźwości wszystkich. Budowanie takich warunków odzyskiwa-
nia trzeźwości wymaga systematycznej troski o dwa fundamenty: 
formowanie trzeźwego, wolnego człowieka oraz tworzenie dobrego 
prawa i jego bezwzględne respektowanie. 

Podstawą budowania trzeźwości poszczególnych ludzi i całego 
Narodu jest trzeźwość każdego z nas. Trzeźwość to coś znacznie wię-
cej niż abstynencja, czy jedynie rzadkie i minimalne spożywanie  
alkoholu. Podstawą trzeźwości rozumianej w pogłębiony sposób jest 
trzeźwy duch i trzeźwe myślenie, a zatem dojrzałość duchowa i mą-
drość. W praktyce taka dojrzałość i mądrość oznacza kierowanie się 
zasadą, że w każdej sytuacji i w każdej sprawie warto słuchać Boga 
bardziej niż ludzi i respektować wszystkie Jego przykazania. Trzeź-
wość to także pamiętanie o tym, że „Nie zabijaj!” jest piątym, a nie 
pierwszym przykazaniem. Nie szkodzi sobie na zdrowiu i nie zabija 
siebie na raty poprzez uzależnienia ten, kto stawia Boga na pierw-
szym miejscu, kto z szacunkiem się do Boga odnosi, kto umie mądrze 
świętować, bo na co dzień ofiarnie pracuje i kto szanuje swoich bli-
skich, począwszy od rodziców. W praktyce trzeźwe myślenie przeja-
wia się poprzez świadomość tego, że nie istnieje łatwo osiągalne 
szczęście: bez Boga, bez pracy nad własnym charakterem, bez miłości 
i odpowiedzialności. Trzeźwość to nie tylko mądre, realistyczne my-
ślenie. To także mądre postępowanie, czyli wierność Bogu i przyję-
tym przez daną osobę zobowiązaniom stanu. Owocem takiego uczci-
wego, szlachetnego i roztropnego postępowania jest to, że nie mamy 
pokusy, by uciekać w alkohol od prawdy o sobie, czy od bolesnych 
skutków popełnianych przez nas błędów, gdyż postępujemy szlachet-
nie. Pełnia trzeźwości w myśleniu i postępowaniu to trwanie w coraz 
dojrzalszej miłości: ofiarnej i mądrej jednocześnie. 

Kto buduje w sobie trzeźwość w myśleniu i postępowaniu, ten 
rzeczywiście dba o swoją wolność, a przez to podejmuje coraz mą-
drzejsze decyzje. Wolność to coś innego niż robienie tego, co chcę. 
Ludzie uzależnieni są zniewoleni, czyli czynią to, czego już nie chcą  
i co ich niszczy właśnie dlatego, że wcześniej czynili to, co chcieli, 
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zamiast czynić to, co dobre i mądre. Pierwszym krokiem ku dojrzałej 
wolności jest zachowywanie Dekalogu, bo przykazania Boże chronią 
nas przed wyrządzaniem krzywdy samemu sobie i bliźnim. A pełnią 
wolności jest miłość. To dlatego św. Augustyn pisze: „Kochaj i czyń, 
co chcesz!” Największy stopień wolności osiąga ten człowiek, który 
ma władzę nad samym sobą: nad swoim ciałem, popędem, emocjami, 
słabościami, skłonnościami do zła. Jedynie taki człowiek jest w sta-
nie używać wolności w błogosławiony sposób, czyli wyłącznie po to, 
żeby chronić siebie i innych ludzi przed każdym złem i przed każdym 
zagrożeniem, w tym przed dramatem pijaństwa i przed tragedią  
popadania w alkoholizm, który radykalnie rani rodziny i osłabia  
Ojczyznę. 

Troska o Ojczyznę i jej los, o jej teraźniejszość i przyszłość to 
nasz wspólny obowiązek. Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. 
Uczniów Jezusa i patriotów bardzo smuci to, że coraz więcej nasto-
latków, czasem już dzieci, sięga po alkohol. Smuci także to, że nadal 
dozwolona jest reklama tej substancji toksycznej i uzależniającej, 
jaką jest alkohol. Smuci to, że tak często bezkarnie łamane jest  
w Polsce prawo, które zakazuje sprzedaży alkoholu nieletnim i nie-
trzeźwym. 

Cieszy natomiast to, że jest w Polsce rzesza katolików – świec-
kich i duchownych, ludzi dobrej woli, którym rzeczywiście leży na 
sercu ich własny los, los ich bliskich, a także los wszystkich Polaków. 
Niech każdy z nas będzie w gronie tych szlachetnych osób. Jedynie 
wtedy, gdy będziemy aktywni społecznie i solidarni w dobru, możemy 
skutecznie chronić Ojczyznę i naszych rodaków przed zagrożeniami, 
jakie płyną z pijaństwa, z rozpijania Narodu i z choroby alkoholowej. 
Jedynie wtedy, gdy wykażemy się wiernością Bogu, Ewangelii  
i Kościołowi, trwać będziemy w trzeźwości i w prawdziwej wolności, 
do jakiej wyswobodził nas Chrystus. 

Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę! 
Na to dzieło z serca wszystkim błogosławię! 

 
 

Bp Tadeusz Bronakowski 
Przewodniczący Zespołu KEP 
ds. Apostolstwa Trzeźwości i 

Osób Uzależnionych 
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KOMUNIKAT RADY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

DS. MIGRACJI, TURYSTYKI I PIELGRZYMEK  
WS. POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY 

 
Wszyscy jesteśmy głęboko poruszeni horrorem wojny, która  

w ostatnich dniach na skutek rosyjskiej agresji dotknęła naród ukra-
iński i innych mieszkańców tego kraju. Niosące zniszczenie i śmierć 
działania zbrojne Rosji już zmusiły do ucieczki ponad 2,7 mln ludzi. 
Ponad 1,7 mln z nich, od pierwszego dnia wojny, znalazło bezpieczne 
schronienie w Polsce, w domach polskich rodzin, w parafiach, klasz-
torach, domach rekolekcyjnych, w miejscach zorganizowanych przez 
samorządy i udostępnionych przez przedsiębiorców (hotele, pensjona-
ty, domy wypoczynkowe, etc.), szkoły (od przedszkoli po wyższe 
uczelnie). Z głębokim współczuciem poszukujemy możliwych i ade-
kwatnych form reakcji na ten trudny do wyobrażenia dramat. 

 
1. Fundamentalnym naszym powołaniem w obecnej sytuacji 

jest dalsze podejmowanie postu i trwanie na modlitwie  
o pokój na Ukrainie, o zakończenie wojny, nawrócenie 
agresorów, wieczne zbawienie ofiar, za cierpiących i cho-
rych, za uchodźców. Wezwał nas do tego Ojciec Święty 
Franciszek, Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław 
Gądecki i wszyscy biskupi diecezjalni. 

 
2. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim, którzy bez-

zwłocznie ruszyli z pomocą wojennym uciekinierom. To 
rzesza wolontariuszy, zaangażowanych nie tylko na gra-
nicy Polski z Ukrainą, ale na terenie całego kraju oraz 
mimo zagrożenia życia, na Ukrainie. Dziękujemy za za-
angażowanie Caritas Polska i Caritas wszystkich diecezji, 
wspólnotom parafialnym, organizacjom pozarządowym  
i całej rzeszy ludzi dobrej woli. Dziękujemy również za 
okazaną hojność. Pomoc uchodźcom jest autentycznym 
świadectwem prawdziwie humanitarnej i chrześcijańskiej 
postawy. Oddolne, spontaniczne działania w ostatnich 
dniach to przykłady niezwykłej wyobraźni miłosierdzia, 
uzdalniającej do przekraczania własnej wygody i przy-
zwyczajeń w celu pospiesznego zaradzenia krzywdzie 
bliźniego. Żaden bezinteresowny gest i okazane wsparcie 
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nie będą przez Boga zapomniane. W uciekających mat-
kach z dziećmi, w chorych i starszych widzimy dziś Świę-
tą Rodzinę, uciekającą przed śmiercią do Egiptu. 

 
W relacjach ludzi przyjmujących pod swój dach przybyszów wy-

brzmiewa owa bezinteresowna gościnność („filoksenia”), która jest 
odpowiedzią na słowa autora Listu do Hebrajczyków: Niech trwa 
braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią 
niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę (Hbr 13,1-2). Możliwość 
udzielenia schronienia przybyszom staje się nieoczekiwanym, błogo-
sławionym darem, bo obdarowujący staje się zarazem obdarowanym. 
Na nowo bowiem odkrywamy własne człowieczeństwo i ludzką 
wspólnotę, solidarną wobec bestialstwa zrodzonego przez zło. Okaza-
ne w tych dniach otwartość i serdeczność są pierwszą, konieczną  
i jakże głęboką pomocą humanitarną. 

 
3. Musimy jednak pamiętać, że samo humanitarne przyjęcie 

wojennych uciekinierów jest tylko pierwszym etapem sto-
jącego przed nami wyzwania wyrażonego w słowach Jezu-
sa Chrystusa: byłem przybyszem a przyjęliście Mnie  
(Mt 25,35). W perspektywie długoterminowej przed przy-
byszem i wspólnotą stoją kolejne zadania związane już  
z procesem integracji. W takiej sytuacji wejście uchodź-
ców do społeczeństwa wymaga od nich usamodzielnienia 
się, nieodłącznie związane jest z akceptacją lokalnej kul-
tury, obowiązującego prawa, przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa społecznego. Obecna sytuacja wymaga podjęcia 
trudu mądrego zarządzania procesem integracji społecz-
nej. Trzeba się do niego przygotować i jak najszybciej  
go rozpocząć, mając jednocześnie na uwadze nie tylko 
dbałość o integrację uchodźców z polskim społeczeń-
stwem, ale również wspieranie integracji wewnątrz samej 
społeczności ukraińskiej w Polsce i wzmacnianie jej zaso-
bów, aby jej przedstawiciele byli również – kiedy tylko 
będzie to możliwe – zdolni do powrotu do swojego kraju  
i podjęcia się jego odbudowy. 

 
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o kształt modelu inte-

gracji migrantów w naszym społeczeństwie na poziomie parafii po-
mocą służą wskazania watykańskiej Sekcji ds. Migrantów i Uchodź-
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ców Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka: Odpowiedź 
uchodźcom i migrantom. Dwadzieścia punktów działalności duszpa-
sterskiej z 2018 r. Ponadto nie wolno zapominać o wcześniejszych 
dokumentach Kościoła: Papieska Rada ds. Duszpasterstwa migran-
tów i podróżujących: Wytyczne duszpasterskie. Przyjęcie Chrystusa w 
uchodźcach i przymusowo przesiedlonych z 2013 r. i Instrukcja Erga 
migrantes caritas Christi z 2004 r. 

 
Caritas Polska, mając zlecone przez Konferencję Episkopatu 

Polski zadanie objęcia opieką charytatywną i duszpasterską uchodź-
ców, patronuje działaniom nie tylko doraźnym ale i długofalowym 
służącym chrześcijańskiemu przyjęciu uchodźców. Czyni to we 
współpracy z Caritas diecezjalnymi zarówno w zakresie wsparcia 
materialnego jak i merytorycznego. 

 
4. U podstaw duszpasterskiej troski o uchodźców leży kilka 

zasad: a) ludzka i chrześcijańska godność, b) miłość, soli-
darność i wsparcie, c) międzynarodowa współpraca,  
d) pomoc duchowa. Papież Franciszek na ich podstawie 
opisał postawę chrześcijańskiej gościnności względem 
przybyszów we współczesnym świecie i zawarł ją w czte-
rech czasownikach: przyjmować, chronić, promować  
i integrować. Stało się to fundamentalnym motywem je-
go wypowiedzi i działań na rzecz uchodźców od początku 
pontyfikatu. 

 
Przyjmować 

W pierwszych wspólnotach chrześcijan przyjęcie i goszczenie  
podróżnych były obowiązującymi postawami i stanowiły ich istotę. 
Jednak najbardziej szczodre działania osób prywatnych czy nawet 
organizacji, przy tak wielkiej skali przybywających, nie mogą się 
obejść bez umocowania w systemowych rozwiązaniach. We wspólnej 
odpowiedzi na wyzwanie kryzysu humanitarnego niezbędne jest 
współdziałanie instytucji państwowych, samorządowych, organizacji 
pozarządowych i kościelnych. Do sprawujących władzę apelujemy  
o wdrożenie takich rozwiązań, które pozwolą w efektywny, skoordy-
nowany sposób nieść pomoc uchodźcom i ułatwią im adaptację do 
nowych życiowych warunków. Uchwalona w ostatnich dniach Usta-
wa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa jest pierwszym, bardzo ważnym krokiem 
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na drodze do integracji. Zawarte w niej ułatwienia są trafne i na tym 
etapie powinny być skuteczne. 

Potencjał parafii – jako wspólnoty wiernych, ale i posiadanego za-
plecza – sprzyja wyjściu naprzeciw potrzebom w przyjmowaniu 
uchodźców. Wielka liczba przybywających zmusza instytucje pań-
stwa do organizowania zbiorowych miejsc kwaterowania. W działa-
niach duszpasterskich należy podjąć starania o poszukiwanie i przy-
stosowanie do zamieszkania przez rodziny uchodźcze miejsc poza 
zbiorowym kwaterunkiem. Metoda obozów dla uchodźców zawsze 
niesie ze sobą patologie, brak dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
pogłębia poczucie izolacji uchodźców i ich marginalizację w każdym 
wymiarze życia. 

 
Chronić 

W obliczu bestialstwa wojny każdy człowiek w równym stopniu 
zasługuje na ratunek i pomoc. Warto przypomnieć, że z Ukrainy 
ogarniętej wojną uciekają nie tylko uchodźcy pochodzenia ukraiń-
skiego. Pragniemy po raz kolejny przypomnieć, że udzielając schro-
nienia niedopuszczalne jest kierowanie się kwestiami rasowymi, 
narodowościowymi, religijnymi czy jakimikolwiek innymi. Stanowczo 
przestrzegamy także przed wykorzystywaniem dramatu uchodźców 
do rozgrywek politycznych oraz szerzeniem kłamstw i manipulacji, 
mających na celu rozbudzanie niebezpiecznych ksenofobicznych na-
strojów. W kościelnym nauczaniu i w spotkaniu z uchodźcami sta-
rajmy się uwrażliwiać ich na niebezpieczeństwo stania się ofiarą 
procederu handlu ludźmi. Istnieje też pokusa niedopuszczalnych 
praktyk wykorzystywania przybyszów i oferowania im zaniżonego 
wynagrodzenia. Samotne kobiety, matki z dziećmi, są szczególnie 
narażone na podstępne działania przestępcze. 

 
Promować 
Promowanie osoby uchodźcy obejmuje wszelkie działania służą-

ce głębokiemu uszanowaniu jego godności i praw. Na pierwszym 
miejscu oznacza to konieczność organizacji lekcji języka polskiego, 
zarówno dla dzieci i młodzieży, jak też dla osób dorosłych. Działania 
systemowe w szkołach mogą i powinny być uzupełnione przez orga-
nizację wolontariatu nauczycielskiego, również w parafiach. Kate-
chetów prosimy o uwrażliwianie uczniów podczas lekcji religii na 
konieczność braterskiego otwarcia się na kolegów i koleżanki z Ukra-
iny. Prawo do edukacji, wykształcenia, dostęp do służby zdrowia, 
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ułatwienie formalności w znalezieniu pracy w najbliższym otoczeniu 
oraz objęcie pomocą społeczną – to tylko niektóre pola, na których 
należy spieszyć z pomocą. 

 
Integrować 
Integracja zawsze jest działaniem dwustronnym, zatem  

w pierwszym rzędzie będzie wysiłkiem uchodźców na rzecz poznania 
języka i kultury naszej Ojczyzny, jednak powinna ona również oprzeć 
się na naszych chęciach i działaniach w kierunku poznania kultury 
przybywających. To długofalowe zadanie zaczyna się od towarzysze-
nia uchodźcom w ich pierwszych krokach w okolicy zamieszkania, 
życzliwego wskazania ważnych miejsc dla lokalnej społeczności  
(np. gdzie jest kino, teatr, dom kultury, miejsce uprawiania sportu). 
Ważnym dla nas świętom (państwowym i religijnym) towarzyszą 
określone obyczaje, zwyczaje i uroczystości. Jakże ważne będzie  
w tym przypadku skierowanie zaproszenia również do nowoprzyby-
łych, połączonego ze stosownym wyjaśnieniem. Udana integracja ze 
społeczeństwem polskim oznacza również tworzenie dla uchodźców 
możliwości spotkań w ramach własnej społeczności tak, aby mogli 
oni pielęgnować tradycje swojej opuszczonej Ojczyzny i dzielenia się 
tym ze społeczeństwem przyjmującym. 

W zdecydowanej większości obecni uchodźcy są wiernymi pra-
wosławnymi. Wskazane jest, aby spieszenie z pomocą humanitarną  
i wszelkie działania integracyjne były czynione we współpracy  
z obecnymi w Polsce duchownymi i wiernymi struktur Kościoła pra-
wosławnego. Należy unikać zachowań, które dawałyby pretekst do 
podejrzeń o prozelityzm. Pomocą w duszpasterskim kontakcie służy 
dokument opublikowany 9 marca br. „Pro memoria Rady Prawnej  
i Rady ds. Ekumenizmu KEP dotyczące posług religijnych udziela-
nych wiernym z Kościołów i Wspólnot kościelnych niemających peł-
nej jedności z Kościołem katolickim”. 

 
5. Przyjęcie migrantów i uchodźców wiąże się nieuchronnie 

z napięciami w społeczeństwie przyjmującym. Najczęściej 
powstają one na tle dostępu do zasobów, rywalizacji  
o miejsca pracy, poczucia niesprawiedliwego traktowania 
w zakresie edukacji, służby zdrowia czy możliwości korzy-
stania z pomocy społecznej. Istnieje realne niebezpieczeń-
stwo, że spontaniczna gościnność i serdeczność ze strony 
Polaków po dłuższym czasie mogą przerodzić się w nie-
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chęć do uchodźców. Jest to wyzwanie dla instytucji pań-
stwowych i samorządów. Niezwykły jednak potencjał tkwi 
w mądrym duszpasterskim towarzyszeniu procesom po-
magania i integracji. Głos duszpasterzy, wyjaśniający  
i koncyliacyjny, może mieć duże znaczenie dla kształto-
wania klimatu społecznego. Najgorszym scenariuszem  
w tym przypadku jest zawsze wykorzystanie pojawiają-
cych się trudności przez populistyczne grupy społeczne  
i polityczne dla własnych interesów. 

 
6. Dzielimy przekonanie, że w ostatnich latach organizowa-

ny przez Caritas Polska program pomocy Rodzina Rodzi-
nie wyjątkowo skutecznie przyczynił się do uratowania 
życia tysięcy rodzin syryjskich uchodźców w Syrii, Liba-
nie, Jordanii i Iraku. Proponujemy, żeby działania pomo-
cowe dla uchodźców z Ukrainy w Polsce objąć analogicz-
nym programem Rodzina Rodzinie. Niech jedna rodzina 
(lub kilka rodzin) obejmie patronatem jedną rodzinę  
z Ukrainy, przede wszystkim w formie towarzyszenia, po-
święconego czasu, wprowadzenia w życie naszego społe-
czeństwa, bogactwa naszej kultury, piękna życia religij-
nego, ale również w formie pomocy materialnej w razie 
takiej potrzeby. 
 

Oznacza to w naszych warunkach wielką promocję zorganizo-
wanego wolontariatu, poszukiwanie i docenienie osób wykorzystując 
na rzecz innych swój czas, dobrą wolę i kompetencje. Będzie się to 
wiązać z koniecznymi szkoleniami, aby zapał i wrażliwość na świad-
czenie miłosierdzia pogłębione były o wiedzę i profesjonalizację  
wolontariackiego działania. 

 
7. Wszystkim wiernym chcemy za papieżem Franciszkiem 

przypomnieć, że w każdym z uchodźców „jest obecny  
Jezus zmuszony, jak w czasach Heroda, do ucieczki, aby 
siebie ocalić. Jesteśmy wezwani, by w ich twarzach rozpo-
znać oblicze Chrystusa głodnego, spragnionego, nagiego, 
chorego, obcego i więźnia, który jest dla nas wyzwaniem 
(por. Mt 25, 31-46). Jeśli Go rozpoznamy, to my będziemy 
Mu dziękować za to, że mogliśmy Go spotkać, miłować  
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i służyć Mu” (Orędzie na Światowy Dzień Migranta  
i Uchodźcy, 2020). 

 
Niech te słowa w okresie tegorocznego Wielkiego Postu będą dla 

nas szczególnym drogowskazem. Towarzysząc drodze krzyżowej 
uchodźców, doświadczonych wojną, cierpieniem i lękiem o najbliż-
szych – za przykładem św. Weroniki i Szymona z Cyreny – nie prze-
gapmy okazji do ulżenia ich położeniu, na miarę możliwości, kompe-
tencji i wrażliwości każdego z nas. 

 
Duszpasterzy pragniemy natomiast zachęcić, by nie ustawali  

w spieszeniu z pomocą wraz ze swoimi parafianami. Od słowa i go-
towości do inicjowania działań duszpasterzy niezwykle wiele dziś 
zależy. Niech wzorem miłosierdzia dla wszystkich kapłanów będzie 
postać Dobrego Samarytanina, który nie pozostał obojętnym na nie-
dolę drugiego człowieka. 

 
Apelujemy również do wszystkich mediów, w szczególności kato-

lickich, aby poświęciły swój czas i zasoby dla rzetelnej informacji, 
ukazywania świadectwa ewangelicznego podejścia do obcych w na-
szej społeczności, którzy dzięki miłosierdziu i mądrej pomocy staną 
się w szczególny sposób naszymi siostrami i braćmi. 

 
Do wszystkich szukających w naszym kraju schronienia kieruje-

my słowa braterskiej miłości. Chcemy ich zapewnić o pełnej solidar-
ności, życzliwości i otwartości na potrzeby. W tym trudnym czasie 
nikt z nich nie może pozostać sam. Niezależnie od wyznawanej reli-
gii, łączymy się z nimi we wspólnocie bólu, współczucia, ale i wypły-
wającej z wiary nadziei, że niegodziwość i barbarzyństwo nigdy nie 
będą miały ostatniego słowa. 

 
 

 
bp Krzysztof Zadarko 

Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek 

 
 

Warszawa, 14.03.2022 r. 
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KOMUNIKAT Z 391. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI 
 
 
W dniach 14 i 15 marca 2022 r., odbyło się w Warszawie pod 

przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, 391. Zebranie Plenar-
ne Konferencji Episkopatu Polski.  

 
1. Głównym tematem obrad była tocząca się w Ukrainie wojna  

i wywołany przez nią kryzys humanitarny. Dokonano oceny działań 
pomocowych podejmowanych przez Kościół. Prowadzone są one za-
równo przez struktury Caritas Polska i Caritas diecezjalne, jak też 
przez inne organizacje katolickie oraz wspólnoty parafialne i zakon-
ne. Jesteśmy świadkami ogromnej mobilizacji Polaków, zwłaszcza na 
poziomie lokalnym. Prowadzone są liczne zbiórki pieniężne mające 
wesprzeć przyjeżdżających do Polski uchodźców, zbierane są dary 
wysyłane do pogrążonej w wojnie Ukrainy. Wielu uciekających zna-
lazło schronienie w polskich rodzinach, w ośrodkach diecezjalnych  
i parafialnych, żeńskich i męskich wspólnotach zakonnych. Za to 
wielkie dobro i spontaniczną pomoc biskupi wyrażają wszystkim, 
którzy je okazali, wielką wdzięczność. Kierują szczególne podzięko-
wanie do wszystkich wolontariuszy. Równocześnie zwracają uwagę 
na konieczność zorganizowanej, długofalowej pomocy ‒ obejmującej 
przyjęcie, ochronę, promocję i integrację ‒ tym, którzy zdecydują się 
na pozostanie w naszej Ojczyźnie. Szczególną rolę mają tu do speł-
nienia władze państwowe, samorządy i organizacje pozarządowe.  

 
2. Biskupi przypominają, że wojna nie jest metodą rozwiązywa-

nia problemów, ale zawsze jest katastrofą, w której giną niewinni 
ludzie i niszczona jest godność człowieka. Wzywają odpowiedzialnych 
za agresję przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu do jak naj-
szybszego wstrzymania działań wojennych i podjęcia wysiłków zmie-
rzających do zawarcia sprawiedliwego pokoju. 

 
3. Episkopat wyraził poparcie dla pełnego troski słowa, które 

przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki wystosował do 
prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla. Prosił 
w nim, by zaapelował do prezydenta Rosji o zaprzestanie wojny  
z narodem ukraińskim. Równocześnie biskupi wzywają wszystkich 
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wierzących na całym świecie do gorliwej modlitwy o pokój w Ukrai-
nie. 

 
4. Biskupi omawiali dotychczasowy przebieg procesu synodalne-

go w Polsce, który odbywa się zarówno w formie bezpośredniej,  
w ramach spotkań grup synodalnych, jak i na platformach cyfro-
wych. Nadal zachęcają wszystkich wiernych do aktywnego włączenia 
się w prace synodu. Przypominają również, że synod nie jest  jedno-
razowym zadaniem do wykonania, ale procesem zmierzającym do 
odnowy Kościoła. 

 
5. W dniu 13 marca br. minęła 9. rocznica wyboru Papieża Fran-

ciszka na stolicę Piotrową. Jego posługę apostolską Episkopat powie-
rzał Bogu w czasie uroczystej Eucharystii sprawowanej pod prze-
wodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abpa Salvatore Pen-
nacchio w Świątyni Opatrzności Bożej. Biskupi prosili Boga o zdro-
wie i siły dla Papieża, a także o światło do prowadzenia Kościoła 
drogą ku zbawieniu. 

 
Wzywając wszystkich wiernych do intensywnej modlitwy i postu 

w intencji pokoju w Ukrainie, a także ofiarowania uchodźcom dalszej 
możliwej pomocy materialnej, biskupi polecają dobremu Bogu 
wszystkich Rodaków w kraju i zagranicą udzielając im pasterskiego 
błogosławieństwa. 

 
Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 391. 

Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. 
 

Warszawa, 15 marca 2022 r. 
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DECYZJE PERSONALNE 

10 stycznia 2022 r. 

ks. kan. mgr Andrzej STOPYRA, proboszcz parafii pw. św. 
Stanisława Bpa w Lubaczowie, mianowany kapelanem Domu 
Pomocy Społecznej w Lubaczowie  

9 lutego 2022 r. 

ks. dr Piotr SPYRA, przewodniczący Zespołu ds. Nowej 
Ewangelizacji w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, otrzymał 
zgodę na udział w pracach Zespołu Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Nowej Ewangelizacji 

ks. dr Grzegorz SZUBTARSKI, dotychczasowy wikariusz parafii 
pw. MB Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach, z dniem  
12 lutego 2022 r. skierowany do pomocy duszpasterskiej  
w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie  

7 marca 2022 r. 

ks. mgr lic. Stanisław BŁASZCZUK, proboszcz parafii pw. 
Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, otrzymał zgodę na 
podjecie studiów na kierunku pedagogika leczniczo-
terapeutyczna w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego  
w Przemyślu  

21 marca 2022 r. 

ks. prof. drab. Krzysztof GUZOWSKI, z dniem 1 kwietnia 2022 r. 
ekskardynowany z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do Archi-
diecezji Łódzkiej  
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. POLOWEJ NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM  

W BUDOMIERZU – 18 MARCA 2022 R.  
 

1 Kor 16,13-16; Mt 24,42-46  
 
Z całą pewnością teraz konieczne są nam dwie cechy i wartości, 

fundamentalne dla dojrzałego chrześcijanina. A chodzi o nadzieję  
i odwagę. Każdy z nas, tu obecni, cała Caritas oraz w jakikolwiek 
sposób zaangażowani w dzieło, jakie pełnią na granicy i we wszelkich 
miejscach czynienia braterskiego miłosierdzia, a także uciekający  
z Ukrainy: dzieci, młodzież, kobiety, matki, mężczyźni, ojcowie  
i starsi, nie tylko żołnierze i walczący o niepodległość swej ojczyzny, 
ale wszyscy ciągle w życiu potrzebujemy nadziei i odwagi. 

O wyjątkowej odwadze, która jest męstwem, w sposób szczególny 
wspomniał w swoim słowie wczoraj Zwierzchnik Kościoła katolickie-
go obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, arcybiskup większy kijowsko-
halicki Swiatosław Szewczuk w odniesieniu do ukraińskich niewiast: 

„Trwajcie w czynieniu dobra pomimo tylu przeszkód zewnętrz-
nych na was napierających z rozmaitych stron, jak również i we-
wnętrznych, choćby takich jak fizyczne zmęczenie, jak niespotykane 
obciążenie własnej psychiki i emocjonalnych przeżyć oraz natarczy-
wość pytań kołatających do naszego sumienia: o sens życia, o śmierć, 
o sprawiedliwość, o ludzką solidarność. Wreszcie także wołanie wie-
rzących do Boga, o granice dla ludzkiej wolności w jakiej jeden zabija 
drugiego i czyni innym zło. To wszystko wpisuje się w tę waszą war-
tość i cnotę, którą nazywamy męstwem. 

Wy najlepiej wiecie o co toczy się ta codzienna walka dla tych lu-
dzi z Ukrainy, ale i dla nas samych i to nie są już słowne przepy-
chanki, lecz osobiste decyzje odzierające ze złudzeń, ukazujące to, 
kim my rzeczywiście jesteśmy, co jest dla nas najważniejsze. Przecież 
właśnie to, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 
mnieście uczynili – mówi Jezus Chrystus, przekłada się na nasze 
wieczne szczęście z Bogiem i świętymi”. 

Zawsze warto nam pamiętać o znaczeniu męstwa jako Bożym da-
rze. Owa cnota moralna wpływa na wolę, która podejmuje się wiel-
kich zadań ze względu na Boga. Oto ktoś mimo przeszkód, decyduje 
się bez wahania, ponosi ofiary dla Jezusa obecnego w potrzebującym 
człowieku. Wobec przeciwności nie rezygnuje z czynienia dobra i nie 
zniechęca go wysiłek podejmowany dla zdobycia dobra. 
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Czym właściwie w ludzkim życiu jest męstwo? Gdybym was za-
pytał o jakieś konkretne przykłady odwagi z waszego życia i zawo-
dowego doświadczenia przed 24 lutego tego roku, czyli przed wybu-
chem wojny, w której Rosja najechała na niepodległą Ukrainę, to 
odpowiedzi byłyby chyba jednak odmienne od tych, jakie podalibyście 
dzisiaj na tak postawione pytanie. Po tylu osobistych trudnych i bo-
lesnych doświadczeniach z waszego zaangażowania uchodźcom  
z Ukrainy, zmieniała się wasza perspektywa patrzenia na cnotę  
męstwa. 

W obecnej sytuacji taka odwaga wiąże się nierozerwalnie z żoł-
nierskim działaniem na rzecz obrony wolności swojej ojczyzny.  
I to nie podlega żadnej dyskusji, że żołnierz, by dobrze spełniał swoją 
misję, musi być dzielny a do tego jeszcze w warunkach wojennych  
i w sytuacjach stałego zagrożenia jego życia, trudno go sobie wyobra-
zić bez męstwa. Po długim pokojowym okresie, gdzie przymiot  
„odwaga” w odniesieniu do żołnierzy, nie był aż tak ewidentny, teraz 
w naszym geopolitycznym rejonie powrócił do swych dawnych skoja-
rzeń z tego rodzaju służbą dla własnego narodu. 

W ludzkim spojrzeniu, odwaga jest także wiązana z w pełni nor-
malnymi sytuacjami codziennego życia, gdy twoja zwyczajna postawa 
domaga się hartu ducha, wytrwałości pomimo niesprzyjających oko-
liczności. Przykładowo mogę przywołać tutaj moje dziecięce koniecz-
ne wizyty u szkolnej dentystki, do której musiałem pójść, niemal 
zawsze ze wzmacniającym słowem mamy: „synu bądź mężny, nie bój 
się”. 

Wy teraz możecie wskazać na szczególną odwagę kobiet, tych 
ukraińskich matek, które dzielnie, troszcząc się o swoje dzieci, były  
i są gotowe na wszystko, by je ratować i chronić przed wojną niosącą 
śmierć oraz zniszczenie. Tam one zostawiły to, co miały, a zabrały ze 
sobą największy skarb, swoich synów i córki. Z bólem serca decydu-
jąc się na rozstanie ze swymi mężami, ojcami czy dorosłymi synami, 
nawet bez nadziei na szybkie spotkanie. 

Jakby tradycyjnie męstwo kojarzy się nam z postacią mężczyzny, 
a oto w tych tygodniach męstwo kobiet w sytuacjach ucieczki i zatro-
skania o swoje dzieci, staje się także czymś bardzo wymownym oraz 
wiele mówiącym dla każdej i każdego z nas. A co powiedzieć o waszej 
odwadze, siostry i bracia ze służby granicznej i celnej, żołnierskiej, 
Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych. Wolonta-
riusze świeccy, Rycerze Kolumba i osoby z różnych stowarzyszeń, 
wspólnot i organizacji, przedstawiciele lokalnych władz, urzędów, 
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szkół, siostry zakonne, kapłani, alumni i wszyscy ludzie dobrej woli 
oraz wielkiego serca na czele z naszą diecezjalną Caritas. 

Bez waszej dzielności, miłości, poświęcenia, nadziei i dosłownie 
ofiarowania samego siebie do końca, jakże często nawet kosztem 
własnej rodziny, nie byłoby możliwe to, co było i to co jest. Czyż to 
wszystko nie jest najzwyczajniej mówiąc waszym męstwem, które 
ratuje życie ludzi, pozwala uwierzyć nadziei i jest świadectwem wia-
ry oraz konkretnym uczynkiem miłosierdzia? 

W sytuacji ucieczki z miejsca zagrożonego śmiercią, walki o ro-
dzinę, jak silne i odważne są kobiety. Na tych czterech przejściach 
granicznych naszej diecezji: Zosin, Dołhobyczów, Hrebenne i Budo-
mierz, każdego dnia strażnicy naszych granic i wszelkie pozostałe 
osoby gotowe do pomocy, dotykacie przestrzeni ukazujących męstwo 
niewiasty, które ona posiada, a kiedy trzeba to daje dowody swej 
odwagi. 

Czy odwaga i męstwo to jest to samo? Odwaga to siła z jaką po-
dejmujecie swoje działanie, a męstwo to bardziej niezłomność, wy-
trwałość w tym działaniu oraz nieustępliwość w przyjmowaniu uciąż-
liwości, jakie się przy tym pojawiają. Zwykle odwaga kojarzy się nam 
z podejmowaniem szczególnie trudnych wyzwań, a te jakie wy tutaj 
na siebie bierzecie, z pewnością nie należą do łatwych. I najczęściej 
wiąże się ona z wytrwałością w realizowanych trudach, a także śmia-
łością w działaniu. 

A jak możemy określić, czym jest ludzkie męstwo? Grecki filozof 
Arystoteles podpowiada: to postawa człowieka, która znajduje się 
między tchórzostwem a zuchwałą lekkomyślnością. Tchórz to ktoś, 
kto ogarnięty jest strachem i ucieka przed wszelkim niebezpieczeń-
stwem. Dlatego takich ludzi tutaj nie ma i właściwie to oni sami po-
trzebują w swym życiu pomocy, a nie są zdolni do niesienia wsparcia 
innym. 

Zaś owa lekkomyślność przybiera cechy szaleństwa i włazi  
w każde niebezpieczeństwo. Męstwo jest pośrodku, ono widzi strach 
człowieka i go nie lekceważy w swych decyzjach oraz działaniach. 
Dlatego trzeba być bardzo roztropnym w ocenianiu naszych bliźnich  
i jestem przekonany o tym, iż to jest jedna z umiejętności, jakich 
tutaj możemy się nauczyć. 

Pismo św. terminy: dzielny, mężny, odważny odnosi nie tylko do 
przestrzeni bitwy i wojny, ale męstwo to jest cnota powiązana z po-
stawą naszej wiary. Św. Paweł w swoim 1 Liście do Koryntian zachę-
ca nas: „czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umac-



BISKUP DIECEZJALNY 

 
 

 

36 

niajcie się. Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości”  
(1 Kor 16,13-14). We wspomnianym tutaj męstwie chodzi o duchową 
siłę człowieka. Gdzie jej szukać, gdzie my chrześcijanie i ludzie wie-
rzący w Boga możemy ją znaleźć? To sakramenty, Eucharystia i Boże 
słowo, bezpośredni kontakt z Jezusem na modlitwie. 

Przywołany Pawłowy tekst wskazuje nam na chrześcijańskie  
rozumienie cnoty męstwa. Ta zachęta i polecenie męstwa oraz siły 
poprzedzone są wezwaniem do czujności i trwania we wierze, a na 
koniec pojawia się prośba, by całe twoje działanie dokonywało się  
w miłości. Czyli nasze męstwo ma się znajdować niejako w środku, 
pomiędzy moją czujnością a miłością. 

To ma głęboki sens, gdyż najpierw owo wezwanie do czuwania  
u początku tego, co określam w mej ludzkiej postawie męstwem, od-
wołuje się do wezwania samego Pana Jezusa kierowanego do każde-
go chrześcijanina. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan 
wasz przyjdzie. (…) I wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie 
domyślacie, Syn człowieczy przyjdzie” (Mt 24,42.44). Czy po tym 
wszystkim, co przez te trzy tygodnie widziały wasze oczy i co usłysza-
ły wasze uszy od świadków jeszcze drastyczniejszych wydarzeń, trze-
ba przekonywać o aktualności tego biblijnego tekstu dla każdego  
z nas? 

Męstwo katolika i prawdziwa odwaga chrześcijanina polegają na 
tym, że ja wiem, co oznacza dla mnie godzina przyjścia Pana i że 
moje jedno i jedyne życie nie jest komputerową grą, jaką mogę rozpo-
cząć na nowo. A o co mnie zapyta mój Bóg, który przyjdzie do mnie  
w tej godzinie? Co Mu wtedy pokażemy? Choćby to, co od tylu dni  
tu czynimy. 

Zaś Pawłowa zachęta: „trwajcie mocno w wierze” uświadamia 
nam i wskazuje na to, skąd nasze męstwo bierze swoją moc oraz 
podkreśla wytrzymałość wiary odnoszącej się do Jezusa Chrystusa. 
To Bóg daje nam siłę i moc do czynienia dobra z odwagą. Męstwo to 
dar Ducha Świętego, przecież otrzymaliśmy ową umiejętność w cza-
sie sakramentu bierzmowania, bo to Bóg Ojciec „sprawił w was przez 
Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka” (Ef 3, 16). 

To zaś, iż ostatecznie wszystko ma być dokonywane w miłości, ja-
sno nam uświadamia, jaka ma być nasza odwaga. Męstwo i miłość 
nie wykluczają się wzajemnie, ale obydwie właściwości winny być 
znakiem rozpoznawczym wierzącego człowieka. A widok ludzkiego 
cierpienia osób z Ukrainy, którym człowiek z rosyjskiej ziemi uczynił 
straszną krzywdę, wymaga od was szczególnej odwagi, abyście dali 
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radę to wszystko udźwignąć i tam uczyniony grzech, jakiego skutki 
widzicie, by nie załamał również waszej nadziei. 

Czasem w naszym życiu mieszają się nam męstwo i zuchwała 
lekkomyślność. Niech odwaga tych, co do nas uciekają z Ukrainy  
i was wszystkich, którzy czynicie wobec nich miłosierdzie, idzie  
w parze z mądrością. Boże daj, aby to, czego ci nasi bracia i siostry ze 
Wschodu doświadczają, nie osłabiło nas w męstwie i w miłości. Jezu 
Chryste, udziel każdemu tej mądrości i nie pozwól umrzeć naszej 
nadziei, a wzmacniaj wiarę wobec wyzwań, jakie stają przed każdym 
z nas. Amen. 
 
 

 
Fot. Ks. Zygmunt Jagiełło  
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HOMILIA W 30. ROCZNICĘ POWSTANIA  
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 
ZAMOŚĆ, KATEDRA – 25 MARCA 2022 R.  

  
Łk 1,26-38   

 
W katedrze w Zamościu gromadzą nas dzisiaj na wspólnej  

Eucharystii, czyli dziękczynieniu i na modlitwie, trzy szczególne oko-
liczności. Najpierw zaprosiła nas tutaj Maryja, Święta Boża Rodzi-
cielka Matka Odkupiciela a zarazem Patronka tej młodej diecezji, bo 
to Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli wydarzenie, podczas 
którego za sprawą Ducha Świętego Boży Syn przyjął ciało z Maryi 
Dziewicy i stał się człowiekiem, a Ona Bogu Ojcu przez Anioła  
Gabriela wypowiedziała swoje: „niech mi się stanie według twego 
słowa” (Łk 1, 38). 

Drugim motywem i to takim bardzo osobistym dla wspólnoty na-
szego lokalnego Kościoła jest właśnie dzisiaj 25 marca 2022 r., 30. 
rocznica powołania przez Papieża św. Jana Pawła II do istnienia 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej, prowadzącej Lud Boży do świętości  
i zbawienia. Trzecią motywację naszej obecnej modlitwy zarówno  
w katedrze przy swoim biskupie, jak i we wszystkich wspólnotach 
parafialnych przy swoich kapłanach, wskazał Ojciec św. Franciszek. 
To Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji i Ukrainy oraz 
wołanie o zakończenie wojny i pokój na Ukrainie. 

Nasza młoda trzydziestoletnia diecezja tutaj na obecnych 
wschodnich rubieżach Polskiej Ojczyzny, bezpośrednio dotyka ran 
krwawiącego ukraińskiego narodu i tak jak potrafimy, jak możemy, 
staramy się opatrzyć te boleści zadane ludzkim sercom. Obcieramy 
wylewane łzy bólu i cierpienia oraz podajemy samarytańską dłoń, 
realizując dzieła najpotrzebniejszego miłosierdzia, czego w szczegól-
ny sposób dokonuje przede wszystkim diecezjalna, Polska i między-
narodowa Caritas oraz całe zastępy chętnych wolontariuszy. 

Obok tych trzech okoliczności zwieńczeniem jest także i specyfika 
każdego piątku w Wielkim Poście, bo to dzień w tym okresie litur-
gicznym, który uświadamia nam wielkość miłości Jezusa Chrystusa, 
podejmującego dla nas i dla naszego zbawienia mękę oraz trud drogi 
krzyżowej, a także objawia Jego serce pełne wielkiego miłosierdzia. 
Stąd też przychodzimy tutaj z radością dziękczynienia, z pragnie-
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niem Maryjnej postawy posłuszeństwa i gotowości do służby, z bole-
snym przynagleniem modlitewnego wołania wraz z Papieżem Fran-
ciszkiem o pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji oraz wszystkich 
czyniących zło, niosących śmierć i zniszczenia dla rodzaju ludzkiego. 

Także stajemy w pokorze, świadomi naszych słabości i ułomno-
ści, prosząc z nadzieją: Jezu ufamy Tobie. Bogu powierzamy trzy 
dziesięciolecia diecezji zamojsko-lubaczowskiej, wszystkich ludzi  
i prowadzone dzieła. To co było, jest i będzie się dokonywać w tym 
lokalnym Kościele i prosimy: Boże Dobry i Nieskończony w swej  
Miłości, błogosław nam. 

Św. Łukasz w Ewangelii jaką dzisiaj Kościół karmi nas ze stołu 
Słowa Bożego, ukazuje znaną biblijną scenę Zwiastowania. Boży 
Anioł Gabriel przychodzi do Maryi z misją od Boga Ojca i objawia Jej 
posłannictwo Bożego Macierzyństwa za sprawą Ducha Świętego. 
Opis tej sceny z Nazaretu przyjmujemy bardzo pogodnie, wsłuchuje-
my się w dialog z Posłańcem od Boga, Maryi pozdrowionej i napeł-
nionej łaską, z którą zawsze był i jest Bóg. 

Zatrwożona słowami jakie usłyszała, przejęta misją Jej propono-
waną, zastanawia się nad tym, co znaczy to wszystko. Zachęcona do 
tego, by się nie obawiała, bo znalazła łaskę u Boga, dowiedziawszy 
się kim jest i ma być Jej Dziecię, oczekuje od Wysłannika z nieba 
jeszcze koniecznych wyjaśnień. Pokrzepiona zapewnieniem, iż „dla 
Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37), potwierdza swoją służebną 
gotowość i posłuszeństwo względem Tego, który Ją stworzył, umiło-
wał, od wszelkiego grzechu ze względu na późniejsze w czasie zasługi 
Jezusa Chrystusa zachował, łaską obdarował i do macierzyńskiej 
misji wybrał. 

Niecałe dwa lata temu, obecny koadiutor archidiecezji w Katowi-
cach, arcybiskup Adrian Galbas w homilii w archikatedrze białostoc-
kiej, rozważając tę Ewangelię z dziś, zwrócił uwagę na bardzo cha-
rakterystyczną sprawę, na jaką dotychczas nie natknąłem się w roz-
ważaniach treści związanej ze sceną Zwiastowania narodzin Pana 
Jezusa. Dlatego pozwolę sobie pójść za intuicją tego pasterza, gdyż 
zasadniczo homileci, autorzy komentarzy, prowadzący rozważania na 
temat owej biblijnej sceny, koncentrują się na tym, co zostało zapisa-
ne, odczytane i wiernemu ludowi przekazane, a także im wyjaśniane. 

Oto nagle pojawia się nowa refleksja, gdy usłyszeliśmy ostatnie 
zdanie z odczytanego fragmentu św. Łukasza: „Wtedy odszedł od Niej 
anioł” (Łk 1,38). I co, co się działo dalej, czy to już koniec wszystkie-
go? A potem, co było potem, gdy Gabriel zamknął za sobą drzwi  
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nazaretańskiego domu? Co było potem, gdy przestrzeń po anielskiej 
obecności została pusta i Panna imieniem Maryja, zaślubiona Józe-
fowi z rodu Dawida w swym mieszkaniu w mieście Nazaret, pozosta-
ła sama z tym, co usłyszała? 

Jaki jest ciężar do udźwignięcia tego, co miało nastąpić potem, 
choć zapach Archanioła, Bożego Posłannika, długo jeszcze pozostał  
z Maryją. Przynajmniej osobiście jestem przekonany o tym, iż tam  
w Nazarecie, wówczas, gdy krewna Maryi, św. Elżbieta już od sześciu 
miesięcy spodziewała się syna, tak właśnie było. 

Co było potem? Czemu Maryja, która opowiedziała Łukaszowi 
Ewangeliście, co było wtedy, gdy Anioł do Niej przyszedł, nie powie-
działa mu co było potem? Więc może trzeba nam śmiałości, aby Ma-
ryję, Opiekunkę naszej diecezji, dokładnie w 30-tą rocznicę powoła-
nia do istnienia tego lokalnego Kościoła oraz tu w tej katedrze mają-
cej wejrzenie ze swego Odwachowskiego oblicza na wierny sobie za-
mojsko-lubaczowski lud, zapytać, jak wyglądała ta chwila w Nazare-
cie, od razu potem. 

Ja po otrzymaniu zaskakujących dla mnie wieści i to jeszcze od 
kogoś bardzo szczególnego, byłbym zdziwiony, a nawet przygnieciony 
treścią, jaka została mi objawiona i przestraszony tym wszystkim, 
przed czym stoję. Przecież to zobowiązanie i wyzwanie dla mnie jest 
nie do pojęcia. Nie mam śmiałości, by zapytać pierwszego biskupa 
naszej diecezji, tutaj dzisiaj z nami się modlącego, jak to było w jego 
sytuacji 30 lat temu. A co było potem, to nam trochę Jego Ekscelen-
cja zdradza w swoich wywiadach, aktualnie prezentowanych na  
łamach czasopisma „Niedziela” z zamojsko-lubaczowską wkładką. 

Kiedy patrzę na Maryję w tylu Jej wizerunkach znajdujących się 
w świątyniach i w sanktuariach naszej diecezji, w obrazach ukazują-
cych tajemnicę dzisiejszego dnia: Zwiastowanie Pańskie, Matkę Bo-
żego Syna dialogującą z Archaniołem Gabrielem, to dostrzegam,  
iż Ona obdarowana pełnią łaski Bożej jest niezwykle spokojna, jakby 
cała napełniona pokojem. Dostrzegamy, iż ta Jej postawa odzwier-
ciedla całe duchowe wnętrze Maryi, jakby skoncentrowane na tym, 
kto się w Niej począł w momencie, gdy powiedziała: „Niech mi się 
stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). 

Oto wraz z Bożą Matką wchodzimy w pierwszą adorację Bożego 
Syna, który stał się Człowiekiem. Czy Maryja jest świadoma do koń-
ca, jaki zawiera w sobie skarb i czy my patrząc na tę scenę, słuchając 
Łukaszowych słów zwiastowania narodzin Jezusa Chrystusa, wiemy 
co się wtedy dzieje, co się wówczas dokonało i co było potem? Nie 
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widzimy naszymi ziemskimi oczyma Pana Jezusa na obrazie Zwia-
stowania Pańskiego, ale przecież On jest. Bo nie tylko to, co jest dla 
nas fizycznie dostrzegalne, istnieje i jawi się jako obecna rzeczywi-
stość, ale również czego nie dostrzegamy zmysłami, cały wymiar du-
chowy staje się faktem, którego nie można podważyć. 

Co było potem, od razu po zwiastowaniu, zanim jeszcze Maryja  
z pośpiechem wyruszy w góry do Elżbiety, by podzielić się łaską ja-
kiej sama doznała. By wysławiać Pana z głębi swej duszy, radować 
się tym, że Bóg, którego imię jest święte, wejrzał na pokorę służebni-
cy i w swoim miłosierdziu niweczy zamiary pysznych, pokornych 
obdarzając swoim błogosławieństwem. 

Co się działo zanim Panna imieniem Maryja z Nazaretu wyśpie-
wała w domu Zachariasza słowa swego hymnu wielbiącego Boga za 
Jego działa i za to co się dokonało podczas wydarzenia Zwiastowania. 
To jest ów szczególny czas, podczas którego dobroć i miłość Zbawicie-
la zanim ukaże się światu, nim zostanie przez Maryję i Elżbietę  
wypowiedziana w trakcie sceny nawiedzenia, to przecież już działa  
i objawia się w Bożej Matce, w Jej macierzyńskim łonie, w jakim 
niesie Ona poczętego Bożego Syna. 

Jestem przekonany o tym, iż 30 lat temu gdy ogłoszono powoła-
nie do życia naszej diecezji, to wówczas radość i entuzjazm ogarnęły 
serce biskupa Jana, pierwszego pasterza tego lokalnego Kościoła, 
kapłanów tu pracujących, siostry zakonne, kleryków i wierny lud 
Boży tej ziemi a także przedstawicieli tutejszych lokalnych władz. 
Wówczas w naszej diecezji było prawie 500 tys. wiernych, 166 para-
fii, 318 kapłanów i 13 zakonników, kleryków w Seminarium ponad 
setka, sióstr zakonnych zaś 119. 

A dzisiaj jak się przedstawiają te realia? Wiernych mamy niewie-
le ponad 400 tysięcy, parafii o 20 więcej niż wówczas i kapłanów oko-
ło 120 ponad liczbę sprzed 30 lat. Zakonników 28, kleryków kilkuna-
stu, a sióstr zakonnych 130. Stajemy z wielką pokorą przed Bogiem 
oraz z poważnym zatroskaniem przed nami samymi, gdy przykłada-
my obecne realia i liczby do tych sprzed trzech dekad naszego lokal-
nego Kościoła. 

Chcielibyśmy, by dzisiejsze radosne „Te Deum” zamojsko-
lubaczowskiej eklezjalnej wspólnoty było słyszane daleko poza kate-
drą, nie tylko przez pośrednictwo naszego Katolickiego Radia  
Zamość, ale też w sercach wiernych we wszystkich, wypełnionych  
po brzegi 187 naszych parafialnych kościołach, w diecezjalnym  
Seminarium Duchownym, nie licząc domów i zakonnych wspólnot. 
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Ale tak nie jest. Pytamy się, dlaczego. Nie ma łatwych odpowie-
dzi, bo życie staje się coraz bardziej skomplikowane i napełnione 
lękiem. Również i nasza zwyczajna codzienność została nagle zagro-
żona przez rosyjskiego najeźdźcę, który niszczy, morduje i obraca  
w pył ukraiński naród za wschodnią granicą Polski. Dzisiaj właśnie  
o tej porze razem z Ojcem Świętym Franciszkiem cały katolicki świat 
zawierza Rosję i Ukrainę specjalnym modlitewnym aktem w opiekę 
Matce Bożej, aby natychmiast zakończyła się wojna i by nastał pokój. 
Przecież dopiero zaczynamy w naszym eklezjalnym życiu, w poboż-
ności i w religijnym zaangażowaniu wychodzić z głębokich poranień, 
strachu, obawy i zamieszania, jakie pośród wiernych także zamojsko-
lubaczowskiej diecezji pozostawiły pandemia i covid. 

Co przez to wszystko, co nie jest tak jakbyśmy chcieli, jak żeśmy 
sobie wymarzyli na 30-lecie naszego lokalnego Kościoła, Bóg chce 
nam powiedzieć? Każdemu kto w tej młodej diecezji żyje, uświęca się, 
martwi się o doczesność i pyta co będzie potem, zaraz po tym święto-
waniu, co zostawiamy za sobą. Gdy konfrontujemy się z tym, co nie 
jest tak jak miało być, to może to wszystko jest również dla nas szan-
są, na nasze duchowe odrodzenie, odnowienie, przemianę życia, bo 
jak usłyszała Maryja: „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). 

Zaraz po tym wydarzeniu, starajmy się w naszym lokalnym Ko-
ściele, byśmy byli bardziej niż dotychczas takimi jak Maryja i ufam, 
że w tym pomogą nam synodalne spotkania. Otóż, byśmy byli Kościo-
łem, który się modli, nie zaniedbuje niedzielnej Eucharystii, Pana 
Jezusa adoruje, rozważa i wprowadza w swe powszednie życie Boże 
słowo. Bardziej stawajmy się pokornymi służebnicami i sługami Bo-
ga, gotowymi do tego, by zawsze powiedzieć kochającemu nas Bogu 
Ojcu: „niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1,38). 

Czy my, stanowiący obecnie po 30 latach ten zamojsko-
lubaczowski Kościół, jesteśmy gotowi na to, aby żyć duchem bardziej 
ewangelicznym? Skromnie, pokornie, by być mocnymi siłą wierności 
Chrystusowej Ewangelii? Ale trzeba się jeszcze zapytać o to, czy my 
tego w ogóle chcemy. Gdyż coraz bardziej w sprawach trudnych, mo-
zolnych, wymagających od nas wierności i wytrwałości w codziennym 
świadectwie życia, pojawia się postawa chwilowości, przejściowości. 
Minie pandemia, minie wojna, Ukraińcy wrócą do siebie, szybko 
przejdzie to wszystko, także 30-lecie tej diecezji i nie będą nas niepo-
koić z rozmaitych stron. Wróci wszystko do stanu jaki był, do obojęt-
nego świętego spokoju. 
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A przecież Niewiasta obleczona w słońce z gwiazdami wokół Jej 
głowy, Ta, która Bogu zawsze mówi „tak”, jest dla nas szansą. Gdy-
byśmy tylko chcieli być Kościołem, który wygląda tak jak Jej dom  
w Nazarecie, tak jak dostrzegamy to w tym obrazie Maryi ze sceny 
Zwiastowania Pańskiego. Chcę być podobny do Maryi, gotowy do 
służby Panu Bogu w Chrystusowym Kościele, w mojej parafii, gdzie 
mieszkam i żyję, pokorny, zatroskany każdego dnia o łaskę uświęca-
jącą. Pragnę przykładając moje życie do Maryi, być osobą bardziej 
rozmodloną, niezależnie od tego w jakim stanie powołania żyję  
i nieść innym prawdziwy Boży pokój? 

Wiemy o tym, iż Jezusowy Kościół jest wyrzutem sumienia dla 
wielu, którzy naszej wspólnocie zarzucają splendor, lecz sami o oso-
biste bogactwo duchowe nie dbają, dewocyjność – lecz sami się nie 
modlą i nie mają czasu dla Boga. Sami niespokojni domagają się od 
wierzących obojętności na grzech i ich dewiacje, zaś dobroć, miłość  
i miłosierdzie, jakie Kościół czyni, odradzając i odnawiając świętość 
swoich członków, świat odrzuca jako słabość i nieudolność. Czego 
konkretne przykłady widzimy choćby obecnie w zatrważających wie-
ściach, jakie docierają do nas z faktów nienawiści okazywanych przez 
najeźdźców na Ukrainie. 

Dzisiejsza ewangeliczna scena o Zwiastowaniu ukazuje nam  
Maryję z Jej zgodą na Boże macierzyństwo, ale przecież jesteśmy 
niemal w połowie Wielkiego Postu, który prowadzi nas do Maryjnej 
postawy pod krzyżem i do Jej ostatecznego „tak”, jakie wypowiedzia-
ła na wolę Bożą, przyjmując w swoje ramiona umarłego Jezusa,  
abyśmy „przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego” 
(Mszalna prefacja). To „Jej zaraz potem”, dla nas po naszym chrzcie 
św. trwa już trochę w macierzyńskim działaniu, niech każdy popa-
trzy na swój PESEL, a razem ze wspólnotą tego Kościoła, zobaczmy 
te ostatnie trzydzieści lat od 25 marca 1992 roku. To wciąż jest obec-
ne, a Maryja nie zaprzestaje swej aktywności, jest naszą Powiernicz-
ką i Wstawienniczką u Boga, okazuje nam, narażonym na trudy  
i niebezpieczeństwa, swą miłość, bo pragnie każdego doprowadzić do 
szczęśliwej wiecznej ojczyzny. 

Każdego dnia przecież się modlimy: „Święta Maryjo Matko Boża, 
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci”. To 
wezwanie głęboko ukazuje nam, kim jest Maryja, kim my jesteśmy  
i jak bardzo Jej potrzebujemy, szczególnie w dwóch istotnych mo-
mentach naszego życia: teraz i w chwili umierania. I Maryjne dzia-
łanie ciągle trwa, to się dzieje. Ona cały czas to czyni nieustannie, 
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nie przestaje, dopóki nas nie doprowadzi do nieba. Wobec wiernych 
naszej diecezji czyni to już od trzydziestu lat i tak będzie przez dalsze 
rocznice tego lokalnego Kościoła, aż do końca czasów. Wciąż, bez 
przerwy. 

Maryja w swym pierwszym „fiat” w Nazarecie przyjęła Jezusa 
doskonałego, ale pod krzyżem Jego Mistyczne Ciało-Kościół nie pre-
zentuje się idealnie. On jest poraniony grzechem ludzi, Kościół po-
komplikowany naszym uciekaniem od prawdy, zdradzaniem Chry-
stusa i niewywiązywaniem się z obowiązków w Jego wspólnocie.  
W ilu sprawach ten nasz lokalny Kościół się nie sprawdził i to my 
staliśmy się przyczyną tej sytuacji. Ja sam muszę stanąć na obecne 
trzydziestolecie naszego zamojsko-lubaczowskiego Kościoła twarzą 
wobec prawdy i powiedzieć, że przez 1/3 tego czasu w jakim posługu-
ję jako biskup tej wspólnoty, wiele razy się nie sprawdziłem, dlatego  
i was proszę: pomóżcie się mi nawrócić. 

Zawsze trudną sprawą pozostaje w Kościele wyważenie właści-
wej relacji pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem. Św. Jan  
Paweł II mówił, iż sprawiedliwość jest konieczna, ale ostatnie zdanie 
należy do miłosierdzia, które jest od sprawiedliwości głębsze. Trzeba 
sprawiedliwość przekraczać miłosierdziem, to znaczy jej należy pra-
gnąć, domagać się, egzekwować, ale być ponad nią w praktycznym 
miłosierdziu. Miłosierdzie Boga może nas pobudzać do aktów dobrej 
woli, zachęcać do nawrócenia, czyli pokuty oraz wyrywać z trwania  
w oporze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy. Dobrym kierunkiem  
w Kościele jest zaczynać od sprawiedliwości a kończyć na miłosierdziu. 

Pozwolę sobie na ten dzień 30-tej rocznicy powstania naszego  
lokalnego Kościoła, tak jak to na zakończenie starego roku czynią 
proboszczowie w swoich parafialnych wspólnotach, podać pewne licz-
by z tych trzech dekad. W sumie przez ten czas w naszej diecezji zo-
stało ochrzczonych nieco ponad 159 tysięcy osób, u sakramentu 
bierzmowania było prawie 202 tysiące wiernych, do I Komunii św. 
przystąpiło niecałe 184 tysiące. Sakrament małżeństwa zawarło  
w naszych kościołach ponad 78 500 ślubników. Pogrzebów mieliśmy 
w tym czasie ponad 167 tysięcy, kapłanów diecezjalnych zostało  
wyświęconych 322 i zmarło w tym czasie 120. 

Wraz z całym zamojsko-lubaczowskim Kościołem dziękuję Bożej 
Matce za Jej opiekę nad nami. Ona nas wciąż wychowuje, uczy, daje 
przykład i się za nami modli. Módl się za nami, czczona tu w tej za-
mojskiej katedrze Pani Odwachowska i w lubaczowskiej konkatedrze 
Pani Łaskawa, abyśmy Chrystusowi ufnie powierzyli się na dalsze 
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lata wzrastania w wierze, w świętości oraz w zasługach u Boga,  
a także w miłości do bliźnich. Amen. 
 
 

 
Fot. ks. Krzysztof Hawro  
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DANE STATYSTYCZNE DIECEZJI ZA ROK 2021 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biskupów 3 

Kapłanów  442 

Kapłanów wyświęconych  6 

Kapłanów zmarłych  6 

Alumnów 13 

Sióstr zakonnych  130 

Dekanatów  19 

Parafii 187 

Ochrzczonych  4090 

Bierzmowanych 4395 

I Komunia św.  4206 

Zawartych małżeństw  1804 

Zmarłych 7297 
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DANE STATYSTYCZNE Z DEKANATÓW ZA ROK 2021 
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Biłgoraj Płd. 284 448 610.000 318 142 460 

Biłgoraj Płn. 309 256 645.000 253 113 466 

Cieszanów  168 169 243.000 162 69 254 

Grabowiec 109 144 305.000 125 66 392 

Hrubieszów Płd. 212 188 197.000 246 91 511 

Hrubieszów Płn. 219 366 252.000 209 79 440 

Józefów  187 378 281.000 186 88 313 

Krasnobród 255 316 470.000 229 97 408 

Lubaczów 232 222 441.000 242 105 309 

Łaszczów 129 166 209.000 114 53 282 

Narol 120 36 199.000 122 60 210 

Sitaniec 228 136 338.000 185 84 473 

Szczebrzeszyn 214 181 477.000 225 109 553 

Tarnogród 248 252 457.000 230 129 335 

Tarnoszyn 41 42 100.000 44 23 136 

Tomaszów Lub. Płd. 274 223 386.000 289 88 398 

Tomaszów Lub. Płn. 216 207 252.000 215 137 354 

Tyszowce 104 131 154.000 128 53 256 

Zamość 541 537 753.000 675 218 747 

SUMA 4090 4395 6.769.000 4206 1804 7297 
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DANE STATYSTYCZNE Z PARAFII ZA ROK 2021 
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Aleksandrów  15 47 42 7 35 60.000 
Basznia Dolna 13 24 13 7 35 17.000 
Bełżec  33 38 41 15 44 38.000 
Białopole 24 50 23 7 32 17.000 
Bihale 8 - 1 2 10 3.000 
Biłgoraj Chrystusa Króla 39 68 29 10 32 80.000 
Biłgoraj św. Jana Pawła II   69 55 43 24 51 120.000 
Biłgoraj św. Jerzego 23 63 96 13 78 145.000 
Biłgoraj św. Marii Magdaleny 78 74 87 31 99 150.000 
Biłgoraj Wniebowzięcia NMP 48 20 55 13 73 95.000 
Biszcza 29 71 25 14 40 31.000 
Bondyrz 14 - 12 7 28 10.000 
Bukowa 4 21 4 3 9 19.000 
Buśno 8 21 6 1 25 8.000 
Bystre 12 40 8 8 25 20.000 
Cewków 8 - 14 2 31 12.000 
Chmielek 17 - 18 7 14 14.000 
Chodywańce 5 - - 4 11 8.000 
Cichobórz 11 11 8 2 13 5.000 
Cieszanów 26 77 19 15 51 85.000 
Czartowiec 7 6 4 4 15 3.000 
Czerniczyn 19 - 18 8 32 16.000 
Cześniki 13 39 2 5 20 20.000 
Czołki 24 - 14 6 30 35.000 
Dachnów 14 - 14 5 14 17.000 
Dąbrowica 13 - 11 6 23 23.000 
Deszkowice 13 - 9 3 21 10.000 
Dołhobyczów 12 33 12 3 28 40.000 
Dub 21 - 20 3 50 45.000 
Dubienka 23 18 18 4 47 16.000 
Dyniska Stare 2 14 9 1 21 18.000 
Dzierążnia  18 - 9 6 38 22.000 
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Frampol 37 - 23 13 58 60.000 
Gdeszyn 4 - - 4 19 9.000 
Goraj 29 26 31 13 61 68.000 
Gorajec 16 - 11 7 34 31.000 
Gozdów 3 - 10 2 10 10.000 
Górecko Kościelne 41 50 16 27 36 42.000 
Grabowiec 13 54 27 19 75 61.000 
Grodysławice 9 - 13 8 25 12.000 
Gromada 6 13 9 6 18 30.000 
Gródek 17 - 15 6 45 20.000 
Harasiuki 13 52 6 9 22 19.000 
Hedwiżyn  7 - 7 1 18 9.000 
Honiatycze 8 21 8 4 15 3.000 
Horodło 17 37 23 6 58 7.000 
Horyniec-Zdrój 30 24 39 15 47 65.000 
Horyszów  5 - 5 2 8 5.000 
Horyszów Polski 20 - 15 11 55 37.000 
Hostynne 12 22 19 14 28 12.000 
Hrubieszów MBNP 55 79 44 30 63 99.000 
Hrubieszów Ducha Świętego 43 59 72 17 90 22.000 
Hrubieszów św. St. Kostki 11 - 4 9 19 23.000 
Hrubieszów św. Mikołaja  29 40 50 11 119 38.000 
Hucisko 19 27 12 3 20 35.000 
Hulcze 3 - 2 1 9 9.000 
Huta Krzeszowska 15 70 20 12 34 40.000 
Huta Różaniecka 5 - 4 1 26 18.000 
Jarczów 16 62 8 3 23 17.000 
Jarosławiec 14 70 33 5 15 20.000 
Jeziernia 8 - 2 - 11 10.000 
Józefów 36 95 38 22 93 55.000 
Kalinówka 6 - 7 1 29 6.000 
Klemensów 27 55 35 17 56 54.000 
Komarów 24 55 27 12 51 45.000 
Korytków Duży 20 - 14 4 32 36.000 
Kosobudy 26 58 16 9 57 50.000 
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Krasnobród Z. Ducha Świętego 21 27 9 7 28 40.000 
Krasnobród NNMP 65 57 55 32 106 200.000 
Krowica Sama 16 42 13 5 24 30.000 
Kryłów 17 - 10 1 47 12.000 
Krynice 8 - 11 4 15 15.000 
Krzeszów 46 - 29 23 52 51.000 
Księżpol 18 - 26 7 28 53.000 
Lipiny Górne  18 33 13 12 39 26.000 
Lipsko k/Zamościa 24 - 17 10 40 40.000 
Lipsko k/Narola 19 - 12 9 25 22.000 
Lisie Jamy 19 27 16 6 19 35.000 
Lubaczów św. Stanisława BM 71 53 74 41 108 135.000 
Lubaczów św. Karola Boromeusza  44 56 66 19 56 95.000 
Lubycza Królewska  27 69 50 13 41 17.000 
Luchów Górny  16 5 10 13 22 20.000 
Łabunie 49 52 62 12 82 48.000 
Łaszczów 34 43 35 13 58 37.000 
Łaszczówka 14 - 12 8 29 16.000 
Łaziska 14 - 7 4 31 10.000 
Łosiniec 18 - 20 6 25 25.000 
Łukawica 15 11 15 4 24 20.000 
Łukawiec 24 - 14 10 28 40.000 
Łukowa 35 64 33 13 54 86.000 
Machnów Nowy 10 - 14 4 19 3.000 
Machnówek 1 - - 2 13 8.000 
Majdan Sopocki 20 51 27 8 30 55.000 
Majdan Stary 30 52 24 13 37 58.000 
Miączyn 8 - 14 5 35 28.000 
Mircze 26 26 19 12 58 25.000 
Młodów 12 - 23 7 9 22.000 
Mokrelipie 9 12 14 3 36 16.000 
Moniatycze 27 65 20 9 82 45.000 
Nabróż 23 43 12 7 42 40.000 
Narol 22 - 27 9 40 31.000 
Nieledew 10 29 20 1 31 13.000 
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Nielisz 13 11 12 6 38 18.000 
Niemstów 11 17 6 4 18 20.000 
Nowe Brusno 7 1 1 1 10 9.000 
Nowie Sioło 5 12 16 1 6 13.000 
Nowosiółki 11 21 12 5 20 17.000 
Obsza 19 - 18 7 26 34.000 
Oleszyce 56 61 54 24 58 50.000 
Oszczów 5 - 4 2 16 8.000 
Perespa 3 - 4 3 19 8.000 
Płazów 7 - - 2 10 19.000 
Płoskie 35 - 14 10 31 27.000 
Podhorce 9 14 15 4 20 16.000 
Potok Górny  37 55 21 26 57 60.000 
Potok Jaworowski 7 - 6 1 6 12.000 
Przewodów 3 - 2 2 11 7.000 
Rachanie 17 - - 12 44 56.000 
Radecznica 24 16 17 10 63 138.000 
Radzięcin 24 53 23 10 73 70.000 
Różaniec 10 - 13 7 12 30.000 
Ruda Różaniecka 7 - 18 7 22 7.000 
Rzeplin 9 - - 1 17 15.000 
Sahryń 5 - 9 4 16 20.000 
Siedliska 2 - - 1 21 11.000 
Sitaniec 35 32 36 12 65 62.000 
Skierbieszów  21 35 26 11 59 63.000 
Sól  16 - 13 13 39 45.000 
Stare Oleszyce  13 - 11 6 10 10.000 
Stary Bidaczów 14 37 10 5 15 21.000 
Stary Dzików 26 - 15 9 48 20.000 
Stary Lubliniec 9 19 13 3 18 16.000 
Stary Zamość 51 104 45 22 106 71.000 
Staw Noakowski 6 8 11 5 28 10.000 
Strzyżów 23 26 32 10 37 16.000 
Suchowola 20 - 18 7 38 35.000 
Susiec 21 67 20 7 30 16.000 
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Szarowola 5 29 8 12 13 19.000 
Szczebrzeszyn św. Katarzyny 24 - 29 11 63 32.000 
Szczebrzeszyn św. Mikołaja 25 - 26 13 66 46.000 
Szpikołosy 15 - 8 4 30 15.000 
Świdniki 7 15 - 2 23 14.000 
Tarnawatka 30 33 25 9 30 20.000 
Tarnogród 51 57 54 24 67 88.000 
Tarnoszyn 4 - 9 2 20 8.000 
Teratyn  17 41 15 7 35 16.000 
Terebiń  16 - - 2 17 13.000 
Tereszpol 40 68 31 10 61 43.000 
Tomaszów Lub. Sanktuarium 84 69 72 72 95 220.000 
Tomaszów Lub. św. O. Pio 24 33 48 4 39 39.000 
Tomaszów Lub. NSPJ 63 54 71 11 103 135.000 
Tomaszów Lub. św. Józefa  73 - 66 26 75 110.000 
Topólcza 11 7 9 4 25 10.000 
Trzeszczany 21 14 16 9 51 52.000 
Trzęsiny 11 - 4 10 18 35.000 
Tuczępy 7 - 4 2 15 9.000 
Turkowice 3 12 7 2 15 3.000 
Tworyczów 10 39 17 4 33 12.000 
Tyszowce 29 37 43 16 64 13.000 
Uchanie 14 26 18 8 79 50.000 
Udrycze 13 - 6 3 24 15.000 
Ulhówek 9 28 13 3 23 16.000 
Wasylów Wielki 4 - 4 1 3 5.000 
Werbkowice 25 30 36 12 78 21.000 
Werchrata 8 - 6 3 6 8.000 
Wielącza 24 - 29 12 67 52.000 
Wiszniów 4 - 2 2 16 7.000 
Wożuczyn 21 29 27 14 60 48.000 
Wólka Panieńska 19 44 52 9 22 27.000 
Załuże 8 20 16 7 14 22.000 
Zamch 16 - 12 11 15 28.000 
Zamość Katedra 68 34 33 47 170 90.000 
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Zamość św. Michała  82 152 178 34 105 117.000 
Zamość Zwiastowania NMP 45 - 67 16 85 60.000 
Zamość MB Królowej Polski 67 51 67 26 114 130.000 
Zamość Św. Bożej Opatrzności 59 65 74 8 60 54.000 
Zamość Świętego Krzyża 87 130 112 29 89 80.000 
Zamość Miłosierdzia Bożego 35 28 21 14 47 55.000 
Zamość św. Brata Alberta 79 33 71 35 55 140.000 
Zawalów 9 - 15 4 28 16.000 
Złojec 6 - 12 3 35 23.000 
Zubowice 4 - 6 5 11 14.000 
Zwierzyniec 36 33 35 26 90 70.000 
Żdanów 23 13 17 10 22 17.000 
Żniatyn 1 - 5 3 8 6.000 
Żulice 14 26 9 7 32 28.000 
Żurawce 6 - 5 1 7 5.000 

 
 

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło 
 

 
 



KURIA DIECEZJALNA 

 
 

 

57

 
156. KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW – ZAMOŚĆ, 16 MARCA 2022 R. 

 
 

KOMUNIKATY KS. KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI  

 
1/ Dziękuję Księżom Dziekanom, Proboszczom i innym Duszpa-

sterzom, którzy przygotowali i przekazali zwięzłe informacje doty-
czące pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy organizowanej 
przez parafie naszej diecezji, zarówno samodzielnie, jak i we współ-
pracy z lokalnymi samorządami czy innymi organizacjami. 

Zbieranie i prezentowanie takich wiadomości na szerszym  
forum, w mediach to inicjatywa Biura Prasowego Konferencji  
Episkopatu Polski, również w odpowiedzi na nieprawdziwe twier-
dzenia wygłaszane przez niektórych aktywnych medialnie polityków 
czy celebrytów, jakoby Kościół nie pomagał uchodźcom z Ukrainy,  
a ma do tego ogromne środki. 

Nie chodzi o chwalenie się, bo postawa miłosierdzia jest czymś 
oczywistym dla Kościoła, ale o uczciwą informację. Staje się to rów-
nież formą zachęty i mobilizacji dla innych. Nie może być w tym żad-
nych motywów konkurencji czy rywalizacji. Nikomu też nie można 
zarzucać, gdyby chciał zachować wyświadczoną pomoc w tajemnicy. 

Informacje te są i będą zamieszczane systematycznie na stronie 
internetowej naszej diecezji oraz przekazywane do Biura Prasowego 
KEP. Ich publikacja w naszym diecezjalnym Informatorze posłuży 
dokumentacji wielkiej inicjatywy, która pokazała i pokazuje wciąż, 
że jesteśmy wrażliwi na cierpienie, krzywdę i trudną sytuację bliź-
nich oraz potrafimy się mobilizować do wspólnego działania – każdy 
na miarę możliwości, ze szczerego serca. 

Dziękuję Administratorom naszej strony internetowej, a zwłasz-
cza ks. Zygmuntowi Jagiełło za wysiłek, by informacje na czas i we 
właściwej formie trafiły w odpowiednie miejsca. 

 
2/ Do końca marca 2022 r. należy złożyć w kancelarii kurii  

wypełnione karty obiegowe parafii.  
 
3/ Uwrażliwiam Księży Proboszczów oraz dziekanów (którzy do-

konują wizytacji) na sprawę systematycznego i rzetelnego prowadze-
nia ksiąg metrykalnych. Bardzo ważne jest, a niestety w wielu przy-
padkach zaniedbywane, sporządzanie adnotacji o bierzmowaniu, 
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zawarciu małżeństwa czy stwierdzeniu jego nieważności, przyjęciu 
święceń, złożeniu zakonnej profesji wieczystej, złożeniu oświadczenia 
o wystąpieniu z Kościoła. Nie wystarczy jedynie dokonać adnotacji, 
ale jeszcze należy przesłać wiadomość do Archiwum Diecezjalnego, 
by adnotacja znalazła się w duplikacie. Gdy rzecz dzieje się poza 
parafią chrztu zainteresowanych – należy przesłać „Ne temere” do 
parafii chrztu. Zaniedbania w tej materii mogą rodzić duże problemy 
na przyszłość i być udręczeniem kolejnych duszpasterzy. 

 
4/ Przypominam Księżom Dziekanom o dostarczeniu kwestiona-

riuszy wizytacji dziekańskich w parafiach dekanatu za rok 2021. 
 
5/ W ostatnim czasie był do nabycia w kancelarii kurii „Prak-

tyczny komentarz do dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Pol-
ski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narze-
czonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” w cenie 20 zł. 
Gdyby księża byli zainteresowani tą pozycją, proszę zgłosić chęć za-
kupu do ks. Zygmunta Jagiełło, wówczas zamówi on większą ilość 
książek.   

 
Ks. Michał Maciołek  

 
WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

 
1. Planowanie i organizacja pracy katechetycznej w parafii: 
Proszę księży proboszczów, aby zatroszczyli się o przemyślany  

i solidarny podział godzin katechezy dla katechetów (duchownych  
i świeckich) w parafiach. Przypominamy o tym w kontekście plano-
wania pracy na rok szkolny 2022/2023 i obowiązujących terminów 
wynikających z przepisów prawa oświatowego dotyczących opinio-
wania arkuszy organizacji pracy szkół/placówek. Należy pamiętać, że 
do 21 kwietnia dyrektor przekazuje do organu prowadzącego opra-
cowany i zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zakładowe or-
ganizacje związkowe arkusz organizacji szkoły/placówki, a do 6 maja 
organ prowadzący przedkłada Kuratorowi Oświaty arkusze organi-
zacji publicznych szkół i placówek do zaopiniowania. W związku  
z powyższym, Ksiądz Proboszcz powinien udać się w najbliższym 
czasie do Dyrektora szkoły w swojej parafii i ustalić z nim wstępny 
przydział godzin dla nauczycieli religii na przyszły rok szkolny.  
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2. W roku szkolnym 2021/2022 Diecezja Płocka wraz z Uniwer-
sytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego są organizatorami XXXII 
Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej 
Olimpiady brzmi: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Ko-
ścioła”. W naszej Diecezji odbyły się dwa etapy - etap szkolny i diece-
zjalny. W etapie szkolnym (17 listopada 2021 r.) wzięło udział 78 
uczniów z 12 szkół ponadpodstawowych, natomiast do etapu diece-
zjalnego (9 marca 2022 r.) przystąpiło 17 uczniów z 11 szkół. Amelia 
Kuczma i Sylwia Szlachta z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ  
w Biłgoraju, które uzyskały największą liczbę punktów, będą repre-
zentowały naszą diecezję w etapie finałowym Olimpiady w dniach  
31 marca – 2 kwietnia 2022 r. w Płocku. Podczas eliminacji diece-
zjalnych gościliśmy alumnów naszego WSD, którzy poprowadzili 
przygotowany dla uczestników olimpiady panel na temat rozezna-
wania życiowego powołania, ze szczególnym akcentem na powołanie 
do kapłaństwa. 

 
3. W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 odbywa się również 

XXIX Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Biblii i Kościele dla dzieci szkół 
podstawowych naszej diecezji. Hasło tegorocznego konkursu brzmi: 
„Posłani w pokoju Chrystusa”. Konkurs odbywa się w dwóch katego-
riach: kategoria I – klasy IV-VI SP; kategoria II – klasy VII-VIII SP. 
W etapie szkolnym (10 listopada 2021 r.) uczestniczyło – 191 uczniów 
z 34 szkół (kategorii I) 245 uczestników z 40 szkół (kategoria II).   
W etapie powiatowym (10 lutego 2022 r.) wzięło udział 22 uczniów  
z 15 szkół (kategoria I) i 44 uczniów z 18 szkół (kategoria II). Etap 
diecezjalny odbędzie się 10 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Kurii Diece-
zjalnej w Zamościu, do tego etapu zakwalifikowało się 11 uczniów  
z 9 szkół (kategoria I) oraz 13 uczniów z 10 szkół (kategoria II).  

 
4. Podczas ferii zimowych, w dniach 14-15 lutego 2022 r. w Wer-

chracie został zorganizowany jeden turnus rekolekcji dla katechetów 
świeckich z naszej Diecezji. Ćwiczeniom duchowym przewodniczył 
ks. dr Sylwester Zwolak. W tym turnusie wzięło udział 40 kateche-
tów. Pozostałe turnusy rekolekcji zostaną przeprowadzone w miesią-
cach czerwcu i lipcu br. Zwyczajem lat ubiegłych – połowę kosztów za 
rekolekcje pokrywa parafia, na terenie której katechizuje dany nau-
czyciel religii. Całkowity koszt za rekolekcje wynosi 250 zł.  
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5. Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego wraz z Katolickim 
Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” organizuje szkolenie dla kate-
chetów duchownych i świeckich poświęcone osobie bł. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Odbędzie się ono w dniu 24 marca 2022 r. (czwartek) 
w godz. 10.00-14.00 w Sali dziekańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamo-
ściu. Szkolenie ma na celu dostarczenie nauczycielowi religii podsta-
wowych informacji z zakresu nauczania Prymasa Tysiąclecia,  
by zdobytą wiedzę mógł wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych. Każdy 
z uczestników otrzyma darmowy pakiet edukacyjny. Zadaniem pa-
kietu edukacyjnego „Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąc-
lecia” przygotowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” jest dostarczenie nauczycielowi religii podstawowych 
materiałów do prowadzenia innowacyjnych lekcji związanych z nau-
czaniem i dziedzictwem Prymasa Tysiąclecia. Program szkolenia:  

- „Prymas Wyszyński współczesnym trenerem personalnym” – 
Prof. Paweł Skibiński (UKSW); 

- „Godność Człowieka. Pole zmagań Prymasa Tysiąclecia” –  
Tomasz Nakielski (Prezes Fundacji Civitas Christiana); 

- „Prawa i wolność człowieka w ujęciu Prymasa Tysiąclecia” – 
Mateusz Zbróg (Członek Zarządu Fundacji Civitas Christiana); 

- „Prymas Tysiąclecia – obrońca kultury narodowej” – Łukasz 
Kot (Przewodniczący Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzy-
szenia „Civitas Christiana” w Lublinie).  

 
6. W dniach 21-23 kwietnia 2022 r. planowane są wiosenne szko-

lenia dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Głównym prele-
gentem będzie Pani Monika Żur – Dyrektor Zamojskiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Lublinie. Plan spotkań: 
21.04, godz. 15.00 – Zamość (Parafia św. MB Królowej Polski) 
22.04, godz. 9.00 – Tomaszów Lubelski (Sanktuarium MB) 
22.04, godz. 14.00 – Hrubieszów (Parafia św. Mikołaja) 
23.04, godz. 9.00 – Biłgoraj (Parafia św. Jana Pawła II)  
23.04, godz. 14.00 – Lubaczów (Konkatedra) 
 

7. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
W dniach od 28 lutego do 1 marca 2022 r. w Konstancinie-

Jeziornie odbyło się ogólnopolskie spotkanie diecezjalnych koordyna-
torów „Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Celem spotkania było 
podsumowanie działań Fundacji w 2021 r. oraz omówienie wydarzeń, 
które będą miały miejsce w roku bieżącym. Podczas spotkania koor-
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dynatorów Fundacji proszono, aby przekazać księżom, żeby zwrócili 
uwagę na prawidłowe opisywanie wpłat na Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Po niektórych przelewach bankowych trudno zlokalizo-
wać z jakiej parafii wpłynęły pieniądze.    

Na podstawie zbiórki ofiar do puszek w Dniu Papieskim – 10 
października 2021 r., dla naszej diecezji zostało przyznanych 37 
miejsc stypendialnych. Obecnie wszystkie miejsca są już zapełnione. 
Dziękuję wszystkim katechetom duchownym i świeckim za pomoc  
w odnalezieniu osób, które można było objąć programem stypendial-
nym. Szczegółowe informacje możemy znaleźć w Diecezjalnym  
Informatorze Katechetycznym.  

W dniach od 25 lipca do 1 sierpnia 2022 r. jest planowany obóz 
rekolekcyjny w Radomiu dla wszystkich osób pobierających stypen-
dium. Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest obowiązkowe.  
 
8. Bardzo proszę, aby księża katecheci dobrze wywiązywali się  
z obowiązków związanych z nauczaniem lekcji religii w szkole. 
Zdarza się, że dyrektorzy szkół, a także sami rodzice dzwonią do 
WNiWK z informacją, że ksiądz katecheta często zwalnia się  
z prowadzenia lekcji religii w szkole, tłumacząc się różnymi 
zajęciami duszpasterskimi w parafii.  

 
Ks. Piotr Brodziak 

 
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 
1. Wydarzenia od ostatniej konferencji dziekanów 
a) W dniach 24-30 X 2021 r. obchodziliśmy Tydzień Misyjny   
b) 24 X – IV Diecezjalny Dzień Skupienia dla osób modlących się 

za kapłanów. 
c) 30 X – Kurs Duszpasterski dla księży od 1 do 6 roku 

kapłaństwa. 
d) 6-7 XI – Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę. 
e) 7-14 XI – XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej  

w Lubaczowie.  
f) 13 XI – Kurs duszpasterski dla księży od 1 do 6 roku 

kapłaństwa.  
g) 14 XI – VIII Zaduszki Chłopskie w parafii Lipsko k. Zamościa. 
h) 28 XI – Diecezjalny Światowy Dzień Młodych w Biłgoraju.  
i) 27 XI – Msza za zmarłych kapłanów naszej diecezji.  
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j) 28 XI – 5 XII – Peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej 
po szpitalach diecezji. 

k) 6 I 2022 r. – Orszak Trzech Króli. 
l) 2 II – Dzień Życia Konsekrowanego w parafii Zwiastowania 

NMP w Zamościu.  
ł) 5 II – Diecezjalny Dzień Chorego w parafii św. Michała 

Archanioła w Zamościu. 
m) 27 II – 1 III – Rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka  

w parafii św. Jerzego w Biłgoraju.  
n) 27 II – 5 III – Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  
 
2. Wydarzenia do kolejnej konferencji dziekanów  
a) 25 III 2022 r., Mszą św. w katedrze zamojskiej o godz. 18.00 

rozpoczniemy obchody 30-lecia powołania do życia naszej diecezji.  
W tym dniu będziemy też przeżywać Dzień Świętości Życia. 

b) 78. Tydzień Miłosierdzia w Kościele – Niedziela Miłosierdzia 
24-30 IV. Zachęcamy księży i parafie, aby włączyć się w dzieła miło-
sierdzia.   

c) XIV Tydzień Biblijny w Kościele – 1-7 V.  
d) 59. Tydzień Modlitw o powołania w Kościele – 8-14 V.  
e) VIII Diecezjalna Pielgrzymka Rolników – 8 V Lipsko  

k. Zamościa.  
f) Wyprawa otwartych oczu połączona z 30-leciem istnienia  

Ruchu Światło-Życie w diecezji – 21 V Górecko Kościelne.  
g) Diecezjalna Pielgrzymka Chorych do Sanktuarium w Kra-

snobrodzie – 31 V.  
h) VIII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich do 

Sanktuarium w Krasnobrodzie – 12 VI. 
i) XXIII rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Zamościu – 12 VI 

o godz. 18.00 Msza św. w parafii MBKP w Zamościu  
j) 19 VI – Exodus Rodzin w Górecku Kościelnym. 
 
3. Wakacyjne wydarzenia 
Zachęcamy duszpasterzy do zaangażowania się w pracę duszpa-

sterską podczas wakacji. Ważną formą tej pracy są rekolekcje waka-
cyjne (Oaza, KSM, harcerstwo, rekolekcje dla Liturgicznej Służby 
Ołtarza, piesza pielgrzymka i inne). Jeśli parafia potrzebuje zastęp-
stwa na czas pełnienia przez księdza posługi na rekolekcjach waka-
cyjnych, prosimy o kontakt z Wydziałem. Na czas zastępstwa zosta-
nie wtedy przydzielony ks. neoprezbiter, jeśli będzie taka możliwość. 
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Prosimy tak organizować pracę duszpasterską na wakacjach, aby 
księża pełniący posługi wakacyjne również skorzystali z urlopu. 

 
4. Rekolekcje kapłańskie w diecezji 
W 2022 roku w będą zorganizowane cztery turnusy rekolekcji. 
 
I turnus: 20-22 kwietnia 2022 r., WSD Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej w Lublinie, prowadzący O. Janusz Chwast, magister 
nowicjuszy ojców dominikanów (30 osób). 

 
II turnus: 12-14 września 2022 r., WSD Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej w Lublinie, prowadzący ks. Mirosław Bielecki, ojciec 
duchowny Ogniska Światła i Miłości w Kaliszanach-Łopocznie. Licz-
ba miejsc ograniczona (30 osób).  

 
III turnus: 14-16 września 2022 r., dom rekolekcyjny w Górecku 

Kościelnym, prowadzący ks. Mariusz Skakuj, dyrektor Katolickiej 
Szkoły Podstawowej w Zamościu. Liczba miejsc ograniczona (45 
osób). 

 
IV turnus: 27-29 września 2022 r., dom rekolekcyjny w Werchra-

cie, prowadzący ks. Mariusz Skakuj, dyrektor Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Zamościu. Liczba miejsc ograniczona (45 osób). 

 
Zapisów na poszczególne turnusy dokonujemy internetowo po-

przez stronę kurii. Jak można zauważyć, liczba miejsc jest ograni-
czona.  

 
5. Wielkanocny kurs duszpasterski  
Wielkanocny kurs duszpasterski odbędzie się on-line poprzez 

platformę ZOOM 19 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00. Będzie go prowa-
dził ks. dr hab. Piotr Kroczek – Kościelny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych.  

 
6. Dni skupienia 
Zaplanowane dni skupienia dla księży proboszczów odbędą się  

w terminach: 30 kwietnia 2022 r., 13 maja, 14 maja, 21 maja. 
Wszystkie dni skupienia odbędą się w Werchracie. Dodatkowy dzień 
skupienia odbędzie się 10 czerwca 2022 r. w Wyższym Seminarium 
Duchownym naszej diecezji w Lublinie.   
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7. Spotkania formacyjne dla księży 
Spotkania księży w ramach formacji i szkolenia będą zorganizo-

wane w dniu 23 kwietnia 2022 r. dla księży od pierwszego do jedena-
stego roku kapłaństwa.  

 
8. Rejonowe spotkania dla księży 
Zaplanowane na dni 25-29 kwietnia 2022 r. spotkania rejonowe 

odbędą się tylko w trzech rejonach. 26 kwietnia (wtorek) godz. 19.30 
w Biłgoraju parafia pw. św. Marii Magdaleny, 27 kwietnia (środa) 
godz. 10.00 parafia pw. NSPJ w Tomaszowie Lubelskim i 27 kwiet-
nia (środa) godz. 19.30 parafia pw. MBKP w Zamościu.  

 
Ks. Sylwester Zwolak   

 
CARITAS 

 
1. Cała obecna działalność Caritas naszej diecezji skupiona została 
wokół wojny na Ukrainie. Działamy bezpośrednio za naszą wschod-
nią granicą – dostarczamy najpotrzebniejsze dary dla szpitali polo-
wych do Lwowa a stamtąd są one przewożone do Kijowa i dalej na 
wschód. W miarę możliwości dostarczamy także potrzebne leki, żyw-
ność i ciepłe ubrania do Żółkwi, Równego, Lwowa i innych miejsco-
wości. Dzięki Współpracy z PKS Biłgoraj mamy możliwość przywo-
żenia uchodźców autokarami do punktów noclegowych.  

 
2. Działamy także w naszych wspólnotach parafialnych w całej 
diecezji. Na terenie diecezji mamy 4 przejścia graniczne którymi 
ludzie uciekają przed piekłem wojny. Tam zostały postawione „Na-
mioty Nadziei” Caritas. Przy każdym przejściu, najbliżej jak to moż-
liwe, są namioty bardzo wielu organizacji niosących pomoc i wy-
tchnienie przekraczającym granicę po wielogodzinnym oczekiwaniu. 
Tam rozdawane są posiłki (głównie kanapki i coś gorącego) oraz nie-
zbędne środki higieny osobistej. Później uchodźcy są przekierowywa-
ni do Punktów Recepcyjnych, miejsc noclegowych, gdzie oczekują na 
transport do miejsc ulokowanych na terenie całej Polski i Europy. 

 
Proszę Księży Duszpasterzy, aby zaangażować swoje wspólnoty 

w obecność w tych namiotach. Trzeba dać wytchnienie księżom na 
pierwszej linii pomocowej. Tam można też dostarczać gotowe posiłki 
przygotowane dla dorosłych i małych dzieci. Proszę was o kontakt  
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z księżmi odpowiedzialnymi za konkretne punkty. Z nimi koordynuj-
cie wasze zaangażowanie. 

 
Na terenie diecezji „Namioty Nadziei” znajdują się na przejściach: 

1) Budomierz – ks. Andrzej Stopyra i ks. Sławomir Skowroński; 
2) Zosin – ks. Michał Efner; 
3) Dołhobyczów – ks. Witold Bednarz, ks. Krzysztof Soliło; 
4) Hrebenne – ks. Marcin Serafin, ks. Krzysztof Szynal. 

 
3. W dniu 8 marca 2022 r. Biskup Zamojsko-Lubaczowskiej Marian 
Rojek dokonał błogosławieństwa 3 aut, które Caritas Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej otrzymała w darze od Fundacji PKO BP. Składam 
serdeczne podziękowania Fundacji PKO BP za tak wielki dar dla 
nas. Dzięki tym samochodom docieramy bez problemu wszędzie tam 
gdzie nas potrzebują! Dzięki pracy wolontariuszy do Lwowa dostar-
czone są leki i żywność. Ze środków z Fundacji  PKO zostały pokryte 
koszty paliwa oraz zakup niezbędnych produktów żywnościowych. 

Oprócz szeregu darowizn od organizacji pozarządowych Caritas 
systematycznie pisze projekty i pozyskuje środki na działania skie-
rowane na pomoc uchodźcom. Dotychczas napisane i realizowane 
projekty, to: 

a) Fundacja PKO BP łącznie 670 000,00 zł plus 3 busy w kwocie 
200 000,00 zł (o których wspomniałem wcześniej); razem 
870 000,00 zł; 

b) Projekt „Pomoc ma MOC” – razem dla Ukrainy- 
200 000,00 zł; 

c) Projekt „Sprawnie i skutecznie”- pomoc dla Ukrainy- 
70 000,00 zł; 

d) 3 busy o wartości 200 000,00 zł (Ford Transit, Volkswagen 
Krafter i Mercedes Vito); 

e) Darowizna z Grupy Azoty Puławy: 200 000,00 zł; 
f) Darowizna z Caritas Polska – to puszka zebrana w niedzielę 

27 lutego oraz z środy popielcowej.  
 

4. Oprócz ciągłej, skoordynowanej pomocy uchodźcom, Caritas rea-
lizuje systematycznie działalność statutową skierowaną do miesz-
kańców naszej diecezji  i ubiega się o środki, poprzez realizację pro-
jektów, zgodnie z prowadzoną działalnością statutową i uwzględnie-
niem potrzeb zgłaszanych przez księży z poszczególnych parafii i ich 
mieszkańców. Aktualnie realizowane projekty, to: 
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1) „Włącznik!”- kontynuacja; projekt skierowany do osób 
niepełnosprawnych i ich otoczenia, mający na celu pocovidowe 
wsparcie tej najsłabszej grupy odbiorców w czasie pandemii z naszej 
diecezji. Projekt realizowany od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 
r. Zadanie finansowane ze środków z Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych. Stanowi kontynuację projektu z ub.r. z uwagi 
na bardzo duże zainteresowanie poradnictwem psychologicznym  
i pedagogicznym. Kwota projektu: 133 340,00 zł. Do dnia konferencji 
tj. 16.03.2022 r.  zrealizowano ok. 200 h specjalistycznego poradnic-
twa psychologicznego i terapeutycznego. 

 
2) „Akademia Liderów Wolontariatu!”; projekt 2-letni reali-
zowany od 1.07.2021 r. do 30.06.2022 r. Profesjonalnie przygotowuje 
50 wolontariuszy z 5 parafii naszej diecezji do pełnienia roli liderów 
wolontariatu na rzecz działalności misyjnej naszego Caritas oraz 
organizuje oddolne inicjatywy dla mieszkańców 5 parafii (dla osób 
starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym). Parafie uczestniczące w zadaniu: Strzyżów, Krasnobród, Józe-
fów, Wożuczyn, Lubaczów. Kwota łączna projektu: 199 300,00 zł 

Inne, stałe i cykliczne działania Caritas realizowane są systema-
tycznie, pomimo tak napiętej sytuacji wojennej na Ukrainie. Reali-
zowane przez nas inicjatywy i działania, to: 

 
1) W dniu 6 grudnia 2021 r. odbyło się uroczyste rozdanie na-
gród w konkursie plastycznym „PO PROSTU… DAR  Z SIEBIE…”. 
Okazją do zorganizowania konkursu był obchodzony w dniu 5 grud-
nia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Dodatkowo w tym roku 
Narodowy Bank Polski wydał  monetę upamiętniającą 30-lecie Cari-
tas Polska. Monety były główną nagrodą dla laureatów konkursu.  
W wydarzeniu uczestniczyły następujące osoby: Ks. Biskup Marian 
Rojek, Ks. Marcin Jakubiak – Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko- 
Lubaczowskiej, Ks. Miłosław Żur – Wicedyrektor Caritas Diecezji-
Zamojsko Lubaczowskiej, Pani Maria Gruszka i Pani Agnieszka  
Pachla – Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, 
Pani Dorota Czarny – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Za-
mościu. Warto przypomnieć, że na konkurs wpłynęło niemal 300 prac 
z kilkudziesięciu szkół z całej diecezji. Pragniemy bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim biorącym udział w tej uroczystości oraz 
wszystkim zaangażowanym osobom. Szczególne podziękowania skła-
damy na ręce Pani Ilony Skibińskiej-Fabrowskiej Dyrektor Narodo-
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wego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Panu 
Markowi Momotowi Głównemu Specjaliście Narodowego Banku Pol-
skiego Oddział Okręgowy w Lublinie. 

 
2) Zostały już rozprowadzone „Baranki” i „Paschaliki” Wielka-
nocne. Rozliczenie według tabel pozostawionych u księży dziekanów. 

Proszę zwrócić uwagę przy dokonywaniu przelewów, że od roku 
zmieniła się cena za „Paschalik” i za „Baranka”. Wynosi ona 6 zł za 
sztukę (cena sugerowana w parafii 6 zł – zależy oczywiście od  
roztropności duszpasterzy). Związane jest to z podniesieniem ceny 
wytworzenia przez producenta. Proszę o tym pamiętać – pomoże to 
uniknąć nieporozumień związanych z naszym rozliczeniem z Caritas 
Polska oraz pomiędzy naszą Caritas,  a poszczególnymi parafiami. 

 
3) Dzięki decyzji Prezesa Rady Ministrów w sprawie udostęp-
nienia rezerw strategicznych, Caritas naszej diecezji otrzymała żyw-
ność z długim terminem ważności do spożycia (konserwy mięsne  
i rybne, produkty mięsne w słoikach, mąka, makaron, cukier). Prze-
znaczeniem tej darowizny jest wsparcie dla osób starszych (wiek 
powyżej 60 lat) i ubogich. W naszej Diecezji żywność została rozpro-
wadzona poprzez zainteresowane Parafie – w pierwszej kolejności 
przez istniejące Parafialne Zespoły Caritas. W sumie w akcję włączy-
ło się 12 parafii z terenu diecezji. Wsparciem zostało objętych 700 
osób.  

 
4) Obecnie przygotowujemy akcję „TAK, POMAGAM!”. 
Jest to ogólnopolska akcja zbiórki artykułów spożywczych przed 
świętami Wielkiej Nocy prowadzona przez Caritas Polska i Caritas 
Diecezjalne w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osie-
dlowych w całej Polsce. Wielkanocna edycja wydarzenia w naszym 
regionie odbędzie się w piątek i sobotę 25-26 marca br. 

 
5) Przygotowujemy się także do wydarzenia które nazy-
wa się „DZIEŃ DOBRA”. Jest to to radosne i huczne świętowanie 
Niedzieli Miłosierdzia Bożego, która co roku przypada tydzień po 
Wielkanocy. To także święto patronalne Caritas, największej chary-
tatywnej organizacji pozarządowej w Polsce, w której strukturach 
działa 90 tysięcy wolontariuszy. Jesteśmy dumni, że jest nas tak 
wielu! Chcemy świętować wszyscy RAZEM. Niech usłyszy o nas 
cała Polska! 
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W naszej diecezji centralne uroczystości Dnia Dobra odbędą się 
w Józefowie. Szczegóły zostaną podane już wkrótce. Zapraszamy 
bardzo serdecznie.  

 
6) Trwają akcje pomocy chorym i potrzebującym. Od ostatniej 
konferencji wpłynęło do nas 53 wnioski z prośbą o pomoc bezpośred-
nią. Warto odnotować, że tylko w roku bieżącym było to 38 wniosków 
– co daje średnio jeden duży wniosek co drugi dzień. 

 
Ks. Marcin Jakubiak 

 
SPRAWY EKONOMICZNO-GOSPODARCZE 

 
1. Trwają prace budowlane Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego:  zakończono montaż stolarki okiennej, 
prowadzone są prace elektryczne i hydrauliczne, trwają  prace przy 
głównym wejściu do Domu Trzeciego Tysiąclecia.  

Proszę o systematyczne wpłaty na rzecz budowy Domu Trzeciego 
Tysiąclecia.  

Taca na budownictwo sakralne przeznaczona jest na odbudowę 
klasztoru (Domu Trzeciego Tysiąclecia). 

Darowizny można wpłacać na konto nr: 63 1240 2005 1111 0010 
2453 9572. 

 

2. Księży Proboszczów i Administratorów parafii do 30 IV 2022 r. 
proszę o złożenie w kancelarii Kurii kopię Decyzji z Urzędu Skarbo-
wego w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 2022. 

 

3. Duszpasterze odpowiedzialni za prowadzone działa diecezjal-
ne zobowiązani są do złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021 
w kancelarii Kurii do końca marca br. 

 

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

5. Opłata za korzystanie z serwera diecezjalnego – 150 zł za rok. 
 

6. Opłata za wizytację kanoniczną – parafie: do 800 mieszkań-
ców/200 zł., 800-1500/300 zł., 1500-3000/600 zł., 3000-5000/800 zł., 
powyżej 5000 zamieszkałych 1100 zł. 
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7. Opłaty ZUS. 
Od dnia 01.01.2022 r. składka na ubezpieczenie od kwoty 3010 zł: 
a) składka społeczna bez ubezpieczenia chorobowego – 175,72 zł 
b) składka społeczna z ubezpieczeniem zdrowotnym – 249,47 zł  
c) składka zdrowotna – 270,90 zł  
Wpłaty ZUS do dnia 20. następnego miesiąca.  
Od roku 2022 nie odliczamy składki zdrowotnej od podatku. 
 
8. Obowiązek złożenia deklaracji przez wszystkich właścicieli  

i zarządców budynków, które są zasilane przez źródło ciepła lub spa-
lania paliw do 1 MW do 30 czerwca 2022 r. Instrukcja składania 
deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budyn-
kach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej 
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

 
9. W Dzienniku Ustaw z 28 stycznia 2022 r. pod poz. 202 została 

opublikowana ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych roz-
wiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku 
z sytuacją na rynku gazu. 

- w Dzienniku Ustaw z 28 stycznia 2022 r. pod poz. 212 zostało 
opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez 
odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu 
skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na 
rynku gazu – zawiera wzory stosownych oświadczeń, które należy 
złożyć. 

 
Ks. Miłosław Żur 

 
 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

 
1. 27 stycznia seminarzyści zakończyli semestr zimowy i przy-
stąpili do sesji egzaminacyjnej. Średnia ocen całego seminarium wy-
niosła 4.5. Najlepsze wyniki osiągnęli: Michał Kot i Ireneusz Żyła 
(5.0); Artur Łakomy (4,9), Bartosz Świrgoń (4,86). Nie było żadnej 
oceny niedostatecznej. Po zakończonym semestrze alumn piątego 
roku Piotr Gorzkowski został skierowany na roczną praktykę dusz-
pasterską w parafii św. Michała Archanioła, a Kacper Studnicki  
z roku trzeciego zakończył formację seminaryjną. 
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2. Dziękujemy ks. Dariuszowi Babiakowi za poprowadzenie 
rekolekcji powołaniowych w dniach 11-13 lutego, podczas których 
posługiwało dwóch seminarzystów. Alumni przeprowadzili także 
spotkanie powołaniowe dla młodzieży w ramach Olimpiady Teologii 
Katolickiej, która odbyła się 9 marca w Zamościu. Dziękujemy  
ks. Piotrowi Brodziakowi, dyrektorowi WNiWK za możliwość zorga-
nizowania tego spotkania.  

 

3. Od 2 do 5 marca wspólnota seminaryjna przeżywała rekolek-
cje wielkopostne, które poprowadził ks. Marcin Pudo, doktorant Sek-
cji Nauk Biblijnych KUL. Po ich zakończeniu, 7 marca bp Mariusz 
Leszczyński udzielił posługi akolitatu czterem alumnom czwartego 
roku. 

 

4. Po zakończeniu przerwy międzysemestralnej seminarzyści 
rozpoczęli semestr letni. W związku z kryzysem migracyjnym prze-
prowadzili zbiórkę darów na rzecz uchodźców oraz zaangażowali się 
w wolontariat lubelskiej Caritas.  

 

5. W związku ze zmniejszoną liczbą alumnów zmieniamy prze-
znaczenie jednego z budynków seminaryjnych. Przeprowadzono ko-
nieczne prace remontowe, aby przystosować obiekt do organizacji 
rekolekcji, dni skupienia i szkoleń. Na te cele przeznaczamy 33 miej-
sca w pokojach dwuosobowych z łazienkami. W okresie od lipca do 
września liczba liczna miejsc wzrasta do 50. Do dyspozycji jest od-
dzielna kaplica i sala konferencyjna. Zainteresowanych ofertą prosi-
my o kontakt.  

 

6. W dniach 20-22 kwietnia odbędą się w seminarium rekolek-
cje kapłańskie, które poprowadzi o. Janusz Chwast. Zapisy odbywają 
się przez formularz dostępny na stronie naszej diecezji do 6 kwietnia. 

 
7. Wspólnota seminaryjna weźmie udział w liturgii Wielkiego 
Czwartku i Wielkiego Piątku w zamojskiej katedrze. Po Liturgii  
Męki Pańskiej alumni udadzą się na święta do rodzinnych parafii.  

 

8. Dziękujemy za przeprowadzenie w ubiegłym miesiącu zbiórki 
na rzecz seminarium. Następna planowana jest na 8 i 11 maja.  

 
ks. Jarosław Przytuła 
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KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ 

 
1. W najbliższą niedzielę 20 marca w parafiach diecezji będą 
zbierane ofiary do puszki na potrzeby Katolickiego Radia Zamość, za 
wszelką życzliwość i wsparcie naszej rozgłośni składamy serdeczne 
Bóg zapłać. Ofiary proszę wpłacić na konto radia: 15 1020 5356 0000 
1202 0005 1912. 
 

2. 25 marca br. Katolickie Radio Zamość obchodzić będzie 24. 
rocznicę istnienia. Chciałbym bardzo podziękować Ks. Bp. 
Marianowi Rojkowi i Ks. Bp. Mariuszowi Leszczyńskiemu za 
wsparcie, życzliwe słowo i za bardzo dobrą współpracę z naszą 
rozgłośnią. 

Słowa podziękowania kieruję w stronę Księży Proboszczów  
i Wikariuszy za prowadzenie audycji radiowych, informowanie nas  
o ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w parafiach naszej 
diecezji, za to, że dostrzegacie ważność istnienia naszych 
diecezjalnych mediów, potwierdzając to w różnych rozmowach, 
radach i wsparciu oraz zapraszając redakcję na transmisje radiowe, 
na „Niedziele Radiowe” do parafii czy organizując zbiórki do puszek 
na rzecz diecezjalnej rozgłośni. 

 

3. Zapraszam księży Dziekanów, Wicedziekanów i Proboszczów do 
nagrywania życzeń wielkanocnych dla wiernych.  
 

4. Bardzo dziękuję księżom za pomoc w sprzedaży kalendarzy 
radiowych w poszczególnych parafiach.  
 

5. Każdego dnia na falach naszego radia transmitujemy dwie Msze 
św. z różnych części naszej diecezji. Jest to możliwe dzięki stałemu 
łączu, które zostało założone w tych parafiach. Jeśli któraś z parafii 
byłaby zainteresowana instalacją stałego łącza w swoim kościele, 
prosimy o zgłoszenie się do radia. Takie podłączenie umożliwi 
transmisje różnych uroczystości bez potrzeby wysyłania wozu 
transmisyjnego co sprawia, że koszty transmisji są  bardzo małe.  
W obecnej chwili z takich łączy korzysta 28 parafii w naszej diecezji.  
 

6. Bardzo dziękuję księżom proboszczom za życzliwość i wsparcie 
naszej rozgłośni poprzez zaproszenie na „Niedzielę Radiową”. Od 
ostatniej konferencji Księży Dziekanów odwiedziliśmy parafie: 
Żniatyn, Białopole, Hrubieszów Ducha Świętego, Basznia Dolna, 
Lipiny, Buśno, Suchowola, Nielisz, Lubycza Królewska, Wólka 
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Panieńska, Łukawiec, Gdeszyn, Hrubieszów MBNP, Grabowiec, 
Bondyrz, Górecko Kościelne, Krasnobród Ducha św., Krynice.  
W 2021 r. jako radio odwiedziliśmy 30 parafii w ramach niedzieli 
radiowych. W sumie zebraliśmy z tych niedziel 61 tys. 991 zł. 
Zachęcam te parafie, które jeszcze nie gościły Katolickiego Radia 
Zamość w ramach takiej niedzieli, do wsparcia w tej formie naszej 
rozgłośni. Dziękuję w tym miejscu księżom, którzy jeździli i jeżdżą  
w ramach niedzieli radiowej aby zebrać ofiary na rzecz radia. 
Dziękuję ks. Piotrowi Spyrze, ks. Piotrowi Brodziakowi, ks. 
Mariuszowi Pastuszakowi, ks. Krzysztofowi Hawro, ks. Dariuszowi 
Babiakowi oraz ks. Rafałowi Kowalczukowi.  
 

7. Proszę księży proboszczów o przesyłanie informacji dotyczących 
życia parafii na adres: redakcja@radiozamosc.pl lub telefonicznie do 
Działu Informacji: 84 638 90 10. 

 
Ks. Sylwester Zwolak  

 
SPRAWY MISYJNE 

 
1. W Borzęcinie k. Warszawy w dniach 21-23.02.2022 r. odbyło się 
krajowe spotkanie Dyrektorów Diecezjalnych Dzieł Misyjnych. 
Biskup Kielecki Jan Piotrowski został nowym Przewodniczącym 
Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji i przypomniał 
maksymę: „Chcesz mieć spokój to nic nie rób dla misji”. Przestrzegał 
nas przed atakami zła, ale też bardzo zachęcał do inicjatyw 
misyjnych w diecezjach. Spotkanie było podsumowaniem spraw 
rocznych i przygotowaniem do nowych wydarzeń, między innymi do 
beatyfikacji Pauliny Jaricot, 22 maja 2022 r w Lyonie, która w XIX 
w. jako świecka kobieta złożyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy 
Różaniec. Wyprzedziła swoją epokę, jej dzieła odgrywają ważną rolę 
w Kościele i w życiu misyjnym. 
 
3. Dziękuję księżom za wsparcie Kapłańskiego Funduszu Misyjnego. 
Pieniądze z niego zostaną przekazane misjonarzom pochodzącym  
z naszej Diecezji. Przypominam wszystkim księżom o kapłańskiej 
odpowiedzialności za misje, nie tylko poprzez modlitwę, ale także 
wpłaty pieniężne na diecezjalny kapłański fundusz misyjny do kasy 
kurii raz na rok (do czerwca) kwoty 100 zł od księdza (proboszcza  
i wikariusza).  
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4. Inicjatywa Członków Róż Różańcowych, którzy oprócz modlitwy 
wspierają również misje poprzez konkretną ofiarę materialną raz do 
roku od każdego członka/członkini 5 zł na rzecz dzieł misji. Proszę, 
aby zebrane przez zelatorów pieniądze w bieżącym roku na wsparcie 
PDM zostały wpłacone przez księdza proboszcza do Kurii do czerwca. 
 

5. W każdą trzecią niedzielę miesiąca na antenie Katolickiego Radia 
Zamość o godz. 19.00 prowadzona jest modlitwa różańcowa w intencji 
misjonarzy oraz o powołania misyjne. Zachęcamy do włączenia się we 
wspólną modlitwę.  
 

6. W trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 20.00 na antenie 
Katolickiego Radia Zamość prowadzone są audycje misyjne, wywiad 
z misjonarzem. Zapraszamy do słuchania. 
 

7. Od czerwca ubiegłego roku do chwili obecnej napełniliśmy 
kilkanaście kontenerów makulaturą.  Kwota uzyskana ze sprzedaży 
makulatury wyniosła już 35 000 zł. Dzięki temu powstanie trzecia  
studnia ufundowana przez naszą diecezję na terenie Burkina Faso. 
W 2018 i 2019 r. już powstało nasze wspólne dzieło. Na terenie 
Burkina Faso powstały dwie studnie: jedna w Sabou a druga  
w Rogho, za co O. Franciszkanie serdecznie dziękują całej Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Bardzo dziękujemy parafiom, które włączyły się w zbieranie 
makulatury w ostatnim czasie: ks. Biskupowi Marianowi, parafii 
Gorajec, Krasnobród Sanktuarium, Komarów, Strzyżów, Żdanów, 
Klemensów, Nieledew, Cześniki, Złojec, Rachanie, Lipsko koło 
Zamościa, Suchowola, Trzeszczany, Tarnogród, Tomaszów Św. Józef, 
Zamość Brat Albert, Hrubieszów Św. Mikołaj, Dom Seniora Biłgoraj, 
mieszkańcom parafii Łabunie, którzy dostarczyli duże ilości, szkołom 
w Tarnawatce, Józefowie i Tomaszowie Lubelskim. 
 

8. W dalszym ciągu trwa zbiórka surowców wtórnych, dzięki czemu 
będziemy mogli teraz wesprzeć mieszkańców bardzo ubogiej diecezji 
Pozo Pancho Añatuya w Prowincji Santiago del Estero, w kraju Ojca 
Świętego Franciszka w Argentynie na co nasz Pasterz diecezji wyraził 
zgodę. Realizacja tegoż projektu jest tam kosztowna z uwagi na 
specyficzne warunki terenowe. Koszt w zaokrągleniu wynosi (bez 
VAT) około 900.000 pesos, co w przeliczeniu na naszą walutę wynosi 
około 20.000 zł. Dostęp do wody umożliwiłby produkcję warzyw  
a przede wszystkim polepszyłby warunki zdrowotne i higieniczne 
tamtejszych mieszkańców które są tragiczne. 
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Zbierana jest makulatura tj. papier, książki, zeszyty, gazety, 
czasopisma, opakowania kartonowe szare i kolorowe. Dowóz 
makulatury do Łabuń. Obok kościoła został ustawiony 12 tonowy 
kontener na makulaturę.  Takie kontenery udało się postawić  
w Tomaszowie w parafii św. Józefa oraz św. Brata Alberta  
w Zamościu. Dziękuję ks. Grzegorzowi Chabrosowi i ks. Markowi 
Mazurkowi z Zamościa. Prosimy o pomoc rejon Biłgoraj oraz 
Hrubieszów.  

Akcję można wesprzeć również, wpłacając pieniądze na konto 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 
22-400 Zamość, nr konta: 57 1240 2005 1111 0010 1940 4403  
z dopiskiem STUDNIA NA MISJE. 
 

9. W tym roku 17 września odbędzie się Misyjny Synod Dzieci. 
Spotkanie zaplanowane jest w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzieci z naszej diecezji również 
będą uczestniczyły w tym spotkaniu, a mianowicie dzieci z koła 
misyjnego z Trzeszczan i Łabuń. 
 

10. Niebawem czas I Komunii Świętych. Po nich zaś Biały Tydzień,  
a w nim Dzień Misyjny! Od wielu lat dzieci komunijne pomagają 
dzieciom misji. Zachęcam do włączenia się także w to dzieło.  
 
11. Młodzież przystępująca do Sakramentu Bierzmowania ma 
możliwość włączenia się w pomoc dla powołanych na terenach 
misyjnych poprzez zakup krzyżyków misyjnych. Papieskie Dzieło św. 
Piotra Apostoła przygotowało dla nich specjalny krzyżyk z postacią 
Chrystusa – pamiątkę bierzmowania, szczegóły na stronie 
https://missio.org.pl/krzyz-na-droge/ 
 
12. Zakup kubka z logo „Cegiełka na budowę studni w Afryce” będzie 
kolejnym wsparciem dla misji. Bardzo proszę księży dziekanów, 
proboszczów, którzy są chętni do rozprowadzenia w parafiach takich 
kubków o składanie zamówienia u mnie. Cena takiego kubka wynosi 
20 zł. To niewielki wkład a jakże szlachetny. POMAGAJMY!! 
 

Ks. Andrzej Łuszcz 
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Pomagamy uchodźcom z Ukrainy – relacja 
 

Parafie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej graniczące bezpośred-
nio z Ukrainą stały się szczególnymi miejscami, do których i poprzez 
które w ciągu ostatnich kilkunastu dni dokonuje się pełen tragizmu, 
a jednocześnie pełen nadziei, exodus ludności z sąsiedniego kraju, 
chroniącej się przed skutkami wojny.  

Mieszkańcy naszej diecezji, zarówno katolicy, jak i przedstawi-
ciele innych wyznań, przyjęli na siebie zasadniczy ciężar pierwszej 
pomocy dla uchodźców. W pobliżu przejść granicznych wyrosły na-
mioty rozlokowane na miejscach będących własnością miast, wsi, 
gmin, ale także prywatnych osób, zwykłych ludzi, którzy nie licząc 
się z kosztami i nie przewidując wszystkich konsekwencji tej sytua-
cji, okazali gościnność i bezinteresowność. Pod tymi namiotami reali-
zuje się szeroko rozumiana „caritas” – praktyczna miłość i służba 
wobec człowieka będącego w potrzebie. 

 Duszpasterze: biskupi, księża proboszczowie, wikariusze, kate-
checi, seniorzy do grafiku swoich codziennych kapłańskich posług 
spontanicznie włączyli nowe zadania: modlitwę o pokój, modlitwę  
o gościnność i ofiarność wobec rzeszy potrzebujących, ale także wysi-
łek mobilizacji i koordynacji działań wielu osób pragnących jako wo-
lontariusze spieszyć z konkretną pomocą. Liczni kapłani na bieżąco 
monitorują sytuację przy granicy – spędzają tam wiele godzin, wielo-
krotnie kursują na trasie: parafia  (plebania, kościół) – punkt gro-
madzenia artykułów pomocowych – punkt recepcyjny przy granicy  
z Ukrainą. Reagują na bieżące zapotrzebowania, zamieniają się  
w kierowców, łącznościowców, dostawców, zaopatrzeniowców. Poma-
gają im, a często zastępują w wielu sprawach osoby świeckie z para-
fialnych wspólnot modlitewnych i formacyjnych, z zespołów charyta-
tywnych, wolontariusze parafialnych i szkolnych zespołów Caritas, 
pracownicy stacji Caritas, ministranci, harcerze, druhowie Ochotni-
czej Straży Pożarnej, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich – zwykli 
ludzie, którzy kierowani odruchem serca nie mogą pozostać biernymi 
i bezczynnymi w obliczu nieszczęścia i krzywdy swoich bliźnich. 

Znajdziemy u nas księży, którzy doskonale sprawdzają się  
w organizacji trudnych i niebezpiecznych wypraw transgranicznych 
połączonych z transportem produktów żywnościowych, leków, odzie-
ży i różnych materiałów pierwszej pomocy. Inni odkrywają talenty  
w kierunku organizacji parafialnej ochronki dla matek z dziećmi. 
Jeszcze inni nawiązują kontakty z osobami i organizacjami w Polsce 
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oraz za granicą, by umożliwiać świadczenie pomocy tu na miejscu, 
jak też w terenie, by ułatwiać „przejmowanie” i „dystrybucję” uchodź-
ców w głąb kraju oraz dalej „na zachód”. Zasadniczy ciężar koordyna-
cji działań pomocowych na dużą skalę spadł na barki dyrektora Cari-
tas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i z pewnością jest on obecnie 
jednym z najbardziej zapracowanych księży naszej diecezji – ale mo-
że spełniać swoją misję tylko wtedy, gdy znajdzie pewnych i ofiar-
nych współpracowników. Jak sam potwierdza – jest ich wielu. 

Takie poruszenie i różnorodna aktywność w świadczeniu pomocy 
to nie tylko rzeczywistość parafii przygranicznych naszej diecezji. 
Duszpasterze, świeccy, a wśród nich wspólnoty zakonne we wszyst-
kich częściach lokalnego Kościoła, czują odpowiedzialność i śpieszą  
z każdą możliwą posługą. Otwierają domy, oddają do dyspozycji  
odpowiednie pomieszczenia, w których mogą znaleźć schronienie 
umęczeni ludzie i gdzie gromadzi się oraz przygotowuje, na miarę 
potrzeb i możliwości, odpowiednie środki pomocowe.  

Każda forma pomocy w wymiarze materialnym i duchowym 
przydaje się i sprawdza. Każda para rąk i każde gorące serce są dziś 
na wagę złota. Uczymy się nowej i nieoczekiwanej dla nas sytuacji. 
Docieramy się we wzajemnej współpracy: duchowni, świeccy, urzęd-
nicy, przedstawiciele władz i samorządów, służby porządkowe, mun-
durowe – każde środowisko i każda społeczność. Poczuliśmy się 
wspólnotą. Łączy nas wiara w Boga i miłość do człowieka.  

Oby ten zapał nie ostygł. Oby wszelkie trudności, nieporozumie-
nia, niedogodności i przeciwności ustępowały wobec chęci wzajemnej 
współpracy i wzajemnego szacunku. Oby towarzyszyła nam mądrość 
i roztropność. 

Niech Pan Bóg nam błogosławi. Niech Matka Najświętsza i nasi 
święci patronowie śpieszą nam z pomocą.    

 
Ks. Michał Maciołek 

RZECZNIK DIECEZJI 



KURIA DIECEZJALNA 

 
 

 

77

PREZENTUJEMY WYBRANE DZIAŁANIA POMOCOWE UCHODŹCÓW  
Z UKRAINY PODJĘTE W POSZCZEGÓLNYCH PARAFIACH DEKANATÓW 

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ   
 

 

DEKANAT HRUBIESZÓW POŁUDNIE 

 

PARAFIA CICHOBÓRZ 
Przeprowadzono zbiórkę do puszek – ofiary przekazano na Caritas.  
Na terenie parafii została urządzona noclegownia w Szychowicach, 

którą obsługuje OSP. 
Kobiety z KGW organizowały posiłki dla przebywających w nocle-

gowni.  
Wielu parafian zabierało ludzi i przewoziło prywatnymi samocho-

dami z granicy do noclegowni. 
Odprawia się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali w inten-

cji zakończenia wojny i o pomoc dla uchodźców. 
 

PARAFIA CZERNICZYN 
W kościele parafialnym ogłoszono zbiórkę darów a potem realizo-

wano ją w poszczególnych sołectwach. Podobnie w świetlicach wiejskich  
i szkołach. 

Co najmniej dwie rodziny przyjęły uchodźców do swoich domów. 
Zebrano też ofiary pieniężne i przekazano na Caritas dla uchodźców. 
 

PARAFIA GOZDÓW 
Na terenie parafii w Podhorcach zorganizowany jest punkt przyjęć 

dla uchodźców. Parafianie pomagają w sprawach organizacyjnych i jako 
wolontariusze, kilka osób pomaga w punkcie rejestracyjnym w Hrubie-
szowie.  

Trwa zbiórka przedmiotów codziennego użytku i zebrane rzeczy na 
bieżąco przekazywane są do punktu przyjęć . 

Zebrano ofiary pieniężne które przekazano uchodźcom za pośrednic-
twem Caritas.  

W czasie każdej Mszy św. dodawana jest modlitwa o pokój na Ukra-
inie i w świecie.  

 

PARAFIA HOSTYNNE 
Zbiórka do puszek 27.02 i 02.03 na pomoc uchodźcom przez Caritas.  
Parafia wraz ze szkołą organizuje zbiórkę na lodówkę w celu prze-

kazania do punktu w Werbkowicach oraz zbiórkę do puszki z przekaza-
niem do Caritas dla uchodźców 
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Parafianie posługują jako wolontariusze w punkcie obsługowym dla 
uchodźców w Werbkowicach. 

Na terenie parafii przyjęto kilka rodzin z Ukrainy 
Msza św. w intencji o pokój odprawiona została 07.03 a następna 

będzie 14.03.2022 r. Poza tym Różaniec przed Mszą św. w niedzielę  
o godz. 11.00. 
 

PARAFIA DUCHA ŚWIĘTEGO W HRUBIESZOWIE 
W niedzielę 27 lutego i w Środę Popielcową zebrano i przekazano na 

potrzeby uchodźców ofiary pieniężne. 
Udzielono pomocy 6 osobom zam. przy ul. Wyzwolenia. 
Rodzinie, która przyjęła uchodźców przekazano kwotę pieniężną. 
Osoby zaangażowane w ruchy parafialne są wolontariuszami  

w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (punkt recepcyjny). 
 

PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA W HRUBIESZOWIE 
W kościele zorganizowano zbiórkę ofiar pieniężnych dla uchodźców. 
Udzielono pomocy materialnej w formie zebranej odzieży dla około 

20 osób. 
Caritas parafialna organizuje zbiórkę produktów w ilości ustalonej 

wg ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Ukrainy”. 
Wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas pełnią codzienne dy-

żury na przejściu granicznym w Dołhobyczowie oraz w punkcie recepcyj-
nym w Hrubieszowie (4-6 osób jednocześnie). 

Do domu parafialnego przyjęto dwie osoby, które codziennie posługują 
przy rozwożeniu uchodźców do różnych miast na terenie Polski.  

Parafianie zachęcani są do pomocy pozytywnie odpowiadają na ten 
apel, wielu podjęło wolontariat, inni przyjmują uchodźców do domów 
(trudno określić ile rodzin przyjęło uchodźców do siebie). 

Księża codziennie odwiedzają punkt rejestracyjny udzielając du-
chowego wsparcia zarówno wolontariuszom jak i samym uchodźcom.  

Zatroszczyliśmy się o obrazki Jezusa Miłosiernego z modlitwą  
w języku ukraińskim i co jakiś czas rozdajemy wszystkim chętnym. 

Zorganizowano w nocy 26/27 lutego czuwanie wraz z Mszą św.  
o północy w intencji pokoju na Ukrainie. Codziennie w tej intencji jest 
modlitwa w kaplicy adoracyjnej i w czasie każdej Mszy św. 

 
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W HRUBIESZOWIE 
(OJCOWIE BERNARDYNI) 

Przygotowano kilkadziesiąt paczek mleka dla niemowląt,  
pieluch jednorazowych dla dzieci, kilkaset jednorazowych naczyń, ku-
beczków i sztućców plastikowych, środków higieny osobistej  dla kobiet, 
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szamponów, szczoteczek do zębów itp., dostarczono ciepłą odzież, koce, 
środki opatrunkowe i dezynfekujące. 

Zorganizowano pomoc materialną z kilku naszych klasztorów. Ze-
brano środki finansowe ze zbiórki Caritas. Uruchomiono z początkiem 
Wielkiego Postu skarbonkę na zbiórkę ofiar pieniężnych dla rodzin  
z naszej parafii, które przyjęły po swój dach uchodźców (celem pomocy  
w opłaceniu rachunków za większe zużycie wody, prądu, gazu oraz na 
codzienne zaopatrzenie w żywność dla większej ilości osób w gospodar-
stwie domowym). 

Zorganizowano w klasztorze pobyt dla tłumacza języka ukraińskie-
go i rosyjskiego – jest nim o. Beniamin – misjonarz z Ekwadoru, który 
podjął wolontariat jako tłumacz codziennie w godzinach  nocnych od 
00.00 do 06.00 w Centrum Recepcyjnym w Hrubieszowie. Wkrótce ma 
przybyć drugi zakonnik do wolontariatu. 

Prowadzi się akcję pomocy w szukaniu miejsc noclegowych dla 
uchodźców w rodzinach. 

Codziennie o godz. 17.00 sprawowane jest nabożeństwo w intencji 
pokoju i nawrócenia połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu  
i Mszą św. 

 

PARAFIA KRYŁÓW 
27 lutego odbyła się zbiórka ofiar dla uchodźców. Dodatkowo zorga-

nizowano puszkę w Środę Popielcową.  
Zebrano dużą ilość środków spożywczych a także koce, ubrania, 

środki czystości i przekazano do świetlicy w której uchodźcy zatrzymują 
się na noc. Parafianie angażują się w przygotowanie miejsc noclegowych 
i posiłków. 

Na prośbę Proboszcza wielu parafian zaangażowało się w wolonta-
riat w Kryłowie i na przejściu granicznym w Dołhobyczowie. 

Ksiądz proboszcz wraz ze strażakami OSP Kryłów jeździ na przej-
ście graniczne udzielając pomocy przechodzącym granicę. 

Parafia pomaga w transporcie uchodźców do innych części kraju. 
 

PARAFIA MIRCZE 
Zebrano i przekazano na rzecz uchodźców kwotę pieniężną. 
Radni parafialni przygotowali wiele miejsc noclegowych na terenie 

parafii wraz z harcówką która należy do parafii. 
Parafianie jako wolontariusze GOK Mircze prowadzą punt rejestra-

cyjny oraz zbierają żywność i artykuły pierwszej potrzeby. 
Harcerze i KGW z parafii rozbili namioty na granicy w Dołhobyczo-

wie i wydają posiłki 
Wielu parafian wspiera transport własnymi pojazdami. 
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PARAFIA W TEREBIŃ 
W kościele zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla uchodźców (Caritas). 
Ksiądz proboszcz jeździ z KGW na granicę do Dołhobyczowa rozda-

wać posiłki i jest w kontakcie z OSP, która odwozi uchodźców z granicy 
do punktów recepcyjnych.  

Codziennie w czasie Mszy św. jest modlitwa o pokój na Ukrainie. 
 

PARAFIA WERBKOWICE 
Zbiórka ofiar pieniężnych na rzecz uchodźców w dn. 27 lutego. 
Ksiądz proboszcz prosił o zorganizowanie zbiórki produktów żywno-

ściowych i przedmiotów codziennego użytku dla osób z Ukrainy przeby-
wających w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach. 

Ksiądz wikariusz własnym samochodem przewiózł kilka osób do 
miejsc docelowych 

Trwa zbiórka długoterminowej żywności, środków higieny i innych 
rzeczy które posłużą uchodźcom. 

 
 

DEKANAT JÓZEFÓW  
 

PARAFIA ALEKSANDRÓW 
Obecnie w Aleksandrowie przebywa ok. 30 Ukraińców. Jest duża 

rotacja. Po jednym lub dwóch dniach odjeżdżają. Pomocy nie chcą. 6 osób 
wynajęło prywatne kwatery bo powiedzieli, że ich na to stać. Kolejnych  
9 osób wylatuje lada dzień do USA (mają już bilety). Pozostali korzystają  
z gościnności mieszkańców ale i oni bardzo często się wymieniają. 

Z parafii jeden transport darów został przekazany za pośrednic-
twem CARITAS, kolejny do Powiatowego Ośrodka Kryzysowego w Biłgo-
raju. Poza tym parafianie z produktami żywnościowymi i kanapkami 
pojechali bezpośrednio na granicę (2 samochody strażackie). Organizo-
wana jest również pomoc osób prywatnych, które na swój sposób próbują 
pomagać. 
 

PARAFIA  BONDYRZ 
W parafii Bondyrz aktualnie przebywa około 30 uchodźców, którzy 

zamieszkują domy udostępnione przez parafian. Osoby te uzyskały po-
moc zorganizowaną przez społeczność lokalną, Urząd gminy Adamów, 
OSP Bondyrz, KGW, Szkolne Koło Caritas, która przy współpracy z pa-
rafią zorganizowała zbiórkę żywności, środków czystości i odzież.  
W kościele można złożyć jałmużnę do puszki na Uchodźców, którzy obec-
nie przebywają na terenie parafii. 
 

 



KURIA DIECEZJALNA 

 
 

 

81

PARAFIA  GÓRECKO KOŚCIELNE 
Na terenie Parafii obecnie przebywa około 5 rodzin z Ukrainy.  

W Parafii są organizowane zbiórki pieniędzy oraz różnych artykułów. 
Parafia włącza się we wszystkie zbiórki organizowane przez Caritas. Na 
niedzielę zaplanowany jest kiermasz ciastek dla uchodźców. W sobotę 
wikariusz wraz z wolontariuszami będzie pomagał na granicy. Parafia 
współpracuje z Gminami.  W razie potrzeby jest do wykorzystania dom 
rekolekcyjny (jak będzie cieplej) 
 

PARAFIA  JÓZEFÓW 
Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-

ryi Pannie w Józefowie bardzo mocno zaangażowała się w pomoc 
uchodźcom z Ukrainy. Przy parafii działa CARITAS, która organizuje 
zbiórki żywności, ubrań, środków chemicznych i niezbędnych artykułów 
pierwszej pomocy. Panie z CARITAS organizują także zbiórki pieniężne, 
które przeznaczone są na pomoc zarówno uchodźcom przebywającym na 
terenie naszej parafii, jak też na zakup niezbędnych artykułów dla żoł-
nierzy i ludności, która pozostała na Ukrainie. Wolontariusze CARITAS 
otrzymują również dary z Niemiec, Francji, Szwajcarii i Włoch. Jeden tir 
darów oraz trzy busy bezpośrednio zawieziono w okolice Kijowa. Wolon-
tariusze wraz z księdzem wikariuszem pomagają w Punkcie Pomocy dla 
Uchodźców w Lubyczy Królewskiej.  

Parafia współpracuje z Panem Burmistrzem oraz z Radą Miasta  
i razem koordynujemy działania związane z przebywaniem uchodźców 
na naszym terenie. Został powołany specjalny sztab kryzysowy, którego 
zadaniem jest pomoc w zakwaterowaniu, wyżywieniu oraz w dostarcze-
niu niezbędnych artykułów uchodźcom, którzy są przywożeni do naszych 
ośrodków z  Punktu Pomocy dla Uchodźców mieszczącego się w Lubyczy 
Królewskiej. 

Na terenie parafii uchodźcy nocują w następujących punktach: 
schronisko młodzieżowe, dawna synagoga, dawne liceum, schronisko 
przy licem, dom weselny KRYSZTAŁOWA w Józefowie, prywatne 
mieszkania ludzi z naszej parafii. 

Na dzień dzisiejszy to jest na środę 9 marca 2022 r. na terenie na-
szej parafii w sumie przebywa około 250 uchodźców. Oprócz tego ponad 
100 osób opuściło nasz teren, przemieszczając się do innych miast lub 
poza granicę naszej ojczyzny. 
 

PARAFIA  MAJDAN  SOPOCKI 
Zbiórka darów odbyła się w 4 punktach przy współpracy OSP  

i KGW. Za pośrednictwem OSP dary zostały przekazane potrzebującym. 
Kilka osób jest zaangażowanych jako wolontariusze w Tomaszowie  
Lubelskim i Hrebennem. Kilkanaście osób przebywało lub przebywa  
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w świetlicach w Majdanie Sopockim Drugim i Nowinach. Uchodźcy  
z Ukrainy przebywają też domach prywatnych. Są prowadzone różne 
formy pomocy na terenie naszej parafii. 
 

PARAFIA  SUSIEC 
Parafia w Suścu od samego początku wywołanego konfliktu zbroj-

nego na Ukrainie działa na rzecz niesienia niezbędnej pomocy naszym 
wschodnim sąsiadom.  

Na terenie parafii obecnie znajduje się 150 uchodźców. Parafia włą-
czyła się w wolontariat. Uruchomiony został punkt zbiórki odzieży, 
środków higienicznych, lekarstw, żywności, koców, śpiworów itp.  

Do tej pory odbyło się 8 transportów dużych busów z darami na 
Ukrainę. Przewożone były oprócz w/w darów także dary dla wojska: 
agregaty prądotwórcze, piły motorowe. W sumie przekazaliśmy ok. 5 ton 
lekarstw, żywności, koców i śpiworów, odzieży.  

Zbiórka trwa nadal, parafialnie włączają się w niesienie pomocy. 
Współpracujemy także z Gminą Susiec na rzecz niesienia pomocy Ukra-
inie.  
 

PARAFIA TERESZPOL 
W parafii nocuje około 100 osób. Parafia współpracuje z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tereszpolu poprzez organizację miejsc 
noclegowych i zbiórkę darów, których do tej pory zebrano koło 10 ton. 
Część z nich została wywieziona na Ukrainę a część przekazana uchodź-
com, którzy przebywają na terenie naszej parafii.  

 
DEKANAT KRASNOBRÓD 

 

PARAFIA CZEŚNIKI 
Od 25 marca na terenie parafii są uchodźcy u p. Mateusza Stonia, 

Kol. Niewirków, którym zorganizowaliśmy we własnym zakresie pościel, 
ręczniki, środki higieny osobistej, koce ogrzewanie i wyżywienie przy 
udziale i pomocy parafian; 

W niedzielę 27 marca i we Środę Popielcową zebraliśmy jako pomoc 
dla uchodźców ofiary pieniężne do puszki /przekazano do Caritas/; 

Obecnie mamy punkt przejściowy dla kobiet z dziećmi w remizie, 
którym zapewniamy na miarę możliwości najpilniejsze środki higieny  
i wyżywienie;  

Kilka rodzin gości w swoich domach krewnych z Ukrainy, zapewnia-
jąc im utrzymanie; 

Jeden z parafian, p. Piotr Palikot służy transportem;   
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Codziennie po Mszy św. modlimy się za uchodźców i o pokój na 
Ukrainie; w najbliższą niedzielę o g. 15.00 Koronka do Bożego Miłosier-
dzia i Msza św. w int. o pokój na Ukrainie; 

 

PARAFIA JAROSŁAWIEC 
Zbiórka ofiar pieniężnych do puszki.  
Zbiórka żywności, chemii, ubrań, materaców. 
Koło Gospodyń Wiejskich gotuje posiłki, które są zawożone na granicę. 
Codzienna modlitwa. 
 

PARAFIA KOSOBUDY 
Parafia Kosobudy zebrała puszkę: 27 lutego i 2 marca. 
Dary rzeczowe przekazaliśmy i przekazujemy tak z parafii jak i or-

ganizacji z terenu parafii do ośrodka dla uchodźców  w Lipsku Polesiu,  
i do punktu przy PZZ w Zamościu. 

Wiele osób jest zaangażowanych w wolontariacie pomagającym przy 
segregacji darów i opiece na OSIR Zamość 

Panie z KGW z terenu parafii gotują posiłki. 
Wiele rodzin przyjęło pod swój dach rodziny z Ukrainy 
Kapłani wspomagają prace w Ośrodku dla uchodźców w Lipsku  

Polesiu i u indywidualnych gospodarzy 
W związku z wojną na Ukrainie i zagrożeniem wojną w naszej  

Ojczyźnie zachęcamy do modlitwy o powstrzymanie działań wojennych 
oraz, aby nasza Ojczyzna nie doświadczyła tej tragedii. Prosimy o od-
mawianie codziennie litanii do św. Andrzeja Boboli lub innej modlitwy  
w rodzinach. 

W kościele parafialnym, aż do odwołania będziemy codziennie od-
mawiali tę litanię po Mszy św. o godz. 17.00, a w niedziele na każdej 
Mszy św. 

Codziennie jedna osoba z parafii dobrowolnie podejmuje post w in-
tencji uchodźców i bezpieczeństwa naszej ojczyzny.   
 

PARAFIA LIPSKO K. ZAMOŚCIA 
Parafia św. Jana Chrzciciela w Lipsku wspiera ludność ukraińską  

w sferze duchowej i materialnej. 
w sferze duchowej: 
- wierni w środę i piątki podejmują post o chlebie i wodzie w intencji 

o pokój, 
- ofiarują nabożeństwa wielkopostne Gorzkich żali i Drogi Krzyżo-

wej w intencji o pokój oraz za uchodźców z Ukrainy, 
- duszpasterze rozmawiają z osobami pochodzenia ukraińskiego, 

którzy przybyli do naszej parafii. 
w sferze materialnej: 
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- parafia wraz ze Szkołą Podstawową w Białowoli i Centrum Kultu-
ry z Lipska Polesia zorganizowała zbiórkę różnych artykułów długoter-
minowych, 

- parafia wspiera chłopców znajdujących się w budynkach na terenie 
parafii: szkoła w Białowoli i remiza strażacka oraz Centrum Kultury  
z Lipska Polesia, 

- wierni przynoszą produkty i pomagają przygotowywać posiłki, 
- przeprowadzono zbiórkę pieniężną dla ludności ukraińskiej.  
 

PARAFIA ŁABUNIE 
Już od pierwszych dni konfliktu na Ukrainie ogłosiliśmy w kościele 

informację z prośbą o przyjęcie uchodźców. Zgłosiło się 8 rodzin. Aktual-
nie w pięciu rodzinach przebywają dwadzieścia dwie osoby. Reszta udała 
się w głąb kraju. Ogłaszamy zbiórkę darów i rozdzielamy je w parafii, 
tam gdzie przebywają uchodźcy. Pomoc dokonuje się w porozumieniu  
z dyrektorem Caritas. 

 

PARAFIA SUCHOWOLA 
Zbiórka darów rzeczowych w szkole i w kościele – strażacy ochotnicy 

przewieźli je dalej do punktów pomocy; 
Zbiórka pieniędzy; 
Kilka rodzin przyjęło uchodźców pod swój dach; 
Codzienna modlitwa o pokój. 
 

PARAFIA ŻDANÓW 
Zbiorka darów rzeczowych – dwa busy pojechały bezpośrednio na 

przejście graniczne; KGW przygotowują kanapki, które są zabierane 
bezpośrednio na granicę – w obu wypadkach wykorzystaliśmy fakt, że 
parafianie pracują na przejściu granicznym; 

Zbiórka środków pieniężnych – przekazano do Caritas; 
Kilka rodzin przyjęło uchodźców do swoich domów, najczęściej na 

zasadzie wcześniejszej znajomości; 
Codzienna modlitwa. 
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Bp Mariusz Leszczyński 
 

W PERSPEKTYWIE 50-LECIA INTRONIZACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ 

ŁASKAWEJ W PROKATEDRZE LUBACZOWSKIEJ (2 II 1974) 
HOMILIA W KONKATEDRZE W LUBACZOWIE,  

W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, 2 LUTEGO 2022 R. 
 
 

W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół pozwala nam na nowo 
rozważać radosną tajemnicę narodzenia i objawienia się światu Syna 
Bożego, który stał się człowiekiem, a przez swoją mękę, śmierć  
i zmartwychwstanie nas odkupił. W tym celu zaprasza nas do reflek-
sji nad wydarzeniem, które miało miejsce 40 dni po narodzeniu Jezu-
sa, opisanym w Ewangelii św. Łukasza (Łk 2,22-40). Oto Józef i Ma-
ryja idą do świątyni w Jerozolimie, aby – zgodnie z prawem żydow-
skim – przedstawić i ofiarować Bogu Jezusa. Ten epizod wykracza 
jednak poza zwyczajne wypełnienie prawa, ponieważ to sam Bóg 
Ojciec w ten sposób przedstawia swojego Syna światu. Czyni to przez 
pośrednictwo sędziwych i pobożnych ludzi: Symeona i prorokini  
Anny, którzy w Dzieciątku Jezus rozpoznali światło na oświecenie 
pogan i chwałę Izraela (por. Łk 2,32). Ponadto Symeon zobaczył  
w Jezusie znak, któremu sprzeciwiać się będą oraz ujrzał Tego, który 
odsłoni zamysły serc wielu (por. Łk 2,34-35), czyli zaświadczył, że 
odtąd o losie każdego z nas zadecyduje to, jaką przyjmiemy postawę 
wobec Jezusa. 

U początków naszego życia stanął Jezus – „światłość świata”  
(J 8,12). Miało to miejsce podczas chrztu, kiedy to nasi rodzicie  
i chrzestni przedstawili nas i ofiarowali Bogu, podobnie jak uczynili 
to Józef i Maryja, przynosząc Jezusa do świątyni jerozolimskiej.  
W ten sposób staliśmy się dziećmi światłości, „dziećmi Bożymi”  
(1 J 3,1), szczególną własnością Boga, z wyciśniętym i niezatartym 
znamieniem przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz 
uczestnikami życia Ducha Świętego. Zostaliśmy niejako konsekrowa-
ni – to znaczy poświęceni i przeznaczeni dla Boga, aby głosić Jego 
dzieła na drogach naszego życia i powołania. W tej perspektywie 
naszą misją w świecie powinno być nieustanne promieniowanie świa-
tłem Jezusa, które On w nas zapalił. Przypomina nam o tym świeca 
chrzcielna oraz gromnica, którą dziś trzymamy w naszych dłoniach. 
Jej życiodajnym ogniem Jezus dzieli się z nami, abyśmy go nieśli 
innym ludziom. Powinno wyrażać się to w naszej miłości do bliźnich 
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przez ofiarowanie im naszych sił, zdolności i czasu. W ten sposób 
możemy zaświadczyć, że przez człowieka – dzięki łasce chrztu – dzia-
ła sam Bóg. 

 
* 

Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół łączy z dniem poświęco-
nym osobom życia konsekrowanego, które przez ślubowanie rad 
ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, w sposób szcze-
gólny poświęciły się Bogu. Pierwsze świadectwo, jakie one dają świa-
tu, to przykład życia, wynikający z ich głębokiej przyjaźni z Bogiem. 
Wymownym tego obrazem jest starzec Symeon, który wziął Dzieciąt-
ko Jezus w swoje objęcia, przytulił Je do siebie i błogosławił Boga 
(por. Łk 2,28), a także prorokini Anna, oddana modlitwie i służbie  
w świątyni. Wzruszająca scena ofiarowania Jezusa mówi nam także 
o wielkiej pokorze i miłości Boga względem człowieka powołanego.  

Dziś w sposób szczególny okażmy w modlitwie naszą wdzięcz-
ność osobom życia konsekrowanego, które w naszej diecezji i na ca-
łym świecie, dają świadectwo swego wyjątkowego życia, także wtedy, 
gdy staje się ono znakiem sprzeciwu w oczach tych, którzy nie znają 
Chrystusa, i tych, którzy Go świadomie odrzucają. Dziękując im za 
ich służbę Bogu i ludziom, prośmy Boga o nowe powołania do życia 
konsekrowanego. 

 
** 

W klimacie dzisiejszego święta, przed blisko 50. laty, w sobotę,  
2 lutego 1974 r., miało miejsce w prokatedrze w Lubaczowie podnio-
słe wydarzenie – intronizacja łaskami słynącego obrazu Matki Bożej 
Łaskawej, przed którym król Jan Kazimierz składał pamiętne śluby 
w katedrze lwowskiej, 1 kwietnia 1656 r. Inicjatorem tej intronizacji 
był biskup nominat, administrator apostolski w Lubaczowie, ks. pro-
fesor Marian Rechowicz. A dokonał jej na miesiąc przed swoją sakrą 
biskupią, którą przyjął z rąk Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyń-
skiego w jego kaplicy w Warszawie, w I Niedzielę Wielkiego Postu,  
3 marca 1974 r. Na koniec tej liturgii poinformował Księdza Prymasa 
i innych jej uczestników o tym doniosłym wydarzeniu w lubaczow-
skim kościele (Konsekracja biskupa Mariana Rechowicza, „Kurenda”, 
nr 1, Lubaczów 20 III 1974, s. 4). W tym samym dniu w świątyniach 
archidiecezji odczytano list pasterski bp. Rechowicza, w którym 
wspomniał on o tej intronizacji (List pasterski na Wielki Post w Roku 
Jubileuszowym 1974, Lubaczów 24 II 1974, s. 4). Pisał o niej także  
w liście z 16 lutego 1983 r. do Papieża Jana Pawła II prosząc, by 
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„raczył łaskawie, w czasie jednego z nabożeństw, jakie zostaną od-
prawione na terenie naszej Ojczyzny, poświęcić [ten] Obraz jako je-
den z najcenniejszych skarbów Kościoła i Narodu Polskiego”. Ojciec 
Święty przychylił się do prośby i 19 czerwca tego roku na Jasnej  
Górze, w czasie swej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, dokonał aktu 
rekoronacji tego obrazu Maryi. Powiedział wówczas: „Z najwyższym 
wzruszeniem ozdabiam papieskimi koronami ten wizerunek (…), 
przed którym Bogarodzica została po raz pierwszy nazwana Królową 
Korony Polskiej, a naród nasz zobowiązał się do nowego i gorliwego 
poświęcenia się na służbę swej Najmiłosierniejszej Królowej” (Prze-
mówienie Ojca Świętego przed koronacją obrazów Matki Boskiej, 
„L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 1983, nr 1, s. 23).  

Za dwa lata będziemy przeżywać 50-lecie tej intronizacji. Dziś,  
z inicjatywy miejscowego Proboszcza ks. Andrzeja Stopyry, rozpoczy-
namy już przygotowania duchowe do tego podniosłego wydarzenia.  
W czasie tej szczególnej modlitwy niech nam towarzyszy błogosła-
wieństwo Boga przez pośrednictwo Matki Bożej Łaskawej. Prośmy  
o to słowami modlitwy, którą przed 100. laty zaaprobował św. Józef 
Bilczewski, arcybiskup lwowski: „Matko Boska i Matko nasza najła-
skawsza, Królowo Polski i Pani, niezliczonymi wsławiona łaskami  
w narodzie polskim (…). Tobie w opiekę oddajemy Ojczyznę naszą 
(…). Broń, o Maryjo, świętości ogniska rodzinnego, ochraniaj od  
zepsucia dzieci i młodzież. Nam wszystkim zaś wyjednaj wielką, sil-
ną ojców naszych wiarę i ofiarną miłość Ojczyzny, abyśmy w jedności 
braterskiej żyjąc, nie swojej szukali korzyści, ale dla chwały Bożej, 
dla dobra Ojczyzny, dla naszych współbraci wszyscy wszystko po-
święcić umieli. Królowo Polski, módl się za nami!” (Lwów, 28 I 1922). 
Amen. 
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Bp Mariusz Leszczyński 

 
 

‘ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM’ W HOŁDZIE 
KAZANIE W BAZYLICE BERNARDYNÓW W RADECZNICY,  

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 6 MARCA 2022 R. 
 
 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa kuszonego przez sza-
tana na pustyni (Łk 4, 1-13). Pustynia jest dla człowieka niebez-
pieczna z wielu powodów. Może tam zostać ukąszony przez węża lub 
skorpiona, zagubić się, wyczerpać z braku wody, otrzeć o śmierć.  
Na taki niebezpieczny teren, ewangeliczne miejsce działania złego 
ducha, wchodzi Jezus i odnosi zwycięstwo. 

Na pustyni szatan, usiłując nakłonić Jezusa do zła, zastawia na 
Niego trzy pułapki. Kiedy Jezus zaczyna odczuwać głód, kusi  
Go: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał 
się chlebem” (Łk 4, 3). Tę pokusę Jezus odrzuca, powierza się woli 
Ojca Niebieskiego, a szatanowi odpowiada: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek” (Łk 4, 4). W ten sposób uczy swych wyznawców, że ich tro-
ska o pokarm doczesny nie jest najważniejsza, tym bardziej, jeśli jest 
zdobywany za wszelką cenę i nieuczciwie. Człowiek nie żyje tylko po 
to, by jeść, lecz – by jedząc – żyć i podejmować zadania, do których 
został powołany. Cel drogi jest ważniejszy niż zdobywanie pożywie-
nia. Trzeba więc mądrze zabiegać o dobra materialne, nigdy kosztem 
wartości duchowych.  

W drugim kuszeniu szatan prowadzi Jezusa na wysoką górę,  
z której widać królestwa tego świata. Obiecuje Jezusowi, że wszyst-
kie Mu odda, gdy złoży szatanowi pokłon, uznając jego panowanie 
nad światem. Odrzucając kolejną pokusę Jezus przywołuje słowa 
Pisma św.: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz” (Łk 4, 8).  

Pragnienie posiadania władzy kusi wielu ludzi. Ci jednak, któ-
rzy do niej dążą za wszelką cenę i nieuczciwie ją posiądą, myślą tylko 
o sobie, a nie dobru innych ludzi. Co więcej, często ich poniżają, od-
bierają im godność i należne prawa. Jezus przypomina, że jedynym 
Władcą świata i stworzeń jest Bóg. Jemu więc należy służyć, odda-
wać cześć i w Jego imieniu sprawować władzę nad innymi ludźmi, to 
znaczy służyć im.  
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W trzecim kuszeniu diabeł wiedzie Jezusa na najwyższy naroż-
nik świątyni, mówiąc: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. 
Jest bowiem napisane: «Aniołom swoim da rozkaz, żeby cię strzegli»” 
(Łk 4,9-10). Gdyby Jezus posłuchał szatana, wymusiłby na Bogu 
Ojcu interwencję. Odrzuca więc tę pokusę złego ducha, karcąc go 
słowami: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego!”  
(Łk 4, 12). W ten sposób Jezus uczy swoich uczniów, że w życiu nie 
należy wchodzić w sytuacje dwuznaczne, niebezpieczne, ryzykowne, 
‘igrać z ogniem’.  

W ten sposób ewangeliczna pustynia, jałowa i martwa, teren 
działania złego ducha, stała się – za sprawą Jezusa – miejscem try-
umfu Boga. Takiej pustyni doświadczamy każdego dnia, ocierając się 
o różne niebezpieczeństwa: gorszące sceny, obrazy, sytuacje oraz 
jadowite słowa ‘węży i skorpionów’ w ludzkiej skórze. Chcąc przejść 
bezpiecznie przez taki teren, trzeba iść niezwykle rozważnie i czuj-
nie. Szatan będzie utrudniał na różne sposoby dojście do celu dobre-
go, stwarzając pozory rozsądnych decyzji. W takich sytuacjach Jezus 
poleca swoim uczniom kierować się mądrością Boga i sumieniem.  
W komentarzu do dzisiejszej Ewangelii poeta ks. Jan Twardowski 
pisze: „Bóg często przeprowadza nas przez trudną drogę doświad-
czeń, cierpień, upokorzeń, pokus – nie po to, aby nas zniszczyć, ale by 
wydobyć to, co najlepsze. W trudnościach mamy się trzymać ręki 
Boga, a nie ogona diabła” (Kościół Cię nie ogarnie. Rozważania na 
niedziele i święta, Poznań 2011, s. 295).  

 
* 

Dziś, w bazylice Ojców Bernardynów w Radecznicy, z wdzięcz-
nością wspominamy naszych bohaterów narodowych – ‘Żołnierzy 
Niezłomnych’. Są oni dla nas wzorem właśnie tych ludzi, którzy – za 
przykładem Jezusa – pokonali zło, ponieważ w trudnościach życio-
wych trzymali się ręki Boga.  

‘Żołnierze Niezłomni’, w dramatycznych dla naszej Ojczyzny  
i Kościoła czasach powojennych, gdy system totalitarny usiłował 
zabić polską i katolicką duszę naszego narodu, dali mężne świadec-
two wiary i patriotyzmu. Przypomnijmy jego kontekst. Na skutek 
postanowień mocarstw antyniemieckiej koalicji na konferencjach  
w Teheranie i Jałcie, Polska została oddana w ręce Rosji Sowieckiej 
ze wszystkimi tego konsekwencjami: politycznymi, militarnymi  
i społecznymi. „Stworzono sztuczną Polskę, która jest usankcjonowa-
niem wszelkiej podłości, zła i zdrady” – stwierdził z bólem ‘Żołnierz 
Niezłomny’ Stanisław Sojczyński, pseud. ‘Warszyc’. A generał  
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Leopold Okulicki, komendant główny Armii Krajowej, w swym 
ostatnim rozkazie, napisał: „Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy 
wojny. Nie wolno nam ani na chwilę wątpić, że wojna ta skończyć się 
może jedynie zwycięstwem ‘słusznej Sprawy’, triumfem dobra nad 
złem, wolności nad niewolnictwem”.  

„Napór komunizmu trwa i wzmaga się. Tylko do duszy narodu 
dobrać się nie mogą” – pisał prymas Polski kard. August Hlond  
w liście do bp. Józefa Gawliny, będącego na emigracji.  

„Polska nie może być bezbożna. Polska nie może się wyprzeć 
swej przynależności do świata chrześcijańskiego. Polska nie może 
zdradzać chrześcijańskiego ducha swych dziejów. Polska nie może 
być komunistyczna. Polska musi pozostać katolicka” – wołali odważ-
nie biskupi polscy w liście pasterskim do duchowieństwa i wiernych 
w Polsce, w listopadzie 1946 r.  

W obronie takiej Polski heroiczną walkę podjęli ‘Żołnierze Nie-
złomni’. Postanowili zaświadczyć zbrojnym czynem o woli zerwania 
narzuconego Ojczyźnie jarzma sowieckiego i odzyskania pełnej nie-
podległości. Uczynili to tak, jak niegdyś naród wybrany, wyzwolony 
przez Boga z niewoli egipskiej i wprowadzony do ziemi obiecanej 
(por. Pwt 26, 7-9), który musiał jej bronić przed wrogami. ‘Żołnierze 
Niezłomni’ wiedzieli jednak, że sami nie zdołają pokonać komuni-
stycznego ‘Goliata’. Liczyli na pomoc państw zachodnich. A gdy ona 
nie nadeszła, sami prowadzili walkę o ‘słuszną Sprawę’ w wielu miej-
scach Ojczyzny, także na terenach dawnej Rzeczypospolitej, wcielo-
nych do Związku Sowieckiego: na Wileńszczyźnie i Ziemi Lwowskiej. 
Komunistyczni adwersarze określali ich pogardliwie: ‘bandami’,  
‘reakcyjnym podziemiem’ i ‘faszystami’. A oni odpowiadali: ‘Nie jeste-
śmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie 
naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich (...). My wal-
czymy za świętą sprawę, za wolną, niezależną, sprawiedliwą i praw-
dziwie demokratyczną Polskę”. Te słowa, drodzy ‘Żołnierze Niezłom-
ni’, są dowodem waszego patriotyzmu i świadectwem wiary katolic-
kiej. Wywodzicie się przecież z rodzin żyjących tą wiarą. Waszym 
żołnierskim drogom towarzyszyła modlitwa. Wielu z was na mundu-
rach zawieszało ryngrafy z wizerunkiem Matki Bożej. Szli do was 
kapłani z posługą sakramentalną, płacąc za to nawet cenę życia.  

Za wierność Bogu i Ojczyźnie spotkała ‘Żołnierzy Niezłomnych’, 
ze strony systemu totalitarnego wielka nienawiść, pogarda, więzien-
na izolacja, przesłuchania, tortury, śmierć i zacieranie śladów. Na-
wet tajne, nocne pochówki, były pozbawione szacunku do ludzkiego 
ciała. Groby tych żołnierzy do dziś są z trudem odkrywane w zakąt-
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kach cmentarzy i w innych miejscach. To była ‘norma’ dla ‘Żołnierzy 
Niezłomnych’. Oni jednak nie ulegli represjom i byli głęboko przeko-
nani, że cierpią i umierają za ‘słuszną Sprawę’. Podpułkownik  
Łukasz Ciepliński, zawodowy oficer II RP, dowódca Inspektoratu 
Rzeszowskie ZWZ-AK, od stycznia 1947 r. prezes IV Zarządu Głów-
nego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, człowiek wielkiej wiary,  
w jednym z grypsów z mokotowskiej celi śmierci do syna pisał:  
„Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycię-
ży i Polska Niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka 
zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdy-
byś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać”.  

‘Żołnierze Niezłomni’ zostali pokonani, ale niezwyciężeni – ’Vinc-
tis non victis, jak ci, którzy zginęli w Katyniu i w innych miejscach 
kaźni na ‘Nieludzkiej Ziemi’. Ostatni ‘Żołnierz Niezłomny’ Józef 
Franczak pseud. „Lalek” zginął 21 października 1963 r., w czasie 
akcji Służby Bezpieczeństwa pod Lublinem. 

Trwa nieustannie przywracanie godności ludzkiej i należnej 
chwały ‘Żołnierzom Niezłomnym’ – ‘Żołnierzom Wyklętym’. Z ziemi 
polskiej archeolodzy z pietyzmem wydobywają doczesne szczątki 
żołnierzy polskiej wolności, zgładzonych przed laty przez jej wrogów: 
swoich i obcych. Z honorami należnymi bohaterom składa się je na 
cmentarzach, w panteonach narodowej pamięci, jak tu – w podzie-
miach bazyliki Ojców Bernardynów w Radecznicy; doczesne szczątki 
tych, „którzy zachowali się, jak trzeba” – powiedziała na krótko przed 
swoją śmiercią 18-letnia Danuta Siedzikówna pseud. ‘Inka’.  

‘Żołnierze Niezłomni’! Dziękujemy wam za wytrwanie w godzi-
nie próby, za odważną walkę z komunizmem w obronie naszej suwe-
renności, za wierność Bogu i Ojczyźnie; dziękujemy za ofiarną służbę 
prawdzie Chrystusa. To z niej wyrasta nasza tożsamość katolicka  
i polska, tradycja i kultura, w których tkwią drogowskazy dla nas  
i dla przyszłych pokoleń. Niech wyrazem naszej wdzięczności dla was 
będzie ta Msza św. Ofiarujemy ją za poległych, straconych, zamęczo-
nych, skrytobójczo zamordowanych i zmarłych na przestrzeni lat, 
aby Bóg „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4) był im najwyższą nagrodą. 
Modlimy się także za was – żyjących, nielicznych już świadków trud-
nych zmagań o ‘słuszną Sprawę’. Niech Bóg wam błogosławi! Amen. 
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Ks. Edward Walewander 

 
 

KS. PROF. ZW. DR JÓZEF NIEWIADOMSKI 
– SACERDOS VERISSIME DOCTUS ATQUE PIUS 

 
I. Wspomnienia o ludziach, a zwłaszcza o kapłanach mają – co 

ustawicznie zwykłem powtarzać – wyjątkowe znaczenie pedagogicz-
ne i wychowawcze. Są żywym przyczynkiem do dziejów społeczności, 
w której opisani ludzie żyli i działali. Historia diecezji, a niekiedy 
nawet parafii, byłaby z pewnością bardziej plastyczna, gdyby poja-
wiały się w niej choćby najskromniej ujęte biografie kapłanów, rze-
czywistość bowiem budują nie urzędy i ich aktywność, ale konkretni 
ludzie. Ich charakterystyka jest najbardziej plastycznym tworzywem 
historycznym.  

Niniejszy artykuł o itinerarium życia ks. prof. Józefa Niewia-
domskiego jest takim przyczynkiem do poznania dziejów duchowień-
stwa Lubelszczyzny, czyli zarówno archidiecezji lubelskiej, jak też 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Stanowi ważne i, jak sądzę, ciekawe 
addendum, ukazujące losy kapłana znanego i cenionego w bardzo 
wielu środowiskach zwłaszcza zagranicznych, ale także w Polsce 
nieobcego, a wręcz cieszącego się uznaniem wielu spośród nas. Tekst 
ten jest także pewnym wkładem do dziejów Kościoła, regionu i naszej 
małej ojczyzny.  

 
II. Józef Niewiadomski uro-

dził się 11 lutego 1951 r. we wsi 
Rozkoszówka, należącej do parafii 
Uchanie w diecezji onegdaj lubel-
skiej, a dzisiaj (od 1992 r.) zamoj-
sko-lubaczowskiej (administracyj-
nie jest to wieś na Zamojszczyźnie 
w obecnym województwie lubel-
skim, acz w latach 1975-1998 nale-
żała do województwa zamojskiego, 
w powiecie hrubieszowskim,  
w gminie Uchanie), jako najmłodszy 
z czworga rodzeństwa. Dwie jego siostry zmarły jako dzieci z głodu  
i zimna w 1943 r. w czasie niemieckiej akcji eksterminacyjnej pod 
kryptonimem „Aktion Zamość”, polegającej na wysiedleniu z terenów 



INNE 

 
 

 

95

Zamojszczyzny ponad 30 tysięcy dzieci (tzw. Dzieci Zamojszczyzny). 
Przeżył na szczęście starszy brat. W 1963 r. umarła matka Józefa,  
a rok później ojciec. Osierocony chłopiec zamieszkał u rodziny  
w Gdyni. Tam ukończył szkołę podstawową, a później II Liceum 
Ogólnokształcące.  

Po maturze w 1969 r. wstąpił do Seminarium Duchownego  
w Lublinie i rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. Po trzech latach studiów w Lublinie  
w 1972 r. został wysłany przez władze kościelne na dalsze studia 
filozoficzno-teologiczne do Innsbrucka na tamtejszym Uniwersytecie 
Leopolda-Franciszka (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck), 
gdzie w 1981 r. doktoryzował się. Wcześniej, bo w 1975 r. przyjął  
w Rzymie święcenia kapłańskie z rąk abpa Szczepana Wesołego, 
ówczesnego delegata prymasa Polski ds. Polonii. 

Innsbruck bywał miejscem studiów teologicznych Polaków za-
równo w okresie rozbiorów, jak i przede wszystkim w dwudziestole-
ciu międzywojennym. Do znanych, a związanych z tym uniwersyte-
tem osobistości należą m.in. Adam kardynał Sapieha (1867-1951) 
oraz biskup gdański Edward O’Rourke (1876-1943). Po II wojnie 
światowej wraz z objęciem władzy w Polsce przez komunistów wy-
jazdy studentów na studia teologiczne za granicę stały się zrazu 
niemożliwe. Kościół był wówczas na rozmaite sposoby prześladowa-
ny, a celem tej antykościelnej polityki było zniszczenie samego  
Kościoła pospołu z całym dorobkiem intelektualnym polskiego katoli-
cyzmu, a także struktur organizacyjnych. Kościół, będąc niekwestio-
nowaną potęgą w wymiarze społecznym, jawił się jako wróg numer 
jeden komunistycznego reżimu, acz z drugiej strony właśnie owa jego 
siła sprawiała, że trzeba się z nim było liczyć o wiele bardziej niż  
z innymi ogniskami opozycyjnymi w Kraju. Po krwawych wydarze-
niach na Wybrzeżu w 1970 r. i po dojściu w 1971 r. do władzy 
Edwarda Gierka otworzyły się na nowo możliwości wyjazdu za grani-
cę, w tym także przed katolickimi studentami teologii. 

Jeszcze przed doktoratem, bo w 1977 r., Uniwersytet Leopolda-
Franciszka w Innsbrucku zaproponował ks. Niewiadomskiemu sta-
nowisko asystenta Katedry Teologii Fundamentalnej i Dogmatycz-
nej. Ostatecznie po promocji doktorskiej powierzono mu w 1981 r. 
wykłady z dogmatyki na poziomie podstawowym.  

W 1991 r. został powołany na stanowisko profesora Papieskie-
go Wydziału Teologicznego w Linzu i pozostał tam do 1996 r. Jedno-
cześnie prowadził też przez cztery lata regularne wykłady na uni-
wersytecie w Salzburgu. W 1996 r. otrzymał nominację na profesora 
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zwyczajnego i kierownika I Katedry Teologii Dogmatycznej na  
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku. Został więc 
następcą – choć nie bezpośrednim – wybitnego jezuity o. Karla Rah-
nera. Był, nawiasem mówiąc, pierwszym „nie jezuitą”, bo kapłanem 
archidiecezji lubelskiej, na tym wydziale, prowadzonym od wielu lat 
tradycyjnie przez jezuitów. Od 2004 do 2013 r. pełnił funkcje dzieka-
na Wydziału Teologii na innsbruckiej uczelni. Jednocześnie brał 
udział w międzynarodowych sympozjach dotyczących charakteru  
i kształtu studiów teologicznych we Wspólnocie Europejskiej: w 2010 r. 
w watykańskiej Congregatio de Institutione Catholica, a w 2012 r.  
w Neapolu.  

Jego praca dydaktyczna była zawsze entuzjastycznie przyjmo-
wana przez społeczność studencką, co skutkowało wielką liczbą  
zaproszeń na wykłady gościnne na niemal wszystkich wydziałach 
niemieckojęzycznych, włącznie z Dormitio w Jerozolimie (niemiecko-
języczne studia w Ziemi Świętej), gdzie był dwukrotnie (w 2001  
i w 2004 r.) jako visiting professor. Dał się poznać również jako  
aktywny członek International Colloquium on Violence and Religion 
(przez lata pełnił różne funkcje w jego zarządzie). Brał czynny udział 
w międzynarodowych kongresach tego multidyscyplinarnego stowa-
rzyszenia naukowców, wygłaszając referaty w USA, w Kanadzie,  
w Australii, w Anglii i we Francji. W marcu 2000 r. został członkiem 
Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki (Europäische Akademie der 
Wissenschaften und Künste) z siedzibą w Wiedniu. Warto przypo-
mnieć, że członkami tej prestiżowej Akademii byli również prof.  
Leszek Kołakowski i abp prof. Józef Życiński.  

Praca naukowa ks. prof. Niewiadomskiego jest usytuowana  
w podwójnym kontekście. Z jednej strony jest to dialog ze współcze-
sną kulturą medialno-rynkową. Problemy liberalizmu i fundamenta-
lizmu, jako dwóch ekstremalnych reakcji na spłycanie postaw warto-
ści przez mechanizmy tejże kultury, są dla niego jakby wskaźnikiem 
zadań stojącym przed szukającym nowych form świadectwa wiary 
chrześcijańskiej. Z drugiej zaś strony jest to współtwórcza praca nad 
rozwojem nowego kształtu myśli teologicznej, co zainicjował promo-
tor jego doktoratu, szwajcarski jezuita o. Raymund Schwager (zm.  
w 2004 r.). Dzięki intensywnej współpracy mistrza i ucznia powstała 
w mieście nad Innem nowa „szkoła teologiczna”, nosząca nazwę 
innsbruckiej teologii dramatycznej. Szkoła ta jest inspirowana mię-
dzy innymi myślą (znanego też w Polsce) René Girarda (zm. w 2015 r.), 
z którym o. Schwager i ks. Niewiadomski utrzymywali bardzo inten-
sywne kontakty. Wśród adeptów, którzy wyszli z owej „szkoły”, jest 
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abp prof. Stanisław Budzik, który na kanwie tego typu myślenia  
w teologii w 1997 r. habilitował się w dziedzinie teologii na Wydziale 
Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na pod-
stawie rozprawy Dramat odkupienia. Kategoria dramatyczna w teo-
logii na przykładzie René Girarda, Hansa Ursa von Balthasara  
i Raymunda Schwagera. Podejście „dramatyczne” wskazuje na ka-
muflującą rolę tez o nieuniknionej sekularyzacji w tzw. „rozwiniętych 
społeczeństwach” i związanych z nimi hipotez o „ponownym oczaro-
waniu” przez kulturę rytuału i mitu. Hipotezy te zatajają przecież 
iluzję wiary w tzw. „zdrowe pogaństwo”, generujące tolerancję i plu-
ralizm kulturowy. Faktem jest rozpętanie rywalizacji i zazdrości,  
a zatem też przemocy na skalę planetarną. W tym kontekście nieo-
dzowna jest refleksja nad cechami chrześcijańskiego pojęcia Boga. 
Stają się one bowiem wręcz kulturowym kozłem ofiarnym potrzeb-
nym do utrzymania iluzji liberalnej, bo zsekularyzowanej kultury. 
Ogromna liczba publikacji twórcy tej myśli, o. prof. Schwagera, i jego 
głównego ucznia, ks. prof. Niewiadomskiego, wielu, bo ponad czter-
dziestu, doktoratów (obronionych u niego w kilku językach), a także 
pięciu habilitacji dokumentuje ogromny dorobek tej szkoły.  

Jedną z głównych zasług naukowych ks. prof. Józefa Niewia-
domskiego jest jednak krytyczne wydanie w ośmiu tomach zebranych 
dzieł jego mistrza (Raymund Schwager, Gesammelte Schriften, red. 
Józef Niewiadomski, Wyd. Herder, Freiburg im Breisgau 2014-2019). 
Dobry przegląd jego własnych prac związanych z teologią drama-
tyczną można znaleźć w rozprawie: Józef Niewiadomski, Dramati-
sche Figuren des Glaubens. Christlicher Glaube in den Herausforde-
rungen von heute, Wyd. Herder, Freiburg im Breisgau 2019. Kry-
tyczną ocenę jego wkładu w rozwój teologii dramatycznej przynosi 
obszerny, bo liczący 650 stron tom z artykułami 40 autorów: Im 
Drama des Lebens Gott begegnen. Einblicke in die Theologie Józef 
Niewiadomskis, red. N. Wandinger i P. Steinmair-Pösel, LIT Verlag, 
Wien 2011. 

Swojej aktywności ks. prof. Niewiadomski nie ogranicza tylko 
do sfery naukowej. Gorliwie pracuje też w duszpasterstwie. W sierp-
niu 2001 r. przejął odpowiedzialność za duszpasterstwo środowisk 
twórczych w diecezji innsbruckiej. Regularnie odprawia mszę świętą 
akademicką w kościele uniwersyteckim w Innsbrucku. Jest cenio-
nym kaznodzieją i rekolekcjonistą – zwłaszcza na rekolekcjach dla 
kapłanów. Ksiądz Niewiadomski jest znany również z działalności 
publicystycznej. Od ponad dziesięciu lat pisze regularnie cotygo-
dniowe felietony dla „Tiroler Sonntag”. Również dzięki temu stał się 
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w diecezji innsbruckiej jedną z najbardziej znanych postaci uniwer-
sytetu innsbruckiego. Wygłosił setki prelekcji popularnonaukowych 
na tematy religijne i religijno-polityczne. Gościł też wielokrotnie  
z wykładami w Polsce, m.in. w Krakowie (1999 r.), we Wrocławiu 
(2008 r.), w Tarnowie (2009 r.), w Toruniu na Uniwersytecie Mikoła-
ja Kopernika (2011 r.), w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie  
Lubelskim (2002 r., 2012 r., 2016 r. i 2017 r.), w Poznaniu na  
Uniwersytecie Adama Mickiewicza (2020 r.), a także na sympozjach 
Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów (2012 r.) i Towarzystwa 
Teologów Dogmatyków (2014). Zawsze podkreśla, że jest Polakiem. 
Nie pozwala m.in. zniemczać swojego imienia na Josef – wymaga, 
aby pisano je w polskim brzmieniu. Jego ogromny dorobek, zawsze 
łączony z polskością, ma duże znaczenie wobec obserwowanej obecnie 
fali antypolonizmu, przejawiającego się w różnych formach. Ksiądz 
Niewiadomski walczy z wszelkimi przejawami antypolonizmu swoją 
pracą kapłańską oraz osobistym świadectwem (por. chociażby dwa 
artykuły: Katholizität und Nation. Zur Dramatik der 
Grenzüberschreitungen, w: „Communio. Internationale Katholische 
Zeitschrift“ 2019, t. 48, z. 2, s. 189-200 oraz Kampf um die Seelen. 
Polnische Kirche nach dem Umbruch, w: „Theologisch-Praktische 
Quartalschrift“ 2014, z. 162, s. 265-275. Publikuje też w polskich 
czasopismach. Sporo pisał na przykład o austriackich doświadcze-
niach w konfrontacji ze współczesnym liberalizmem. Tą drogą 
ostrzega przed powielaniem błędów społeczeństw zachodnich w na-
szych zmaganiach o ratowanie tego, co istotne w Kościele powszech-
nym, a zwłaszcza w Kościele polskim (por. przykładowo: Mówić  
o Bogu w dobie demonizacji i banalizacji religii, „Katecheta” 2008,  
nr 6, s. 67-73; Retoryka kryzysu wiary – postawy Kościoła na Zacho-
dzie, w: „Teologia Praktyczna” 2013, t. 14, s. 41 - 51). Jak więc widać, 
nie utracił nigdy łączności z krajem. Pomaga na wiele sposobów  
Polakom, którzy szukają w nim oparcia. Stara się upowszechniać 
dorobek polskiej nauki teologicznej. Osiągnięcia polskich teologów 
trafiają na Zachód niejednokrotnie za pośrednictwem jego omówień  
i recenzji. 

W październiku 2002 r. ks. prof. Niewiadomski za swoją pracę 
naukową na Uniwersytecie Leopolda-Franciszka w Innsbrucku, pod-
noszącą niewymownie prestiż nauki polskiej, został wyróżniony 
przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Nagrodą Naukową im. Ireny  
i Franciszka Skowyrów. Z serdecznym uznaniem zarówno wśród 
duchowieństwa, jak też świeckich spotkało się mianowanie ks. prof. 
Józefa Niewiadomskiego 15 sierpnia 2010 r. kanonikiem honorowym 
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Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej. W swoim przemówieniu przed 
wręczeniem nominacji kanonickiej ks. abp Józef Życiński mówił o ks. 
Niewiadomskim jako o „kryształowej postaci kapłana duszpasterza  
i naukowca”. Opinia ta jest w pełni uzasadniona. Z innych nagród  
i wyróżnień trzeba tylko wymienić najwyższe odznaczenie austriac-
kie w dziedzinie nauki i sztuk pięknych: Honorowy Krzyż Zasługi 
Pierwszej Klasy (Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse), 
którym 25 czerwca 2019 r. prezydent Austrii uhonorował tego Polaka 
pracującego w Tyrolu. 

 
III. Bibliografia prac ks. prof. Józefa Niewiadomskiego jest 

ogromna. Polska Biblioteka Narodowa wymienia prawie 200 publi-
kacji dotyczących dorobku tego uczonego. Oprócz wspomnianej wyżej 
literatury warto wymienić choćby niektóre publikacje z bogatej bi-
bliografii podmiotowej ks. Niewiadomskiego: E. Walewander, Polscy 
studenci teologii w Innsbrucku po II wojnie światowej, w: Polacy na 
uniwersytecie w Innsbrucku, red. E. Walewander, Lublin 2001, s. 75-
80; por. też: W. Ćwik, Studenci i uczeni z ziem polskich na uniwersy-
tecie w Innsbrucku do II wojny światowej, w: tamże, s. 17-73; A. Ro-
mejko, Ks. prof. Józef Niewiadomski. Współtwórca „teologii drama-
tycznej” na uniwersytecie w Innsbrucku, „Roczniki Polonii” 2005, nr 
1, s. 83-87; tenże, Polski duchowny ambasadorem sprawy polskiej 
zagranicą – wspomnienia z pracy duszpasterskiej i naukowej  
w Innsbrucku (1999-2004), „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej“ 
2005, s. 739-747; E. Rathgeb, Wellenbrecher mit österlichen Augen: 
Józef Niewiadomski und sein seelsorgerisches Wirken in der Diözese 
Innsbruck, w: Im Drama des Lebens Gott begegnen: Einblicke in die 
Theologie Józef Niewiadomskis, „Beiträgen zur mimetischen Theor-
ie”, red. N. Wandinger i P. Steinmaier-Pösel, t. III, s. 38-43; E. Wa-
lewander, Ksiądz profesor Józef Niewiadomski, dziekan Wydziału 
Teologii w Innsbrucku kanonikiem lubelskim, „Lublin. Kultura i Spo-
łeczeństwo” 2010, nr 5, s. 88-89; A. Romejko, Sprawozdanie z uroczy-
stości jubileuszowych ku czci ks. prof. Józefa Niewiadomskiego – 
Dziekana Fakultetu Teologii Katolickiej Uniwersytetu Innsbruckiego, 
„Studia Gdańskie“ 2011, t. 28, s. 401-406. 

Osobista strona internetowa ks. prof. Józefa Niewiadomskiego 
w witrynie uniwersytetu innsbruckiego: https://www.uibk.ac.at/ 
systheol/niewiadomski/ 

 



INNE 

 
 

 

100

Ks. Edward Walewander 
 

 
RUBEL NIEZWYKŁY 

 
Kiedy w 1983 r. zostałem pracownikiem naukowym Instytutu 

Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, zacząłem niejako zawodowo zajmować się 
problematyką polonijną. Jest to jeden z ciekawszych momentów mo-
jej działalności.  

Najpierw zajmowałem się w tym względzie problematyką Pola-
ków w Kanadzie. Po 1989 r. zaś podjąłem zaniedbaną dotąd proble-
matykę Polaków na Wschodzie. Można tu mówić o zaniedbaniu, choć 
trudno szukać winnych wśród naukowców, tematyka ta bowiem za 
czasów PRL-u stanowiła tabu, a jeśli się tu i ówdzie pojawiała, to 
zawsze tak okrojona cenzurą, że czasem lepiej było w ogóle jej ponie-
chać, gdyż w rezultacie niedomówienia czy wręcz przemilczenia ro-
dziły kłamstwa i deformację tamtejszej jakże tragicznej, i to nie tylko 
w czasie II wojny światowej, rzeczywistości. 

Wspomnę o jednym, dla mnie niezwykłym przeżyciu sprzed laty, 
które było w pewnym sensie zapowiedzią tych moich badań nad  
losem i życiem Polaków na Wschodzie. Kiedy byłem wikariuszem  
w katedrze lubelskiej, zauważyłem, że tę piękną świątynię odwiedza 
wielu turystów ze Związku Sowieckiego. Ich niepewny wzrok,  
a przede wszystkim lęk w oczach mówiły same za siebie. Pewnego 
razu, kiedy spowiadałem w konfesjonale, jakiś Rosjanin oddalił się 
szybko od swojej grupy i podszedł do mnie. Poprosił o modlitwę. 
Chciał mi nawet za nią płacić. Zdecydowanie odmówiłem. Wtedy on 
wcisnął mi na siłę rubla na pamiątkę, bym nigdy nie zapomniał  
o zobowiązaniu. Ta moneta stała się dla mnie odtąd wręcz jakby reli-
kwią, pochodziła bowiem od mieszkańca uciemiężonego kraju. Często 
o niej mówię, umieściłem ją też – jak widać – w tytule tego tekstu.  
O tym człowieku nigdy nie zapomniałem. Co więcej, Opatrzność Boża 
sprawiła, że mogłem się zajmować jego losami w czasach sowieckich. 
Czynię to także obecnie. Sedno jego prośby bowiem nigdy nie ustało  
i ma stale ciąg dalszy. 

W badaniach nad problematyką Polaków na Wschodzie udało mi 
się zdobyć wielu współpracowników, także spoza Instytutu Polonij-
nego KUL, zwłaszcza ze Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, 
reprezentujących różne środowiska naukowe Polski i zagranicy. 
Urządzaliśmy międzynarodowe sympozja poświęcone Polakom żyją-
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cym między innymi w krajach, które powstały po rozpadzie Związku 
Sowieckiego. Dzięki tej współpracy wydałem monograficzne prace 
zbiorowe poświęcone Polakom na Łotwie, w Estonii, w Rosji, Mołda-
wii, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanie i na Ukrainie (na Krymie). 

Dzięki moim staraniom udało się, oprócz wspomnianych prac, 
opublikować także kilkanaście ciekawych tomów źródeł z serii Polacy 
na Wschodzie mówią o sobie. Publikacje te obejmują nie tylko prze-
szłość, ale i teraźniejszość, dzień dzisiejszy rodaków za naszą obecną 
wschodnią granicą. Niektóre książki rozeszły się, jak się mawia,  
niczym ciepłe bułeczki. Jedna wyszła nawet po angielsku, a inna zaś 
– Polacy na Łotwie – czeka akurat na drugie wydanie. 

To wszystko cieszy i dodaje sił do dalszej pracy. Amerykanin dr 
John Grondelski stwierdził, że kierowany przeze mnie przez kilka-
naście lat Instytut Polonijny KUL wykonał trudną do przecenienia  
i niezastąpioną pracę, dokumentując problematykę Polaków w byłym 
ZSRS. Jest to działalność szczególnie ważna, ale i trudna. „Większość 
ludzi, którzy migrują – podkreślił – niezależnie od tego, czy to wybór, 
czy przymus, należy do tzw. szarych mas – to najczęściej ludzie nie 
mający specjalnych warunków i pilności do siedzenia i spisywania 
swojej historii. Większość czasu i sił poświęcają na walkę o przetrwa-
nie. Zapisać historię tych ludzi to nie sprawa przeczytania książek  
i zestawienia cytatów. Jest to raczej praca podobna do mozolnej pracy 
poszukiwacza złota, który stojąc w zimnej wodzie, długo i cierpliwie 
przesiewa ręcznie piasek, poszukując wśród mnóstwa pospolitych 
kamyków tej czystej, prawdziwej grudki”. 

Za dwie książki – Polacy w Estonii oraz Polacy w Estonii mówią 
o sobie – otrzymałem nagrodę państwową prezydenta tego kraju. 
Prezydent RP odznaczył mnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski Polonia Restituta za całokształt dorobku naukowego, 
zwłaszcza za badania nad problematyką Polaków na Wschodzie.  
Za swoją pracę badawczą kilkakrotnie otrzymywałem nagrody rekto-
ra KUL. 

W programie mojej pedagogicznej szkoły średniej w Lublinie ofi-
cjalna propaganda nam, przyszłym pedagogom, wbijała do głowy, że 
religia to opium dla ludu. Miało tak być jakoby także na ziemiach 
polskich w XIX stuleciu. Moją odpowiedzią na to były późniejsze kil-
kuletnie badania nad pedagogią Kościoła w tym właśnie okresie i na 
tymże terenie. Okazało się, że sprawy miały się zupełnie inaczej. Być 
może ta konstatacja tłumaczy powodzenie mojej książki pt. Wycho-
wanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego 
na ziemiach polskich w II połowie XIX w., która miała dwa wydania. 
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Na emeryturze nadal chętnie pomagam w duszpasterstwie. 
Utrzymuję kontakt z moimi dawnymi słuchaczami i wychowankami. 
Niektórzy przychodzą do mnie stale do spowiedzi. Są i tacy, którzy 
biorą udział w mszach niedzielnych, które odprawiam. Jestem nie-
rzadko obecny na ślubach moich dawnych studentek i studentów 
pedagogiki, chrzczę ich dzieci, martwię się ich kłopotami, cieszę się 
sukcesami. Moim dawnym studentom księżom wygłosiłem 34 kaza-
nia prymicyjne, które dla każdego prymicjanta są zawsze jakimś 
drogowskazem na przyszłość. Staram się uczestniczyć w życiu moich 
dawnych studentów. Czasem zachodzę do nich na herbatę. Z wieloma 
z nich straciłem kontakt, ale rozpoznajemy się bezbłędnie, gdy tylko 
się spotykamy. Są tacy, oczywiście, którzy przychodzą, ale mam  
i takich, którzy odchodzą. Ale wciąż za jednych i za drugich czuję się 
odpowiedzialny. Oni zaś bardziej lub mniej czują się chyba ze mną 
związani. I tak idziemy razem przez życie. 

Wspomnę tu niewielką, ongiś dość popularną książkę amery-
kańskiego autora, J. D. Salingera, powieść Buszujący w zbożu. Jest 
tam ciekawa rozmowa bohatera tej książki, przypomnijmy: ucznia 
szkoły średniej, z jego siostrą. Ona stawia mu pytanie: Powiedz mi, 
kim ty w końcu chcesz być? Chłopiec odpowiada: Był czas, kiedy 
chciałem być adwokatem, ale teraz najchętniej stałbym obok łanu 
zboża, który urywa się nad przepaścią, i pilnowałbym, aby buszujące 
w zbożu dzieci nie wpadły do niej. „Mam swoje zadanie – czytamy  
w powieści – muszę schwytać każdego, kto się znajdzie w niebezpie-
czeństwie, tuż nad przepaścią. Bo dzieci rozhasały się, pędzą i nie 
patrzą, co tam jest przed nimi, więc ja muszę w porę doskoczyć i po-
chwycić każdego, kto by mógł spaść z urwiska. Cały dzień, od rana do 
wieczora, stoję tak na straży. Jestem właśnie strażak w zbożu. Wiem, 
że to wariacki pomysł, ale tylko tym naprawdę chciałbym być" (War-
szawa 1967, s. 159). 

Podobnie i ja rozumiem moje funkcje kapłańskie – z tym zasad-
niczym dodatkiem, że aby ludzie nie wpadli w przepaść, staram się, 
by uwierzyli w Chrystusa. Temu służy moje duszpasterstwo oraz 
publikacje naukowe. Kapłan ma więc i dzisiaj wiele zadań do wyko-
nania. 

W moim przekonaniu każdy nauczyciel, a ja nauczycielem byłem 
przez całe moje zawodowe życie, i mam nadzieję, że pozostałem nim 
także, przechodząc zawodowo w stan spoczynku, nigdy nie przestaje 
uczyć. Umyślnie używam tu określenia „stan spoczynku”, unikając 
słowa „emerytura”, bo ono kojarzy mi się z bezczynnością, z odcina-
niem kuponów od tego, co nagromadziło się w czynnym życiu (emeri-
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tus wszak po łacinie znaczy „zasłużony”). Tymczasem właściwie, ma-
jąc tę emeryturę, czyli zaopatrzenie na czas, kiedy już nie masz eta-
tu, zatrudnienia z listy płac, właśnie wtedy jest czas robienia tego, co 
ci kiedyś leżało na sercu, a może i teraz leży jeszcze bardziej. Często 
się słyszy, jak ludzie starsi radują się, że wreszcie nadchodzi czas, 
kiedy przeczytają to, co dotychczas odkładali z braku czasu. I niekie-
dy rzeczywiście czyta się to i żałuje, że nie uczyniło się tego wcze-
śniej, kiedy niejedna inspiracja może trochę inaczej ukierunkowałaby 
bieg życia. Tak bywa, ale najczęściej czekamy na coś innego, na po-
twierdzenie, że to, co w życiu robiliśmy, to było to właściwe, a gdzież 
takie potwierdzanie znaleźć, jak nie w studiowanych curricula vitae 
bliźnich. Ten materiał porównawczy jest nader istotny, bo miarą 
naszego dorobku są sukcesy i porażki innych, zwłaszcza jeśli są to 
ludzie szczególnie nam bliscy. Dlatego lekturą emerytów są zwłasz-
cza wspomnienia, pamiętniki, dzienniki. Człowiek bowiem w pełni 
dojrzały nie jest już ciekaw nowych teorii, odkryć. On chce kroczyć 
swoimi śladami, odnajdować na nich swoje odkrycia i dokonania, ale 
nie chce przy tym iść samotnie. Pragnie mieć przy sobie kogoś, kto 
razem z nim walczył, cierpiał, radował się. Człowiek jest, wedle już 
starożytnego przekonania, animal sociale i dobrze czuje się tylko 
wtedy, kiedy wokół niego coś się dzieje, a wiemy, że dziać może się 
tylko wówczas, kiedy do akcji wchodzi człowiek. Stąd też pozostaje on 
zawsze obiektem pożądania i zainteresowania. Jak długo to w nas 
dominuje, tak długo jesteśmy w pewnym sensie młodzi. Kiedyś, może 
nawet było to przed moim dorastaniem, była taka dość banalna  
w swojej nieprawdzie piosenka radziecka piosenka ze słowami:  
„Nawet starzec też jest młody, jeśli kocha wesoły letni wiatr…”. 
Trudno było być w pełni młodym w tym ponurym więzieniu, jakim 
był Związek Sowiecki, ale był to kraj niebywałych wprost mistyfika-
cji, dlatego tak wiele w nim śpiewano o wolności i radości życia.  
O tym akurat, czego tam właśnie chronicznie brakowało. 

Powiedział ktoś, zachęcany do pisania wspomnień, że tego nie 
uczyni, gdyż nie chce się wyzbywać tego, co tylko do niego należy. 
Popełnił wielki błąd, gdy życie, jakie otrzymaliśmy, należy do tych, 
do których zostaliśmy posłani. Nauczyciel został posłany do każdego, 
kto w taki czy inny sposób znalazł się na jego drodze. Bo nie znalazł 
się tam przypadkowo. Opatrzność  Boża go tam umieściła, dlatego 
także Jej winien się odpłacić, ofiarowując swoje doświadczenia bliź-
nim. 
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Ks. Edward Walewander 
 
 

RECENZJA WYDAWNICZA KSIĄŻKI 
MARIANA ZDZISŁAWA STEPULAKA PT. 

PSYCHOLOGICZNY WYMIAR TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ 
KSIĘDZA PROFESORA CZESŁAWA STANISŁAWA BARTNIKA, 

PŁOCK 2021, MPS 
 

Recenzowana rozprawa Mariana Zdzisława Stepulaka pt.  
Psychologiczny wymiar twórczości naukowej Księdza Profesora Cze-
sława Stanisława Bartnika ma niecodzienny charakter. Jest biogra-
fią naukową ks. prof. Czesława S. Bartnika (1929-2020). Na tym tle 
autor książki ukazuje wielki dorobek twórczy tego uczonego w wy-
miarze psychologii osoby ludzkiej.  

Oglądając się wstecz, a nie zauważając człowieka i jego dorob-
ku życiowego na pierwszym planie, deformujemy obraz dziejów do 
stanu nierozpoznawalności. Człowiek zawsze jest w centrum naszego 
poznania, a przynajmniej tak powinno być. Żeby to osiągnąć, trzeba 
dobrze zbadać, a potem opisać jego życie. Na taki właśnie cel i takie 
zadanie wskazuje sama nazwa biografia. Badacz, w tym przede 
wszystkim psycholog, w szczególny sposób musi zwracać na to uwa-
gę, gdyż w kręgu jego zainteresowań zawsze znajduje się człowiek; 
dodajmy człowiek in statu fieri, w trakcie formacji. I nie kto inny jak 
właśnie psycholog musi tej formacji patronować, ukierunkowywać ją, 
pomagać w jej rozwoju. To jest głównym sensem jego działalności,  
a właściwie misji, powołania.  

Jakże mógłby się z takiego zadania wywiązać bez szukania 
wzorów? A te są przeważnie zakodowane w teraźniejszości i przeszło-
ści. Historia, również ta najnowsza, jak to jest w przypadku drogi 
życia badanego tu autora, to przecież nie jest opis martwego świata, 
lecz poznawanie osiągnięć i losów ludzi, którzy żyli przed nami. Może 
lepiej powiedzieć ich życia, które się w tych losach ukonkretniło  
i zrealizowało. Z tego kodu trzeba czerpać jak najwięcej nie dla próż-
nej ciekawości, ale po to, by odczytane w nim wartości zaszczepiać 
innym, młodszym ‒ tym, którzy jeszcze nie są przygotowani, nie zaw-
sze wiedzą, jak należy żyć, aby służyć Bogu i Ojczyźnie, Dobru  
i Prawdzie. 

Wiedza o człowieku nigdy nie jest zamknięta, w pełni kom-
pletna. Zawsze jest niejako w drodze ‒ tak jak człowiek, który stale 
idzie. Chodzi o to, by szedł w dobrą stronę. Dlatego każda myśl  
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o człowieku oraz o jego osiągnięciach jest dla nas cenna, godna dys-
kusji i rozważenia. Dlatego dzielimy się tym, co wypracowaliśmy, co 
w danym momencie jest ważne, potrzebne, zwłaszcza że sytuacja,  
w jakiej funkcjonujemy, stale i szybko się zmienia. Rodzi problemy, 
jakich nigdy byśmy się nie spodziewali. Zmusza do zajęcia jedno-
znacznego stanowiska, dokonania wyboru.  

Biografistyka znalazła swoje miejsce w dyscyplinie psycholo-
gicznej i pedagogicznej stosunkowo niedawno, ale wielcy wychowaw-
cy z przeszłości zawsze instynktownie sięgali do wzorów osobowych. 
Zatem de facto uprawiali biografistykę, tylko ją inaczej nazywali. 
Wybitny polski pedagog i psycholog Ewaryst Estkowski już w pierw-
szej połowie XIX stulecia pisał, że biografie są tym dla ludzi, zwłasz-
cza młodych, czym opisy podróży. „Budzą ich ciekawość do nauki, 
kształcą ich nie tylko historycznie, ale i moralnie, podnoszą ich umysł 
i sposobią wcześnie do rozwinięcia własnego charakteru. Biografie 
największych mężów staną się dla dzieci drogowskazami, po których 
orientować się będą w dalszej nauce historii” (Wybór pism pedago-
gicznych, oprac. i wstępem poprzedził M. Szulkin, Warszawa 1955,  
s. 260-261). 

Ks. prof. M. Z. Stepulak ukazując twórczość naukową badane-
go autora nie pomija też własnej ścieżki życiowej. Recenzowana pra-
ca to z całą pewnością spłacanie długu wdzięczności ucznia wobec 
mistrza. Autor książki nie ukrywa tego, że wiele zawdzięcza swoje-
mu nauczycielowi. Dlatego też jego wątki osobiste znajdują odpo-
wiednie miejsce w omawianej tu rozprawie.  

Psychologiczny wymiar dorobku naukowego ks. Bartnika autor 
przedstawia w pięciu rozdziałach. I tak psychologia osoby ludzkiej 
ukazana jest w następujących rozdziałach:  

w świetle teologii dogmatycznej Bartnika (I);  
w refleksji filozoficznej i personalistycznej (II);  
w teologii społecznej (III); 
w nauczaniu Kościoła katolickiego, tak jak rozumiał je Bart-

nik (IV) 
oraz  w teologii kultury, polityki, narodu i ojczyzny, oczywi-

ście w rozumieniu badanego tu autora (V). 
Trudno tu omawiać poszczególne rozdziały pracy. Każdy z nich 

jest ciekawy i ujęty problemowo. Przykładowo ostatni jest szczegól-
nie pojemny. Prowadzi do zasadniczych przemyśleń i wniosków.  
W naszej trudnej współczesności możemy powtarzać za Bartnikiem, 
że Kościół był twórcą nowej kultury powstałej po upadku cesarstwa 
rzymskiego. Mamy przypominać nie zorientowanym i uprzedzonym 
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do Kościoła i jego misji w świecie, że do XVI stulecia Christianitas 
była silną podstawą i osnową kultury europejskiej jako takiej. Autor 
recenzowanej tu rozprawy kieruje w swych rozważaniach przesłanie 
ks. prof. Bartnika do ludzi, którzy wierzą w nieistnienie Boga.  
Dowodzi, że prawdziwe oświecenie istnieje tylko poza Wszechświa-
tem, czyli w Bogu Stwórcy. 

Jako niezbędne wskazówki z pozycji recenzenta proponuję do-
konanie dokładnej stylistycznej korekty studium. Trzeba też wyru-
gować pojawiające się niekiedy powtórki. Niektóre uwagi zaznaczono 
ręcznie na tekście maszynopisu. 

W podsumowaniu niniejszej recenzji trzeba stwierdzić, że publi-
kacja ks. prof. Mariana Z. Stepulaka na temat twórczości naukowej 
ks. Cz. S. Bartnika dokonanej w wymiarze psychologicznym jest uję-
ciem w pełni nowatorskim. Została przedstawiona drobiazgowo  
i ukazuje  ogromne osiągnięcia uczonego o światowej randze. Liczne 
źródła i bogata literatura przedmiotu świadczą o perfekcyjności ks. 
Stepulaka w manifestowaniu swej erudycji. W tym przypadku jest to 
także świadectwo o tworzywie naukowym wykorzystanym faktycznie 
w trakcie powstawania i pisania dzieła. Treść rozprawy nie pozosta-
wia co do tego żadnych wątpliwości.  

Rozprawa ks. prof. Mariana Stepulaka znajdzie z całą pewno-
ścią wielu czytelników. Prof. Cz. S. Bartnik jest nadal żywo obecny  
w świadomości społecznej. Bez poznania bogatego dorobku naukowe-
go ludzi, którzy tworzyli jeszcze tak niedawno, w tym przypadku  
ks. prof. Cz. Bartnika, nie można zrozumieć tego, co dzieje się współ-
cześnie. Przypomnienie w pełni aktualnych jeszcze na dziś nowator-
skich myśli tego polskiego uczonego to wskazanie ważnej drogi na 
dziś i na jutro. Dlatego oryginalna rozprawa ks. prof. Mariana Stepu-
laka pt. Psychologiczny wymiar twórczości naukowej Księdza Profe-
sora Czesława Stanisława Bartnika zasługuje na opublikowanie. 
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Ks. Edward Walewander  

 
 

MAŁGORZATA PRZENIOSŁO, MAREK PRZENIOSŁO,  
SŁOWNIK BIOGRAFICZNY PROFESORÓW UNIWERSYTETÓW DRUGIEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI,  
WYD. UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO  

(E-MAIL WYD@UJK.EDU.PL), FOT., WYKAZ SKRÓTÓW, SS. 397. 
 

Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczy-
pospolitej. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest dziełem niełatwym do 
oceny, nawet po nadzwyczaj dokładnej jego lekturze. Nie w tym też 
rzecz, by wyszukiwać w nim jakieś braki. Nie one bowiem mogłyby 
stanowić kryterium, na którym należałoby formułować sąd o tej nie-
zwykłej książce. 

Przede wszystkim trzeba by poszukać publikacji pokrewnych,  
by uzyskać swoiste tertium comparationis, a więc leksykonów bio- 
bibliograficznych i środowiskowych, bo do tego rodzaju opracowań 
należy zaliczyć prezentowane tu dzieło. Od razu trzeba zaznaczyć,  
że wysiłek autorów jest ze wszech miar oryginalny. Jeśli więc wska-
żemy tu na dwie prace niewątpliwie inspirujące pod względem meto-
dologicznym i siłą rzeczy dostarczające wiele materiału faktograficz-
nego, to głównie po to, aby podkreślić dbałość autorów Słownika  
o czerpanie z najlepszych wzorów. Mamy tu bowiem na myśli dwa 
monumentalne dzieła: Polski Słownik Biograficzny (PSB) oraz Nowy 
Korbut. O ile PSB cechuje najlepszy schemat życiorysu, to Nowy 
Korbut daje niezrównany, jasny i warsztatowy przegląd literatury 
zarówno podmiotowej, jak i przedmiotowej.  

Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczy-
pospolitej. Katolicki Uniwersytet Lubelski zawiera dokładniejsze  
informacje bibliograficzne niż Nowy Korbut. Do tego przy najogól-
niejszej charakterystyce dzieła trzeba dodać jego niepowtarzalny, 
własny koloryt oraz autentyczną ideę przewodnią: stawiać przed oczy 
nie tylko uczonego, przy czym obojętne, czy znanego, czy ewentualnie 
wydobytego z zapomnienia. Oczywiście przypomnienie profesorów, 
których twórczość zapisała się na stałe w dziejach polskiej czy świa-
towej nauki, byłoby już wystarczającą racją do podjęcia żmudnej 
kwerendy, jakiej wymagało przygotowanie Słownika. Ambicje jego 
autorów poszły jednak dalej. Najlepiej to widać nie tyle na przykła-
dzie pojedynczych biografii, co w poszukiwaniu wspólnego mianow-
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nika pewnych grup uczonych, zwłaszcza wywodzących się z tej samej 
epoki i środowiska. W tym dopiero staje się dostrzegalny pewien 
wyraźny pomost pomiędzy nauką tworzoną na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim, nierzadko o wyraźnym nachyleniu eklezjalnym,  
a innymi dziedzinami nauki i kultury pielęgnowanymi na pozosta-
łych uczelniach Drugiej Rzeczypospolitej. Wiele pożytecznego mate-
riału dostarcza zwłaszcza punkt 12 (funkcje pełnione w szkolnictwie 
wyższym) i dalsze w każdej przedstawianej biografii. Wskazują one, 
że uczony nie musiał zasklepiać się ciasno w swoim przedmiocie  
badań, ale przeciwnie – rozwijał się dopiero w pełni, gdy swoją wie-
dzę angażował w inne gałęzie nauki albo też po prostu w bieżące 
życie. Właśnie pisarstwo prezentowanych profesorów i ich działal-
ność społeczno-naukowa zawiera często pomniki kultury polskiej, 
nieodstające bynajmniej od osiągnięć myśli zagranicznej. Uwypukle-
nie tego, jasne ukazanie badanego zagadnienia w polskim dorobku 
naukowym, to godne podkreślenia ważne novum, które zawdzięcza-
my temuż Słownikowi.  

Wszystkie biogramy Słownika opierają się na identycznym 
schemacie, składającym się z 16 punktów. Ich zawartość można ująć 
lapidarnie: profesor na uniwersytecie – drogi jego spełniania na 
kanwie własnego itinerarium. Wchodząc jeszcze mocniej in medias 
res, trzeba zatem powiedzieć, że tym, co w życiu każdego naukowca 
stanowiło kwintesencję jego osobowości, było jego konkretne spełnia-
nie się na uniwersytecie. Żadne życie doczesne nie pozostaje bez śla-
du. I nie chodzi tylko o dziedzictwo naturalne, potomstwo, ród, wy-
mierny dorobek, ów naturalny proces przedłużania rodzaju ludzkie-
go, nić życia snującą się przez pokolenia. W recenzowanym dziele 
odnotowano zatem ważne wydarzenia dotyczące życia rodziców nie-
których spośród profesorów, choćby udział w Powstaniu Stycznio-
wym. Odnotowano nawet niepolskie pochodzenie rodziców niektó-
rych uczonych, niekiedy tylko matki. W tym jednak łańcuchu życia 
dorobek twórczy profesora – wybrane publikacje, dłuższe wyjazdy 
zagraniczne czy też inne formy aktywności naukowej – znajduje się 
w centrum zainteresowania autorów Słownika i znajduje wyraz  
w konkretnym biogramie.  

Niemała grupa bohaterów recenzowanego dzieła pozostawała 
aktywna naukowo także po przejściu na emeryturę, tak jak było np. 
w przypadku „przedwojennego profesora” Czesława Strzeszewskiego 
(por s. 307-310), dobrze znanego piszącemu te słowa. 

Książka Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej 
Rzeczypospolitej. Katolicki Uniwersytet Lubelski autorstwa Małgo-
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rzaty Przeniosło i Marka Przeniosło to taka swoista mapa drogi pro-
fesorów KUL w okresie międzywojennym, czyli właśnie w okresie 
Drugiej Rzeczypospolitej, ale także podczas drugiej wojny światowej, 
a nawet w latach późniejszych. Jest to przede wszystkim zapis ich 
drogi, nierzadko bardzo trudnej.  

W recenzowanej książce autorzy ukazują nie tylko profesorów, 
ale także osoby, które, powierzone ich pieczy, stały przy nich w róż-
nych sytuacjach życiowych. 

Praca powstała na podstawie różnorodnych i bogatych źródeł. 
Autorzy sięgnęli do wszystkich fundamentalnych przekazów.  

Omawiane dzieło zostało spisane przede wszystkim po to, by nie 
zaginęła pamięć, żeby ocalał każdy ślad, nawet najdrobniejszy. Takie 
przekazy mają ogromną wagę. Służą nie tylko umacnianiu więzi 
pokoleń. Każdy człowiek łaknie wzorców, zwłaszcza człowiek młody, 
szukający potwierdzenia swoich dążeń i pragnień. Poszukując wzor-
ców, sięga po postaci nie tylko głośnych bohaterów, ale bardziej może 
ludzi z najbliższego otoczenia, żyjących jeszcze choćby tylko w pamię-
ci najbliższych mu osób. Tacy ludzie przemawiają w sposób o wiele 
bardziej zrozumiały niż owe postaci pomnikowe. Autorom udało się 
przedstawić profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wła-
śnie jako ludzi zwyczajnych, a jednocześnie niezwyczajnych, pracują-
cych na różnych stanowiskach nie tylko na lubelskiej uczelni,  
ale także w innych ośrodkach naukowych Polski, a także nierzadko 
za granicą.  

Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczy-
pospolitej. Katolicki Uniwersytet Lubelski, przedstawiony przez auto-
rów we wprost pasjonujący sposób, stanowi żywy obraz przeszłości. 
Pomaga sprawdzać i umacniać tożsamość wyjątkowych pokoleń pro-
fesorów, ich bowiem następcy mają pełne prawo czuć się spadkobier-
cami ludzi, których nazwiska odczytują nie tylko na tablicach  
nagrobnych w wielu miejscach ich pochówku i pamięci. Książka  
o 72 profesorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mimo jej 
słownikowego charakteru, napisana jest nader klarownym językiem, 
udatnie wciągającym w bieg trudnych, a często tragicznych wyda-
rzeń z życia Polski i Kościoła.  

Dla wnikliwszego badacza jest to kompendium wiedzy podsta-
wowej i przewodnik prowadzący do wielu zagadnień szczegółowych. 
Widać w nim też ogromny trud szperaczy i prawdziwych kustoszów 
pamięci nie tylko na temat profesorów Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. 
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Słownik jest – jeśli tak wolno powiedzieć – swoistym remanen-
tem twórczości naukowej na KUL-u. Zdecydowanie poszerza badania 
prof. Grażyny Karolewicz, których wyniki są zawarte w jej zasadni-
czym dziele pt. Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego w okresie międzywojennym (t. I-II, Lublin 1996). 

Recenzowany Słownik, jak każde tego typu przedsięwzięcie, mo-
że i powinien inspirować dalsze badania szczegółowe, a także dysku-
sje wokół polskich osiągnięć naukowych w okresie międzywojennym. 
Omawiane dzieło jest jak gdyby wizytówką wkładu lubelskiej uczelni 
katolickiej w naukę polską. Wyraźnie uświadamia, że niewielu doko-
nało tak wiele w trudnym czasie odbudowy Polski i tworzenia struk-
tur powstałego w 1918 r. Uniwersytetu Lubelskiego, który od 1928 r. 
otrzymał miano poszerzone o przymiotnik „Katolicki”. Omawiana 
książka operuje tylko bezspornymi faktami – twórczością ludzką, 
dlatego ma tak znaczącą wymowę. 

W tym miejscu nie można zrezygnować jeszcze z innego sumują-
cego podkreślenia szczególnej wagi tego dzieła, zarówno warsztato-
wej, jak i merytorycznej. Jest to bowiem ważny i – rzec można – de-
cydujący krok na drodze do pełnego zaprezentowania polskiej myśli 
twórczej w ogóle, a zwłaszcza w okresie Dwudziestolecia. Dlatego 
autorom, Małgorzacie Przeniosło oraz Markowi Przeniosło, którzy 
przyczynili się do urzeczywistnienia tegoż Słownika, należą się ser-
deczne słowa uznania. 
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Elżbieta Orzechowska 

 
 

KAPELANI W ODDZIAŁACH POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
NA PRZYKŁADZIE DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ 

 
Powstanie Styczniowe cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem 

historyków, czego dowodem były niedawne obchody 159. rocznicy 
jego wybuchu. Zryw niepodległościowy 1863 r. był ściśle powiązany  
z religijną motywacją społeczeństwa i katolicką tożsamością narodu. 
Uwidoczniło się to w połączeniu dwóch popularnych wówczas haseł: 
obrony wiary i wolności ojczyzny. Ludzie Kościoła nie pozostali obo-
jętni na te wezwania. Nie znaczy to, że wszyscy solidarnie i jedno-
myślnie opowiedzieli się za walką zbrojną. Postawy duchowieństwa 
rzymskokatolickiego, podobnie jak innych grup społecznych w Króle-
stwie Polskim, były zróżnicowane. Bezpośredni udział księży w Insu-
rekcji – wbrew twierdzeniu wielu badaczy – nie był też powszechny. 
Dowodem tego jest chociażby nieliczna w skali całego Królestwa Pol-
skiego obecność duchownych w oddziałach zbrojnych Powstania  
w roli kapelanów.  

Niektórzy duchowni, i to – co warto zaznaczyć – wbrew prawu 
kanonicznemu, pełnili jednak służbę żołnierską, walcząc z bronią  
w ręku. Niekiedy ginęli bohaterską śmiercią na polu walki. Takimi 
heroicznymi kapłanami byli m.in. o. Wojciech Elgiett (Elgӧt), ps. 
Wieniawa, reformat z Sandomierza, a potem z Solca, i ks. Franciszek 
Przybyłowski, były profesor Seminarium Sandomierskiego, od 1862 r. 
proboszcz w Modliborzycach. Udział kapłanów w Powstaniu Stycz-
niowym pozostaje nadal, mimo licznych publikacji temu poświęco-
nych, zagadnieniem otwartym i niedoprecyzowanym1. 

                                                      
1 E. Jabłońska-Deptuła, J. Gawrysiakowa, Materiały do zaangażowania 

patriotycznego zakonów męskich w Królestwie Polskim w latach 861-1864,  
w: Materiały do historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i początku 
XX wieku, oprac. H. Dylągowa, E. Jabłońska-Deptuła i in., Lublin 1976, passim;  
S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1972; P. Kubicki, Bojowicy kapłani za 
sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915. Materiały z urzędowych świadectw 
władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych, t. 1-10, 
Sandomierz 1933-1940; E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie  
w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji, Lublin 2002; Tenże, Tunka. Syberyjskie 
losy księży zesłańców 1863 roku, Wrocław 2011; E. Orzechowska, Duchowieństwo 
diecezji sandomierskiej w powstaniu styczniowym, Sandomierz 2018; Taż, Księża 
kapelani w oddziałach powstańczych województwa sandomierskiego 1863-1864, 
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Artur Grottger, Przysięga (karton III z cyklu Lituania). 

(bing.com/images). 

1. Kapłani w oddziałach powstańczych 

W Powstaniu Styczniowym powszechną praktyką było, że 
ochotnicy i pojedyncze oddziały wyruszały do walki „w imię Boże”. 
Swoją powstańczą drogę rozpoczynali konsekwentnie dopiero po 
spowiedzi i Komunii św. oraz po otrzymaniu błogosławieństwa od 
duchownych. Odbywało się to często w kościele parafialnym lub na 
miejskim rynku i było połączone z przysięgą odbieraną od nowo 
wstępujących do partii zbrojnej. Przysięgą ochotnicy zobowiązywali 
się, że przede wszystkim w Bogu będą widzieć swojego sojusznika.  
O religijnej atmosferze w oddziałach świadczyły też znaki święte, 
zwłaszcza maryjne, umieszczane na sztandarach, chorągwiach i go-
dłach powstańczych. Proporce walczących Polaków zdobił widoczny 
obok krzyża wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Normalnym 
zjawiskiem w takiej sytuacji była więc obecność kapłana w oddziale. 

Niektórzy kapłani, powodowani entuzjazmem niepodległościo-
wym, wstąpili w szeregi powstańcze już pamiętnej nocy z 22 na 23 I 
1863 r. Na przykład w województwie sandomierskim w ataku na 
Jedlnię i tamtejszą kompanię saperów rosyjskich już 23 I 1863 r. 
wziął udział znany z działalności w ruchu religijno-patriotycznym 
kapucyn o. Agrypin Konarski. W szturmie na garnizon rosyjski  

                                                                                                                      
„Wojskowy Przegląd Historyczny” 39 (1994), s. 94-109; Taż, Posługa kapelańska  
w oddziałach zbrojnych Powstania Styczniowego, w: „Kronika Diecezji 
Sandomierskiej” 107 (2014), nr 11-12, s. 805-824; J.S. Pietrzak, Księża powstańcy 
1863, Kraków 1913; E. Walewander, Echa powstania styczniowego w prasie 
austriackiej, Warszawa 1989.  
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w Bodzentynie, również w noc wybuchu Powstania, uczestniczyli 
dwaj miejscowi księża Ignacy Ciągliński i Antoni Omiński. Wśród 
powstańców maszerujących tej nocy na Szydłowiec był ks. Antoni 
Ryłkowski, proboszcz z Jastrzębi2. Taki rodzaj uczestnictwa w Insu-
rekcji spotkał się jednak ze sprzeciwem. Józef S. Pietrzak pisał oneg-
daj: Były wprawdzie wyjątki, że i księża niektórzy za broń porwali, 
ale to pochwalonem tu być nie może, gdyż nie jest zgodne z ich sta-
nem3. Zaznaczał, że jedyna broń, jaka przystoi kapłanowi, to krzyż  
w ręku. 

Powstańczy Rząd Narodowy (dalej RN) ze względu na udział du-
chownych w Powstaniu, zwłaszcza w charakterze kapelanów, praw-
nie usankcjonował ten fakt, wydając 12 V 1863 r. regulamin Organi-
zacja Sztabów Wojsk Narodowych Powstania w R. 1863 oraz Instruk-
cję o postępowaniu wojskowym w obozach z 22 V 1863 r. Natomiast  
w ustawie z 16 VI 1863 r. o poborze do wojska narodowego zwolnił od 
obowiązku służby wojskowej wszystkich wyświęconych księży4. 

Według regulaminu z 12 V 1863 r. w skład sztabu naczelnika 
wojskowego województwa (RN przyjął podział Królestwa Polskiego 
na województwa) wchodził naczelny kapelan kwatery głównej, któ-
remu podlegali kapelani oddziałowi. Kompetencje tych ostatnich 
określała wspomniana Instrukcja: Kapelani oddziałowi obowiązani 
są odprawiać mszę świętą, miewać nauki, dawać swym życiem przy-
kład moralnego postępowania; uczyć żołnierzy pacierza, zasad wiary, 
nieść pomoc lekarską i moralną chorym i rannym; pełnić obowiązki 
religijne nie żądając żadnej zapłaty; w czasie boju znajdować się 
winni z krzyżem przy szeregach i swym przykładem zachęcać do wy-
trwałości i męstwa5. Kapelani w obozie podlegali bezpośrednio do-
wódcy oddziału, który miał pilnować, by w trosce o poziom moralny 
powstańców obrzędy religijne nie były zaniedbywane. Zazwyczaj 
ograniczały się one do pacierza rano i wieczorem, śpiewania hymnów 
narodowych, odprawiania mszy św. w niedziele i święta, o ile oko-
liczności wojenne na to pozwolą. W stosunku do powstańców innych 
wyznań niż rzymskokatolickie RN przyjął stanowisko tolerancyjne, 
zaznaczając, że obrzędy religijne powinni oni odbywać według swoich 
przepisów6. 

                                                      
2 P. Kubicki, Bojownicy kapłani, cz. 1, t. 3, s. 86, 156, 173.  
3 J. S. Pietrzak, Księża powstańcy, s. 19.  
4 Dokumenty Wydziału Wojny Rządu Narodowego 1863-1864, w: Powstanie 

Styczniowe. Materiały i dokumenty, Wrocław-Warszawa 1973, s. 41, 43-49. 
5 Tamże, s. 45. 
6 Tamże. 



INNE 

 
 

 

114

Kapelanów oddziałowych w powstaniu było niewielu. Do wyjąt-
ków należeli też duchowni, którzy w partiach powstańczych przeby-
waliby przez dłuższy czas. Dotyczyło to także oficerów. Płynność ka-
dry wojskowej, poza nielicznymi przypadkami, była wówczas normą, 
wynikającą z sytuacji militarnej Powstania. Należy z tego wniosko-
wać, że tylko nieliczni kapelani będący w oddziałach posiadali rzą-
dowe nominacje, nadane im przez Wydział Wojny RN. Kapelanem 
wojsk narodowych w województwie podlaskim 22 V 1863 r. został  
ks. Leonard Szymański, pełniący tę funkcję w oddziale Józefa Jan-
kowskiego. W województwie sandomierskim zaś takie nominacje 
otrzymali ks. Józef (Tomasz) Musielewicz i o. Bronisław Antoni Mar-
kowski, dominikanin7. 

Rozwój Powstania spowodował, że w zgrupowaniu gen. Mariana 
Langiewicza, naczelnika wojskowego województwa sandomierskiego, 
którego obszar odpowiadał terenowi diecezji sandomierskiej (powsta-
ła w 1818 r.), przebywało kilku kapłanów. Pochodzili oni nie tylko  
z parafii i klasztorów tejże diecezji, ale także z diecezji sąsiednich. 
Obowiązki naczelnego kapelana pełnił ks. Paweł Kamiński, misjo-
narz z Warszawy, który wcześniej był kapelanem w oddziale Żua-
wów. Po śmierci Franciszka Rochebrune’a; uczestniczył też w wy-
prawie na Miechów (17 II 1863 r.). W obozie gen. Langiewicza prze-
bywali czasowo m.in. księża: ks. Antoni Ciągliński, o. Feliks  
Dąbrowski, bernardyn z Wielkopolski, o. Wojciech Elgiett, reformat  
z Solca (ranny w bitwie pod Małogoszczą 24 II 1863 r.), o. Agrypin 
Konarski, kapucyn, ks. Józef Musielewicz, o. Serafin Szulc, bernar-
dyn z Warki (wcześniej w partii Apolinarego Kurowskiego), ks.  
Feliks Szymański, wikariusz ze Staszowa, o. Wincenty Wrześniak, 
dominikanin, i nieznany ksiądz z Częstochowskiego8. 

Postacią szczególnie znaną i cenioną przez powstańców był ks. 
kan. Kacper Kotkowski, proboszcz z Ćmielowa. Jako naczelnik cy-
wilny województwa sandomierskiego należał do sztabu gen. Langie-

                                                      
7 Tamże, s. 12. Rozkaz dzienny nr 8 z 22 VI 1863 r. W okresie od 15 IV do 11 

XII 1863 r. nominacje kapelańskie otrzymało zaledwie ośmiu kapłanów w sześciu 
województwach. Dla porównania nominacje wojskowe otrzymało ogółem 598 
powstańców (Tamże, s. 3-23). Według obliczeń E. Jabłońskiej-Deptuły  
i J. Gawrysiakowej w Królestwie Polskim spośród 540 braci i ojców biorących udział  
w Powstaniu było tylko 14 zakonników kapelanów. E. Jabłońska-Deptuła,  
J. Gawrysiakowa, Materiały, passim. Zob. E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie,  
s. 263-264. 

8 J. Kościesza-Ożegalski, Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863, Kraków 
1903, s. 57; S. Szulc, Pamiętnik kapelana księdza Serafina Szulca, w: Zapominane 
wspomnienia, oprac. E. Kozłowski, Warszawa 1981, s. 114.  
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wicza i pełnił obowiązki polityczne. Pozostał przy generale aż do 
upadku jego dyktatury (19 III 1863 r.). Wtedy też księża, podobnie 
jak niektórzy dowódcy, opuścili pole walki i wrócili do swoich parafii; 
niektórzy przekroczyli granicę galicyjską bądź przeszli do innych 
oddziałów powstańczych. Ks. Józef Tuszewski, kapelan w sztabie 
gen. Langiewicza, z polecenia ks. Kotkowskiego, swojego przełożone-
go, wrócił na wikariat do Ćmielowa. W październiku 1863 r. zesłano 
go na Syberię9. Do Galicji przeszli księża: Ciągliński (1864 r. skazany 
na katorgę), ranny Elgiett, Kamiński, Kotkowski, Szulc, który pełnił 
potem obowiązki duszpasterskie w oddziale Andrzeja Łopackiego. 
Ks. Kamiński został ponownie na krótko kapelanem formacji F. 
Rochebrune’a, w której poprzednio kapelanem był ks. Feliks 
Szymański10. 

 

 
Ks. Kacper Kotkowski, proboszcz z Ćmielowa  

(Muzeum Okręgowe w Radomiu). 
 
Po przejściu gen. Langiewicza do Galicji ciężar walki na terenie 

województwa sandomierskiego spoczął na płk. Dionizym Czachow-
skim. Przez jego zgrupowanie przewinęło się też kilku kapelanów, 
takich jak m.in.: o. Antoni Majewski, reformat ze Stopnicy, zamor-
dowany przez Moskali 18 III 1863 r. w bitwie pod Grochowiskami  
w chwili, gdy spowiadał rannych powstańców; o. Bronisław Antoni 
Markowski, dominikanin, represjonowany po powstaniu; ks. Józef 
Musielewicz, który po śmierci Pułkownika 6 XI 1863 r. pod Jaworem 

                                                      
9 Biblioteka Narodowa (BN), rkps, sygn. II 6471, k. 23v; J. Wiśniewski, Udział 

księży z diecezji sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym 1863 r., Radom 1926 
(1927), s. 22. 

10 S. Szulc, Pamiętnik kapelana, s. 121-122; J. Prendowska, Moje wspomnienia, 
Kraków 1962, s. 56-57, 102-103. 
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Soleckim i rozbiciu oddziału ukrywał się, a jesienią 1863 r. zgłosił się 
do zgrupowania gen. Józefa Hauke-Bosaka (przetrwał w nim do wio-
sny 1864 r., potem wyemigrował do USA i pracował wśród Polonii);  
o. Serafin Szulc, bernardyn z Warki, czy o. Agrypin Konarski, kapucyn. 

O o. Konarskim historyk Walery Przyborowski napisał, że był to 
powszechny w tej dobie typ rewolucjonisty i ciasnogłowego zapaleńca, 
jakich wtedy pełno było po wszystkich klasztorach11. Istnieje wersja, 
że płk Czachowski usunął go z oddziału za pijaństwo. Zakonnik zna-
lazł się potem w partii zbrojnej Władysława Kononowicza, gdzie peł-
nił obowiązki kapelana, po skończonym nabożeństwie wygłaszał 
przed ołtarzem nauki i patriotyczne mowy. Po rozwiązaniu oddziału 
Kononowicza ukrywał się, ale 3 VI 1863 r. w okolicach Warki został 
aresztowany przez oddział gen. Mikołaja Meller-Zakomelskiego  
i odesłany do Cytadeli warszawskiej. Po tygodniowym śledztwie sąd 
wojenny skazał o. Agrypina Konarskiego na śmierć przez powiesze-
nie. Był on pierwszym kapłanem publicznie straconym w Królestwie 
Polskim (12 VI 1863 r.), bez zdjęcia z niego sakry przez władzę du-
chowną, za udział w Powstaniu i pełnienie funkcji kapelana oddzia-
łu. Postępowanie takie było sprzeczne z zapewnieniami namiestnika 
Królestwa Polskiego, wielkiego księcia Konstantego, że lekarze  
i kapelani niosący pomoc rannym i umierającym powstańcom nie 
będą pociągani do odpowiedzialności karnej12. Śmierć kapłana na 
szubienicy wywarła bolesne wrażenie na narodzie polskim; uznano 
go za męczennika, stracono bowiem kapłana, który nie zasłużył na 
tak okrutną karę. W prasie tajnej ukazały się artykuły potępiające tę 
zbrodnię13. 

Na szczególną uwagę zasługuje także patriotyczna postawa 
wspomnianego już reformata o. Wojciecha Elgietta, ps. Wieniawa, 
byłego kapelana w zgrupowaniu gen. Langiewicza. Na wieść o przy-
gotowywanej jesienią 1863 r. nowej kampanii powstańczej przybył on 
do tworzącego się w Mielcu oddziału płk. Czachowskiego. W stopniu 
kapitana wszedł w skład jego sztabu i otrzymał jednocześnie dowódz-
two kompanii kosynierów. Wśród powstańców cieszył się opinią zdol-

                                                      
11 W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 4, Kraków 1905, s. 83. 
12 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, s. 527, 543, 737. 
13 Prasa tajna z lat 1861-1864, w: Powstanie styczniowe. Materiały  

i dokumenty, cz. 2, Wrocław-Warszawa 1969, s. 282-283. Władze carskie, chcąc 
ośmieszyć o. Konarskiego przed społeczeństwem, w jednym z urzędowych dzienników 
napisały, że 23 V opuścił bandę Kononowicza, który przepędził go za częste upijanie się. 
(Tamże, s. 282). Zob. też S. Kieniewicz, Powstanie, s. 527, 543; E. Niebelski, 
Duchowieństwo lubelskie, s. 247-248. 
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nego i dzielnego dowódcy. Poległ 21 X 1863 r. w starciu pod Jurkowi-
cami14. 

 

 
o. Wojciech Elgiett, ps. Wieniawa  

(Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie). 
 
Mniejsze liczebnie oddziały powstańcze w Sandomierskiem też 

miały przez pewien czas swoich kapelanów. W partii płk. Zygmunta 
Chmieleńskiego obowiązki duszpasterskie sprawował o. Rafał Toma-
szewski, reformat z klasztoru w Stopnicy, w 1866 r. zesłany na Sybe-
rię15.  

W partii mjr. Faustyna Grylińskiego funkcję kapelana pełnił ks. 
Stefan Parka, były profesor Seminarium Sandomierskiego. Pamięt-
nikarz Władysław Zawadzki pisał, że 2 II 1863 r. biskup sandomier-
ski Józef Juszyński bardzo wiele medalioników i szkaplerzy osobiście 
poświęciwszy, przez księdza umyślnego [wikarego Parkę] przesłał je 
dowódcy Langiewiczowi dla rozdzielenia między powstańców16. 
Ksiądz opatrywał rannych w starciach, odbierał przysięgę od wstępu-
jących w szeregi powstańcze, udzielał błogosławieństwa idącym  
w bój. Uciekł z kraju, obawiając się represji władz carskich. Przeby-

                                                      
14 Po bitwie pod Jurkowicami, wśród poległych powstańców, przywiezionych do 

Klimontowa, znajdowało się ciało o. Elgietta rozpoznane po medalionie z wyrytym 
napisem „Ksiądz Wojciech”. Ks. Jan Krupiński, proboszcz z Klimontowa, pochował go 
w oddzielnym grobie. W. Dąbkowski, Powstanie styczniowe w Puszczy Kozienickiej, 
Warszawa 1974, s. 276; E. Niebelski, Bitwa od Jurkowicami 21.10.183 r., „Wojskowy 
Przegląd Historyczny”, 38 (1993), nr 3, s. 114. 

15 P. Kubicki, Bojownicy kapłani, cz. 1, t. 3, s. 757; E. Niebelski, Tunka, s. 111, 
127, 347. 

16 BN, rkps, sygn. II 6471, W. Zawadzki, Wspomnienia o ks. kanoniku K.G. 
Kotkowskim, k. 10v. 
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wał na emigracji we Francji i Austro-Węgrzech bez prawa powrotu 
do Królestwa17. 

W oddziale Tomasza Stamirowskiego kapelanem był o. Emilian 
Małobęcki, reformat z klasztoru w Sandomierzu. Po dostaniu się do 
niewoli 20 V 1863 r. w bitwie pod Radziwiłłowem został zesłany na 
Syberię. 

W literaturze przedmiotu do oddziału płk. Czachowskiego błęd-
nie przypisywany jest bernardyn z klasztoru w Zbarażu o. Bernard 
Józef Bulsiewicz. Zakonnik ten służył w oddziale płk. Leona Cze-
chowskiego w Lubelskiem, a potem w galicyjskim oddziale gen. An-
toniego Jeziorańskiego. Swojej obecności wśród powstańców nie 
ograniczał tylko do obowiązków duszpasterskich, ale z krzyżem  
w ręku prowadził też szyki do boju, 21 III pod Krzeszowem i 1 V 
1863 r. pod Kobylanką, gdzie został ranny18.  

Duchowni musieli zdawać sobie sprawę, że udział w walce  
z bronią w ręku, a nawet sam fakt opuszczenia klasztoru lub parafii  
i pójścia do Powstania automatycznie ściągały na nich cenzury ko-
ścielne. Wierzyli jednak, że zniesienie kar kościelnych będzie możli-
we po zakończeniu Insurekcji. Prowadzono wszak walkę nie tylko  
o wyzwolenie narodowe, ale również w obronie religii rzymskokato-
lickiej. Udział duchownych w Powstaniu był dla Kurii Rzymskiej 
sprawą niewątpliwie gorszącą i zarazem kłopotliwą. Papież Pius IX 
podczas audiencji udzielonej w 1863 r. jezuicie o. Hieronimowi Kaj-
siewiczowi pytał go z niepokojem: Co też wasi księża wyprawiają, 
dowodzą bandami powstańczymi19. 

 

                                                      
17 W protokole przesłanym biskupowi Juszyńskiemu napisano, że z powodu 

wystąpienia ks. Stefana Parki, profesora Pisma św. i gramatyki łacińskiej w 
Seminarium Sandomierskim, okazała się konieczna potrzeba zajęcia opróżnionej 
katedry. Archiwum Seminarium Duchownego w Sandomierzu (ASDS), Księga sesji 
pedagogicznych (1848-1874). Protokół nadzwyczajnego posiedzenia profesorów 
seminarium sandomierskiego w dniu 09.03.1863 r.; P. Kubicki, Bojownicy kapłani, cz. 
3, t. 3, s. 116, 118. 

18 Po wyleczeniu ran i przedostaniu się do Galicji wyemigrował do USA.  
K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 2, Lwów 1933, s. 545; E. Niebelski, Duchowieństwo 
lubelskie, s. 238-239; E. Walewander, Echa powstania, s. 91. 

19 J. Pelczar, Pius IX a Polska, Miejsce Piastowe 1914, s. 19.  
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Ojciec Święty Pius IX  

(Muzeum Okręgowe w Radomiu). 
  

Z kościelnego punktu widzenia duchowni po przybyciu do od-
działu powstańczego niejako ipso facto z racji posiadanych święceń 
popadali w kary kanoniczne, ale nie przestawali przez to być kapła-
nami, nawet jeśli nie pełnili funkcji etatowych kapelanów, zatwier-
dzonych przez władze powstańcze. Wypełniali zadania duszpaster-
skie, do których każdy kapłan był zobowiązany, nawet gdy ciążyły na 
nim kary kościelne. Oprócz więc kapelanów oficjalnych istniała gru-
pa duchownych, którzy tworzyli w oddziale ognisko życia religijnego, 
podejmując się na stałe lub sytuacyjnie posług duszpasterskich czy 
lekarskich. Pełnili też funkcję głosicieli idei katolickich i narodo-
wych, podobnie jak kaznodzieje w okresie manifestacji religijno-
patriotycznych20. 

Niektórzy duchowni, zabiegając o zwolnienie z kar kanonicz-
nych, jeszcze w czasie Powstania lub tuż po jego zakończeniu, wprost 
jeździli lub przynajmniej pisali do Rzymu, aby uzyskać przebaczenie 
za nieprzestrzeganie przepisów prawa kanonicznego. Inni korzystali 
z pośrednictwa m.in. bpa Juszyńskiego, który w tajnej koresponden-
cji z 19 V 1863 r. prosił papieża o specjalną władzę dyspensowania 
tego rodzaju księży. 

2. Relacje kapelanów z kadrą oficerską 

Dowódcy oddziałów powstańczych prezentowali różne postawy 
wobec kapelanów i sprawowanych przez nich praktyk religijnych – 
od przyjaznych i tolerancyjnych, do obojętnych, a niekiedy wręcz 
wrogich. Helena Rzadkowska, autorka biografii gen. Langiewicza, 
napisała, że cechowała go tolerancja, acz w sprawach wiary spora 

                                                      
20 E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie, s. 259-260. 
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obojętność21. W podobnym tonie wypowiadali się księża Kamiński  
i Szulc, zarzucając Langiewiczowi nie tylko obojętność religijną, ale  
i brak szacunku do kapłanów. Mimo tych krytycznych uwag, zwłasz-
cza naczelnego kapelana ks. Kamińskiego, w obozie gen. Langiewicza 
praktyki religijne były sprawowane regularnie, o czym pisał we 
wspomnieniach Józef Kościesza-Ożegalski. Podkreślał, że kapelani 
prawie codziennie odprawiali msze św. polowe, podczas których 
śpiewano pieśni narodowe, wielu też powstańców spowiadało się  
i przyjmowało Komunię św.22 Generalnie jednak pamiętnikarze po-
wstańczy niebywale rzadko pisali o swoich kapelanach oddziałowych. 

Szczególną misję pełnili kapłani w warunkach bitewnych, udzie-
lając ogólnej absolucji na wypadek śmierci lub rozgrzeszenia konają-
cym na polu walki. Instytucja kapelana powstańczego cieszyła się 
więc wśród powstańców dużym szacunkiem. Dobre owoce przynosiło 
także współdziałanie wychowawcze duchownego i dowódcy w kształ-
towaniu postaw patriotycznych. Wpływy takie nie zawsze jednak 
trafiały do sfery moralnej powstańców oraz niektórych oficerów ze 
sztabu gen. Langiewicza. Bernardyn Serafin Szulc pisał chociażby  
o mjr. Zygmuncie Koskowskim, że nie posiadał uczuć religijnych, 
opierał się wspólnym pacierzom w pułku, raz się nawet na mnie obru-
szył i rzekł: «A milion... z tymi pacierzami, będziesz tu mi przeszka-
dzał w mustrze»23. Innym razem, słysząc okrzyki wznoszone przez 
powstańców na cześć kapelana, odezwał się drwiąco: «Krzyczycie  
i owacje wyprawiacie popom, a cóż pozostanie dla głównodowodzące-
go Langiewicza i jego jenerałów»24 Codzienność obozowa, różnorod-
ność charakterów i postaw światopoglądowych stwarzały często  
sytuacje, którym kapelani nie byli w stanie zaradzić i przeszkodzić. 
Adam Maciejewski, weteran Powstania, pisał o ochotnikach zgroma-
dzonych pod Szydłowcem: jedni spowiadali się przed księdzem wika-
riuszem Kaonem z sąsiedniej wsi Skarżyska Kamiennego, drudzy pili 
wódkę, szykując się do walki25.  

Nieposzanowanie dla praktyk religijnych i samych kapelanów 
wynikało często z braku dyscypliny w oddziale. W literaturze przed-
miotu spotyka się opinie, że płk. Władysław Kononowicz jako dowód-

                                                      
21 H. Rzadkowska, Marian Langiewicz, Warszawa 1967, s. 64; Por.  

E. Walewander, Echa powstania, s. 81. 
22 J. Kościesza-Ożegalski, Wspomnienia krwawych czasów, s. 57. 
23 S. Szulc, Pamiętnik kapelana, s. 113-114. 
24 Tamże. 
25 BN, rkps 2994, Listy i papiery weteranów powstania styczniowego 1864-

1935. Cyt. za E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie, s. 261-262. 
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ca miał wprawdzie dobre chęci, ale był słabego charakteru, dlatego 
jego oficerowie, a przez to i żołnierze byli zdemoralizowani. Kapelan 
tego oddziału, o. Konarski, miał się ponoć skarżyć o. Szulcowi ze 
łzami w oczach na oficerów jego sztabu. Twierdził, że nie mieli oni 
poszanowania dla obrzędów religijnych, a jeden z dowódców kompa-
nii kosynierów pozwolił sobie nawet na nieprzyzwoitą rozmowę  
w czasie mszy św. ze swoją przyjaciółką26. 

Wielu dowódców powstańczych cechowała tolerancja, a niekiedy 
nawet pewna żarliwość w przestrzeganiu zasad wiary. Bernardyn  
o. Serafin Szulc pisał między innymi o płk. Teodorze Cieszkowskim, 
że nie był bezbożnikiem i nosił religijne oznaki na piersiach. Z jego 
rozkazu kapelan rano i wieczorem odmawiał z całym pułkiem pacierz 
i Litanię do Matki Boskiej, często przemawiał do wojska o subordy-
nacji, o odwadze w boju, przypominał powstańcom, w jakiej świętej 
walczą sprawie i jak przed szczytną stoją chorągwią27. Postawa płk. 
Cieszkowskiego świadczyła o tym, że w kapelanie widział on nie tyl-
ko szafarza sakramentów i przedstawiciela Kościoła, ale członka tej 
samej społeczności, walczącej o wolność ojczyzny. Kapłan dzięki swo-
jemu autorytetowi stawał się przykładem do naśladowania, podnosił 
morale powstańców. 

Pomimo wyjątkowej na ogół pozycji, jaką w oddziałach zyskiwali 
księża, dochodziło niekiedy między nimi a oficerami lub dowódcami 
do konfliktów. Ojciec Szulc wspominał o incydencie między nim  
a oficerem dyżurnym Nowakiem ze sztabu gen. Langiewicza. Oficer, 
zabraniając podczas postoju palenia ognisk obok budynków, skale-
czył niesłusznie pałaszem powstańca. Za pokrzywdzonym ujął się 
kapelan i jego dowódca, informując o tym dyktatora. Na skutek 
skargi młody oficer został usunięty ze sztabu28.  

Drastyczny charakter miał też incydent, jaki wydarzył się 16 IV 
1863 r. między płk. Czachowskim a o. Szulcem, wtedy kapelanem  
w oddziale Andrzeja Łopackiego. Czachowski, widząc, jak kapelan 
zwraca uwagę oficerowi, zawołał: Ej, księże! Nie wtrącaj się w nie 
swoje rzeczy, bo cię wypędzę z obozu jak niegdyś Konarskiego kapucy-
na29. Kiedy kapelan ripostował, że podlega tylko rozkazom Łopackie-

                                                      
26 S. Szulc, Pamiętnik kapelana, s. 129-130; E. Niebelski, Duchowieństwo 

lubelskie, s. 262. 
27 S. Szulc, Pamiętnik kapelana, s. 106-107. 
28 Tamże. s. 115. Zob. E. Orzechowska, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej, 

s. 228. 
29 Tamże, s. 124. Zob. E. Orzechowska, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej, 

s. 229. 
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go, porywczy pułkownik, grożąc mu pistoletem, zawołał: Milcz popie, 
bo ci jak psu w łeb palnę30. Wydarzenie to nieco inaczej przedstawił 
pamiętnikarz Antoni Drążkiewicz, powiększając winę o. Szulca. We-
dług niego kapelan wbrew zakazowi nie tylko sam wsiadł na wóz, ale 
namawiał jeszcze innych, pomimo protestów oficera nadzorującego 
tabor. Rozgniewany oficer zameldował o tym płk. Czachowskiemu, 
który zapomniawszy zwykłą dla księży uprzejmość krzyknął, oburzo-
ny, na kapelana: Złaź z wozu, popie! A gdy ten go nie usłuchał, wziął 
go za ucho i sprowadził z wozu na ziemie, dodając: – Teraz możesz 
sobie iść, gdzie tylko chcesz. Ja nie zniosę popa w wojsku, który się do 
rzeczy wojskowych miesza31. 

Nieporozumienia kapelanów z oficerami wynikały więc często  
z faktu łamania dyscypliny obozowej, wtrącania się w sprawy natury 
czysto wojskowej oraz surowości i niesprawiedliwości ich postępowa-
nia z podkomendnymi. Ci ostatni szukali najczęściej obrońców  
w kapelanach. 

3. Obozowa codzienność 

Księża na równi z powstańcami znosili trudy obozowego życia. 
Ojciec Szulc wspominał, że pewnego razu w zgrupowaniu gen. Lan-
giewicza, maszerującym bez magazynów, zabrakło żywności, a nawet 
wody. Głodni byli nie tylko żołnierze, ale i on. Zaradność i autorytet, 
jakim duchowny cieszył się wśród ludności, pozwalały mu wtedy 
zdobyć jedzenie dla współtowarzyszy i dla siebie. Bywało, że kapelani 
dzielili się z powstańcami swoimi skąpymi racjami żywnościowymi. 
Jeden z pamiętnikarzy pisał, że o północy usłyszał, jak półgłosem 
zawołał go kapelan i przyniósł mu kawał białego chleba ze słoniną, 
wiedząc, że tego dnia nic nie jedliśmy od śniadania32. Kapelan stawał 
się często wykonawcą ostatniej woli umierającego. Ten sam pamięt-
nikarz wspominał, że był świadkiem, jak umierający młody powsta-
niec prosił księdza, by mu z kieszeni wyjął list pisany do matki i od-
dał podług adresu33. Duchowni spieszyli nie tylko z pomocą duszpa-
sterską, spowiadając i przygotowując umierających na drogę życia 
wiecznego, ale opatrywali też rannych. Ojciec Szulc po klęsce mie-

                                                      
30 Tamże. Zob. R. Pietrzykowski, Dionizy Czachowski 1810-1863, Warszawa 

1983, s. 178. 
31 A. Drążkiewicz, Wspomnienia czachowczyka, Lwów 1890, s. 65. Zob.  

R. Pietrzykowski, Dionizy Czachowski, s. 155. 
32 J. Kościesza-Ożegalski, Wspomnienia krwawych czasów, s. 63. 
33 Tamże, s. 77.  
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chowskiej zdjął z szyi chustkę, opatrzył nią ranę żuawa i ułożył go na 
wozie34. 

Zdecydowana większość kapelanów, wierna kapłańskiemu powo-
łaniu, świadomie wstrzymywała się od czynnego udziału w walce 
zbrojnej. Zdarzało się jednak, chociaż rzadko, że kapelani, zapomina-
jąc niejako o swoim powołaniu, zachęcali – gdy zaistniała taka po-
trzeba – do ataku, a nawet osobiście prowadzili do niego powstańców. 
Uczestnik bitwy 2 II 1863 r. pod Suchedniowem widział ks. Antonie-
go Omińskiego, jak z krzyżem w jednym, a pałaszem w drugim ręku 
przodował oddziałowi, i teraz stał na przodzie jego, gorącymi słowa-
mi zachęcając naszych do śmiałego natarcia35. Podobnie podczas  
bitwy oddziału płk. Kononowicza 17 IV 1863 r. pod Grzybową Górą 
zachował się o. Konarski. Kiedy kosynierzy zostali bez dowódcy, o. 
Konarski objął nad nimi komendę, zagrzewał do walki, poprowadził 
naprzód, pomimo że kula urwała mu palec od ręki36. Dzięki niemu 
kosynierzy rozstrzygnęli starcie na swoją korzyść. 

Udział w Powstaniu niektórzy duchowni przypłacili życiem.  
Rosyjskie źródła urzędowe podały, że wśród poległych 12 II 1863 r.  
w bitwie na Świętym Krzyżu było czterech duchownych. Na podsta-
wie ksiąg stanu cywilnego ustalono nazwiska dwóch spośród nich. 
Byli to o. Szymon Pożyciński, lat 40, kanonik regularny z Kraśnika, 
oraz o. Cyprian Wietecha (Wielecha), lat 45, reformat z Chełma (po-
dawany też jako wikary z Solca). Obu pochowano na cmentarzu  
w Nowej Słupi37.  

W Powstaniu życie stracił również ks. Franciszek Przybyłowski, 
niegdysiejszy profesor Seminarium Sandomierskiego, później pro-
boszcz w Modliborzycach. W czasie bitwy pod Opatowem 22 II 1864 r. 
ks. Przybyłowski z odwagą i poświęceniem wypełniał obowiązki 
duszpasterskie, niosąc pomoc duchową umierającym w boju. W dra-
matycznym momencie bitwy dołączył do kompanii idącej z płk. Lu-
dwikiem Zwierzdowskim do walki na bagnety. Chwycił wtedy kara-
bin rannego szeregowca i krzycząc: «W imię Boga naprzód wiara», 

                                                      
34 S. Szulc, Pamiętnik kapelana, s. 102, 128. 
35 J. Słowacki, Wspomnienia z czasów Langiewicza, w: Spiskowcy i partyzanci 

1863 roku, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1967, s. 327. 
36 S. Szulc, Pamiętnik kapelana, s. 126. 
37 E. Fajkosz, Powstanie styczniowe w świetle ksiąg stanu cywilnego, „Rocznik 

Świętokrzyski”, 2 (1971), s. 131. Zob. E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie, s. 229, 
495, 524. 
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rzucił się na Moskwę i w zaciętej walce, pchnięty w piersi bagnetem, 
poległ śmiercią walecznych38. 

Zaangażowanie się kapelana w walkę zbrojną znajdowało uzna-
nie i posłuch wśród powstańców; inne postawy wywoływały czasem 
żarty i kpiny. Pamiętnikarz niezbyt pochlebnie wyrażał się o kapela-
nie swojego oddziału podczas bitwy pod Suchedniowem, pisząc, że nie 
miał rycerskiego ducha: Schował głowę do kaptura i zamknął oczy, 
położywszy się w rowie przy drodze do góry plecami, gdzieśmy go wi-
dzieli w tej pozycji. Po bitwie dopiero wyszedł ze swego ukrycia spo-
wiadać rannych i dawać umierającym ostatnie absolucje39. 

Nie wszyscy duchowni przebywający w oddziałach powstańczych 
mieli odwagę i brawurę o. Elgietta, o. Konarskiego czy ks. Przyby-
łowskiego. Zdecydowana większość była wierna swemu kapłańskie-
mu powołaniu bez względu na reakcje powstańców. Do rzadkości 
należeli też kapłani pełniący w Powstaniu funkcje dowódców oddzia-
łów zbrojnych. Do najbardziej znanych i najczęściej wymienianych 
należą ks. Stanisław Brzóska na Podlasiu i ks. Antoni Mackiewicz na 
Żmudzi. Województwo sandomierskie też miało swoich księży wśród 
dowódców oddziałów. Jednym z nich był wielokroć już wspominany  
o. Wojciech Elgiett, reformat z Solca, dowodzący w stopniu kapitana 
kompanią kosynierów w zgrupowaniu płk. Czachowskiego, który 21 
X 1863 r. poległ w starciu pod Jurkowicami. Ze źródeł rosyjskich 
wynika, że ks. Aleksander Jankowski, proboszcz z Gowarczowa, ma-
jąc dwa pistolety i strzelbę, przewodził na koniu partii 18 ułanów  
z oddziału Szymborskiego oraz ochotnikom z okolic Opoczna, Osta-
łowa i Przysuchy40. Dowódcą oddziału u płk. Kononowicza był  
ks. Wojciech Zakrzewski, proboszcz z Lisowa41. Obu władze carskie 
za czynny udział w Powstaniu pozbawiły praw stanu i zesłały na 
Syberię. Oddziałem 20 ludzi dowodził także ks. Feliks Szymański, 
wikariusz ze Staszowa42. 

Niektórzy duchowni przybywali do oddziałów okazjonalnie. 
Przywozili powstańcom żywność, odzież, pocztę i meldunki o ruchach 
wojsk rosyjskich. Jednym z takich kapłanów był ks. Fryderyk Włoc-

                                                      
38 Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego 1863-

1864, w: Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, Wrocław-Warszawa 1976,  
s. 109. Por. P. Kubicki, Bojownicy kapłani, cz. 1, t. 3, s. 165. 

39 J. Kościesza-Ożegalski, Wspomnienia krwawych czasów, s. 157. 
40 P. Kubicki, Bojownicy kapłani, cz. 1, t. 3, s. 111-114; cz. 3, t. 3, s. 84-85, 87-

88, 90-91. 
41 Tamże, cz. 1, t. 3, s. 215-218; cz. 3, t. 3, s. 162-164. Zob. E. Jabłońska-

Deptuła, J. Gawrysiakowa, Materiały, s. 193; E. Niebelski, Tunka, s. 290, 351. 
42 P. Kubicki, Bojownicy kapłani, cz. 3, t. 3, s. 141. 
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ki, wikariusz ze Zwolenia. Wśród swoich parafian zbierał buty i ko-
żuchy, a potem rozdawał je powstańcom przybyłym do Zwolenia. 
Kowalom kazał kuć piki, sam zaś gromadził kosy i rozstawiał warty. 
Przez kilka dni przebywał też w partii powstańczej. Za aktywny 
udział w Powstaniu został zesłany na Syberię43. 

Jedynym duchownym, który nie z własnej woli znalazł się obozie 
powstańczym, był ks. Michał Tomaszewski, proboszcz ze Strawczyna, 
aresztowany na początku czerwca 1863 r. na rozkaz płk. Czachow-
skiego. Ksiądz miał bardzo złą opinię wśród duchowieństwa sando-
mierskiego i swoich wiernych z powodu gorszącego życia osobistego  
i jawnie wrogiego stosunku do Powstania. Zwołany doraźnie sąd  
wojenny, po wysłuchaniu świadków, jednogłośnie skazał go na 
śmierć przez powieszenie. Władze powstańcze wstrzymały jednak 
wykonanie wyroku do chwili zdjęcia z niego sakry przez zwierzchni-
ków kościelnych. Pozostawał więc jako więzień w obozie powstań-
czym, nie wykazując wszelako żadnej skruchy ani żalu za swoje czy-
ny. O jego egoizmie i wrogości do Powstania świadczył fakt, że  
w czasie bitwy nie użyczył swojej bryczki do przewozu rannych44. 
Ostatecznie uniknął kary. 

Księża diecezjalni nie mogli na dłuższy czas opuszczać swoich 
placówek duszpasterskich, by pełnić funkcję kapelana, parafie bowiem 
miały wówczas zazwyczaj obsługę jednoosobową. Korzystniejsze było 
więc popularyzowanie Powstania w powiązaniu z pracą duszpaster-
ską. Poza oddziaływaniem przez konfesjonał i ambonę kapłani odbie-
rali przysięgę na wierność Rządowi Narodowemu, nieśli pomoc apro-
wizacyjną oddziałom, ukrywali powstańców, byli kurierami.  

 Ks. prof. Mieczysław Żywczyński, znany historyk Kościoła, 
uważał, że w tamtym czasie można było spotkać kapłanów głęboko 
wierzących, jak również mniej pobożnych, ale u wszystkich patrio-
tyzm utożsamiał się zawsze z obroną wiary45. Kapłani swoim hero-
icznym przykładem umacniali ducha narodowego. Bezinteresowne 
oddanie sprawie polskiej świadczyło, że ich ofiara miała głęboki sens 
i nie była daremna. Udział duchownych w Powstaniu, pełniących 
m.in. funkcje kapelanów w partiach zbrojnych, potwierdza trafność 
tych spostrzeżeń.  

 

                                                      
43 Tamże, cz. 1, t. 3, s. 193-194. 
44 Tamże, cz. 1, t. 3, s. 208-209; cz. 3, t. 3, s. 150-151. 
45 M. Żywczyński, Kościół i duchowieństwo w powstaniu styczniowym (stan 

badań w zarysie), „Przegląd Historyczny” 34 (1937-1938), s. 525. Por. E. Niebelski, 
Duchowieństwo lubelskie, s. 266; E. Walewander, Echa powstania, s. 86-88. 
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Elżbieta Orzechowska 

 
 

NAJNOWSZA HISTORIA W TYGLU EKSPERYMENTATORÓW 
 

Współczesny świat, jak to na co dzień widzimy, zmienia się  
w zawrotnym tempie. Czas zdaje się płynąć coraz prędzej, i to tym 
prędzej, im więcej spraw i zdarzeń dzieje się wokół nas. Niemal na 
naszych oczach dzieją się rzeczy przerażające i okrutne. W wielu 
miejscach na świecie, w tym ostatnio także w Europie, nieprzestrze-
gana jest zasada suwerenności państw, mordowani są niewinni  
ludzie, rządzi prawo silniejszego, prawo pięści. Tragiczną i katastro-
falną sytuacją jest przy tym to, że sama chrześcijańska cywilizacja, 
oparta na Dekalogu, dotychczas szanowana, odchodzi od praw mo-
ralnych i najwyższych ludzkich wartości. Na szczęście pamięć histo-
ryczna sprawia jednak, że uczymy się (historia magistra vitae est...)  
i gromadzimy różnorakie doświadczenia, niezbędne do przetrwania  
w otaczającym nas, dziś tak wprost nielogicznym i zdziczałym świecie.  

Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał, że „[...] nie wolno odwra-
cać się od prawdy, zaprzestać jej głoszenia, ukrywać, nawet jeśli jest 
to prawda trudna, a jej wyjawienie wiąże się z wielkim bólem”1. Dla-
tego z dużym niepokojem obserwujemy obecnie na świecie, w tym 
niestety także w Polsce, dążenie do zniszczenia tożsamości i tradycji 
narodowej, a nawet suwerenności państw, czego faktycznym dowo-
dem jest dokonana 24 lutego 2022 r. agresja Federacji Rosyjskiej na 
niepodległą Ukrainę. Bólem napawa podważanie takich, uznawa-
nych od wieków fundamentalnych wartości, jak: Dekalog, rodzina, 
prawda, wolność, prawa człowieka, tolerancja, braterstwo, suweren-
ność, demokracja, patriotyzm. 

W dyskurs o realizacji podstawowych wartości moralnych  
i norm prawnych w dzisiejszym świecie, a także o rozbieżności mię-
dzy werbalnym ujęciem różnych zjawisk historycznych a realiami,  
w jakich powinny one funkcjonować, dobrze wpisuje się recenzowana 
tutaj nietuzinkowa publikacja ks. prof. dr. hab. Zygmunta Zieliń-
skiego pt. Irracjonalny racjonalizm2. Jest to zasadniczo zbiór sie-
demnastu (nienumerowanych) felietonów, dotyczących współczesnej 

                                                      
1 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 147. 
2 Z. Zieliński, Irracjonalny racjonalizm, Wydawnictwo Naukowe GRADO, 

Toruń 2022, ss. 188. 
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historii Polski, każdy o innej tematyce, a stanowiących istotną część 
zainteresowań naukowych Autora. W książce zostały zamieszczone 
teksty już opublikowane w latach 2020-2021, tyle że w pismach  
niskonakładowych i dlatego mało dostępnych szerszemu ogółowi 
czytelników, takich jak ogólnopolski „Kurier WNET”, wychodzący 
pod redakcją Krzysztofa Skowrońskiego (większość tekstów), mie-
sięcznik Polonia Semper Fidelis, który ukazywał się w USA w stanie 
Nowy Meksyk (pismo zawieszono po śmierci 28 grudnia 2021 r. jego 
redaktora, Stanisława Matejczuka) oraz na „Zygmunt Zieliński – 
blog” w serwisie Niepoprawni.pl. Tematy wszystkich niemal  
zamieszczonych w recenzowanym zbiorze esejów odnoszą się do bie-
żących wydarzeń politycznych, społecznych, trendów kulturowych 
czy światopoglądowych.  

Oryginalny i nietypowy charakter omawianej książki polega 
na tym, że Ksiądz Profesor ukazuje w niej nie tylko zwyczajne spra-
wy dnia powszedniego, ale także najważniejsze wydarzenia z życia 
społeczno-politycznego, głównie w Polsce, które niejako zaprzeczają  
i wymykają się logicznemu myśleniu. Świadczy o tym sam tytuł dzie-
ła: Irracjonalny racjonalizm, który według Autora wyraża pewną 
symbolikę charakterystyczną dla obecnej rzeczywistości. Obserwujemy 
w niej działania sprzeciwiające się zdrowemu rozsądkowi, co wyklu-
cza obecność ‹‹ratio››, a otwiera drogę dla emocji (s. 7). 

Ksiądz prof. dr hab. Zygmunt Zieliński jest bez wątpienia jed-
nym z najwybitniejszych polskich historyków XX i XXI wieku, przede 
wszystkim znawcą dziejów Kościoła katolickiego i jego misji eduka-
cyjnej, i to nie tylko w Polsce. Zakres jego prac badawczych obejmuje 
bowiem także Kościół powszechny i jego dzieje w historii państw  
i społeczeństw XIX i XX stulecia. Księdzu Zielińskiemu (ur. 16 grud-
nia 1931 r. w Cekcynie k. Tucholi) przyszło żyć w epoce dwóch impe-
rialnych systemów totalitarnych: narodowego socjalizmu w III Rze-
szy i komunizmu oraz ich zastraszających następstw. Ksiądz Profe-
sor był naocznym świadkiem tragicznych wydarzeń II wojny świato-
wej, a potem powojennej sowietyzacji Polski, indoktrynacji i upoli-
tycznienia wychowania dzieci i młodzieży w socjalistycznej szkole. 
Podczas nauki w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Bolesława 
Krzywoustego w Nakle nad Notecią był szykanowany za swoje  
poglądy obce reżimowi i gnębiony przez ludzi Urzędu Bezpieczeń-
stwa. Po maturze w 1951 r., w najtrudniejszym dla Kościoła okresie 
ofensywy stalinowskiej w Polsce, wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r.,  
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a potem przez blisko siedem lat pełnił posługę duszpasterską w para-
fiach: w Gołańczy (dwukrotnie), Bydgoszczy-Szwederowo i Pleszewie.  

W latach 1964-2003 był wykładowcą na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie przeszedł kolejne stopnie ka-
riery akademickiej i zdobył tytuły naukowe aż do profesury. Po swo-
im mistrzu, ks. prof. Mieczysławie Żywczyńskim, w 1972 r. objął 
Katedrę Historii Kościoła w XIX i XX wieku w Instytucie Historii 
Kościoła na Wydziale Teologii KUL. Ponadto był pracownikiem dy-
daktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, 
Akademii Polonijnej w Częstochowie (germanistyka) i Seton Hall 
University (New Jersey, USA). Od 2004 r. jest emerytem . Za sprawą 
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie w lipcu 2020 r. ukazały 
się obszerne wspomnienia ks. prof. Zygmunta Zielińskiego pt. Powro-
ty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci3. 

 Ksiądz Profesor jest mentorem i mistrzem dla wielu wycho-
wanków, których niemal przez czterdzieści lat uczył przede wszyst-
kim, jak należy uprawiać historię. Pod Jego kierunkiem swoje dokto-
raty obroniło 47 badaczy, wypromował też przeszło 200 magistran-
tów. Znaczna większość Jego uczniów – ponad trzydziestu – uzyskała 
już stopnie i tytuły naukowe doktorów habilitowanych i profesorów. 
Duża część z nich piastuje obecnie ważne urzędy i sprawuje za-
szczytne godności w polskim Kościele.  

Ksiądz prof. Zygmunt Zieliński 16 grudnia 2021 r. świętował 
90. rocznicę swoich urodzin. Uroczystości jubileuszowe odbyły się  
w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie i były połączone 
z wręczeniem Jubilatowi księgi pamiątkowej pt. Wokół Kościoła  
i władzy. Studia dedykowane ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zieliń-
skiemu w 90. rocznicę urodzin, red. Rafał Łatka, ks. Józef Wołczań-
ski i ks. Dominik Zamiatała, Warszawa 2021, ss. 552. 

W Księdze zamieszczono między innymi pełny wykaz Jego zai-
ste obszernej i bogatej twórczości naukowej. Ksiądz prof. Zieliński 
ma mianowicie w swoim dorobku ponad 1080 publikacji naukowych  
i popularnonaukowych, w tym 49 monografii, których jest autorem 
lub redaktorem. Był też redaktorem wielu prac zbiorowych z najnow-
szej historii Kościoła na ziemiach polskich okresu międzywojennego  
i okupacji niemieckiej. Wśród Jego wybitnych publikacji znajdują się 
liczne prace dotyczące historii Kościoła powszechnego – szczególnie 

                                                      
3 Z. Zieliński, Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci, wstęp  

i opracowanie R. Łatka, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, ss. 872, 
indeks osób. 
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dziejów papiestwa XIX i XX wieku, a także dziejów Kościoła katolic-
kiego w Polsce w czasach rozbiorów, dwudziestolecia międzywojen-
nego, II wojny światowej oraz PRL-u. Autor ukazuje w nich ówczesną 
rzeczywistość Polski oraz świata w szerokim kontekście religijnym  
i społeczno-politycznym XIX i XX wieku. Dużo miejsca poświęca pro-
zopografii4 duchowieństwa polskiego, jego formacji duchowej i inte-
lektualnej, działalności duszpasterskiej, społecznej i patriotycznej 
oraz jego, co trzeba podkreślić, martyrologii. Ksiądz Profesor zajmuje 
się też dziejami mniejszości narodowych i wyznaniowych; biografi-
styką dotyczącą wybitnych postaci polskiego Kościoła; dziejami Nie-
miec i stosunkami polsko-niemieckimi; relacjami polsko-żydowskimi; 
zagadnieniami metodologicznymi w badaniach historycznych oraz 
historiografią i bibliografią. Wielką poczytnością cieszą się Jego licz-
ne krytyczne artykuły i felietony, w których podejmuje tematy aktu-
alne, dotyczące zarówno spraw krajowych, jak i międzynarodowych. 
Są one zamieszczane w prasie codziennej i periodycznej oraz na 
wspomnianym już blogu w serwisie Niepoprawni.pl. 

Układ treści omawianej książki, zatytułowanej – przypomnij-
my – Irracjonalny realizm, jest nader logiczny i przejrzysty. Wyod-
rębniono w niej siedemnaście, jak już napisano: nienumerowanych, 
felietonów, które są poprzedzone wprowadzeniem zatytułowanym 
Zamiast wstępu (s. 5-8). Książkę zamyka zaś krótkie, jednostronico-
we, Posłowie (s. 188). Należy zwrócić specjalną uwagę na zadziwiają-
cą wyobraźnię Autora i niezwykłą pamięć, zwłaszcza do szczegółów, 
nawet całkiem drobnych detali, na wartką i pasjonującą narrację, 
bezpośredniość i szczerość wypowiedzi, przejrzystość w wyrażaniu 
myśli, giętki, a miejscami wręcz dosadny język. 

Prezentowany w książce opis wydarzeń cechuje niezwykła au-
tentyczność i realizm. Poszczególne teksty są pod względem formal-
nym i językowym zróżnicowane: obok krótkich, acz – jak zawsze – 
rzeczowych, znajdują się też obszerniejsze, zaprezentowane w sposób 
analityczny i bogato udokumentowany. W wielu felietonach ks. Zie-
liński nawiązuje do własnych przeżyć i wydarzeń, których był bezpo-
średnim obserwatorem, a niekiedy nawet... kreatorem. Przykładem 
może być pierwszy artykuł, zatytułowany Prymas z Kongresówki (s. 
9-21), mówiący o kardynale Stefanie Wyszyńskim, Prymasie Polski, 
zwłaszcza we wczesnych latach PRL-u, o faktach z czasów Jego 

                                                      
4 Prozopografia to metoda badań historycznych polegająca na zbiorowej 

analizie danych dotyczących przedstawicieli określonej grupy społecznej, wszystkich 
elit politycznych i społecznych. www.szkolnictwo.pl 
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uwięzienia oraz o kontaktach z Nim ówczesnego kleryka seminarium 
gnieźnieńskiego, Zygmunta Zielińskiego. Autor zaznaczył, że:  
Prymas był mężem opatrznościowym nie tylko dla Kościoła w Polsce, 
ale także dla Polski. Chciał nim być i nie krył tego, nauczając z am-
bony (s. 10).  

Prymas Wyszyński (nominacja 16 listopada 1948 r.) po swoim 
poprzedniku, kardynale Auguście Hlondzie (zm. 22 października 
1948 r.), który budził respekt, a nawet szacunek i uznanie u ówcze-
snej „władzy ludowej”, musiał w „cierpliwym trudzie” budować swój 
autorytet i do momentu aresztowania, przekonywać do siebie „star-
sze” duchowieństwo. Krytyka Prymasa w kręgu tzw. księży patrio-
tów była znana nawet jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku  
(s. 11). Po uwolnieniu z Komańczy Prymas wrócił – jak napisał ks. 
Zieliński – w zupełnie innej kondycji niż ta, w jakiej opuszczał jako 
więzień Warszawę 25 września 1953 r. Teraz dopiero miał pełnię 
władzy, nie tylko jurysdykcyjnej – tę miał zawsze – ale także tej dru-
giej, najważniejszej – władzy nad duszami i sumieniami. Już nikt jej 
nie kwestionował, nawet jego zagorzali wrogowie (s. 21)5. 

Spośród prezentowanych przez Autora felietonów na uwagę 
zasługują też dwa kolejne, które poruszają kwestę żydowską: Anty-
semityzm. Co by było, gdyby go nie było? (s. 22-35) i Historia na usłu-
gach. Eksploatacja Holokaustu (s. 36-50)6. W pierwszym felietonie 
Autor zdefiniował pojęcie antysemityzmu i jego obecność w poszcze-
gólnych państwach europejskich. Antysemityzm, rozumiany jako 
wrogość do Żydów, trwa nieprzerwanie już od czasów starożytnych 
(np. z Rzymu wypędził Żydów cesarz Klaudiusz, 41-54 n.e.), a dzisiaj 
przyjmuje różne formy. Wynika to z uprzedzeń, niechęci i nienawiści 
do Żydów, co pociąga za sobą ich prześladowania i dyskryminację 
jako grupy wyznaniowej, etnicznej czy rasowej. Etykieta antysemity 
często niszczy, niestety, też tego, komu ją bezzasadnie przyklejono. 
Autor kończy felieton pytaniem: Antysemityzm. Co by było gdyby go 
nie fabrykowano? i sam na nie odpowiada: Wiadomo co (s. 35). A co  
o tym sądzi czytelnik, z pewnością łatwiej będzie mu odpowiedzieć po 
lekturze tekstu Księdza Profesora. 

W drugim felietonie, tym razem na temat Holokaustu (s. 36-
50), Ksiądz Profesor skonstatował, że Historia niekiedy jest obciążo-
na takim bagażem zaszłości, że jej brzemię dźwigają kolejne pokole-
nia, dla których nie jest już ona częścią ich życia. Tak jest z II wojną 

                                                      
5 Zob. „Kurier WNET” 2020, czerwiec, s. 7. 
6 Zob. tamże, 2021, nr 86, sierpień, s. 12; 2021, maj, s. 6. 
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światową, z okupacjami, tak jest tym bardziej z zagładą Żydów  
(s. 36). Nadal pojawia się wiele publikacji oskarżycielskich wobec 
Polski i Polaków jako rzekomych sprawców Holokaustu lub biernych 
jego obserwatorów. Autor bezlitośnie rozprawia się z paszkwilancki-
mi i obraźliwymi tekstami, m.in. z pracą pod redakcją Barbary  
Engelking i Jana Grabowskiego pt. Dalej jest noc. Losy Żydów  
w wybranych powiatach okupowanej Polski (2018); z artykułami: 
Havi Dreiffuss z 26 lutego 2021 r., opublikowanym w katolickim 
czasopiśmie „The Tablet”, i Mashy Gessen z 26 marca 2021 r., za-
mieszczonym w „The New Yorker”. Twierdzenie niektórych środo-
wisk, że jakoby Polska i Polacy są winni śmierci 3 milionów Żydów, 
jest wypaczeniem i deformacją, i to nie tyle historii Holokaustu, co 
dobrego imienia Polski i Polaków. Presja lobby żydowskiego, dyskon-
tująca i wykorzystująca Zagładę (Shoah, Szoa) dla sobie tylko zna-
nych celów, jest tak rażąco krzykliwa i skuteczna, że zamyka usta 
każdemu, kto chciałby powiedzieć prawdę o Holokauście (s. 47). 

 W tak krótkim omówieniu wyjątkowo interesującej książki ks. 
prof. Zygmunta Zieleńskiego trudno zaprezentować problematykę 
wszystkich pozostałych kilkunastu felietonów, które omawiają jeszcze 
wiele współczesnych dziedzin życia politycznego, gospodarczego, spo-
łecznego czy oświatowego. W publikacji Księdza Profesora znajdziemy 
odpowiedz na szereg postawionych przez Niego pytań, m.in.: Czy 
chrześcijaństwo jest w kryzysie? (s. 50-68); Globalny Pakt Wychowaw-
czy i nowy humanizm. Czym jest i do czego zmierza? (s. 69-77); Semi-
narium duchowne – rzeczywistość czy karykatura? (s. 78-91); Gdańsk 
– problem redivivus? (s. 128-140); Czy chrześcijanin jest barbarzyńcą? 
(s. 141-146); Czy mamy jeszcze twardy 
grunt pod nogami? (s. 173-178). Aby 
znaleźć odpowiedź na te intrygujące 
pytania oraz poznać wiele innych poru-
szonych przez Księdza Profesora zagad-
nień, może nawet kontrowersyjnych  
i problematycznych, musimy sięgnąć do 
tej jakże ciekawej i pouczającej książki. 
Sam Autor stwierdził: Ta kontrowersja 
nie odnosi się do sposobu ich przedsta-
wiania, lecz raczej do ich natury (s.8), 
(...) a oceny zawarte w tekstach mają 
pobudzić do dyskusji (s. 188). 

Należy mieć nadzieję, że tak się 
stanie!  
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Jerzy  Flaga 

 
W KRĘGU IKONY MATKI BOSKIEJ CHEŁMSKIEJ [TAKŻE TYTUŁ PO 

ROSYJSKU]. RED. IRENA ROLSKA, LUBLIN 2019, TOWARZYSTWO 

NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA 

PAWŁA II, SS. 113 + 1NLB. ISBN 978-83-7306-922-0. 
 
Trzeba już na wstępie zaznaczyć, że nie jest to typowa monogra-

fia, lecz zestaw szeregu artykułów napisanych przez różnych auto-
rów. Artykuły te są poprzedzone słowem wstępnym autorstwa Juliu-
sza A. Chrościckiego i wprowadzeniem napisanym przez redaktor 
książki, Irenę Rolską oraz zamknięte specjalną Dyskusją.  

Zanim przejdę do omawiania treści poszczególnych artykułów, 
wcześniej przywołam fragmenty wypowiedzi z owych tekstów (na-
zwijmy je) dodatkowych, stanowią one bowiem doskonałe wprowa-
dzenie i uzupełnienie strony merytorycznej książki. A więc kilka 
słów o owej Dyskusji. Dyskusję tą poprzedza następująca informacja 
od Redakcji: „W dniu 7 września 2015 r. «Na przekór świętokradztwu 
– trudna droga powrotu do sacrum Ikony Matki Boskiej Chełmskiej» 
odbyła się dyskusja podsumowująca obrady. Poniżej publikujemy 
najistotniejsze wypowiedzi uczestników seminarium, odtworzone na 
podstawie zapisu cyfrowego” (s. 109).  

J. A. Chrościcki we wstępie przekazał  m. in. taką informację: 
„W imieniu Komitetu Nauk o sztuce PAN mam wielką satysfakcję 
przypomnieć o istnieniu niezwykłej Ikony Matki Boskiej Chełmskiej, 
która od wieków znajdowała się w sanktuarium pw. Narodzenia 
Matki Boskiej Chełmskiej w Chełmie. Jej wizerunek został uroczy-
ście koronowany papieskimi koronami w dniu 15 września 1765 r. na 
Górze Chełmskiej. Zachowały się z tego czasu liczne dokumenty  
i ryciny ukazujące uroczystą procesję, a także wspaniałe fajerwerki 
[…]. Cieszę się, że ta ikona w swoim jubileuszowym roku jest w cen-
trum zainteresowania naukowców, badaczy ikon, miłośników sztuki 
[…]. Matka Boska Chełmska była świadkiem niezwykłych wydarzeń 
historycznych, my jesteśmy świadkami tego, jak staje się Ona po-
mnikiem historii narodu polskiego i ukraińskiego” (s. 5). Wątek ten, 
czy myśl, kontynuuje, w szerszym wymiarze, Pani Redaktor w swoim 
Wprowadzeniu. Nie przytaczając całości Wprowadzenia, zacytuję 
jedynie fragment tekstu zamykającego go, który odda jego treść; 
brzmi on: „W książce znalazły się artykuły uczestników seminarium, 
poświęcone miastu Chełm w czasach panowania Daniela Romanowi-
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cza, nowym odkryciom archeologicznym na Górze Chełmskiej i ikonie 
Matki Boskiej Chełmskiej, rozszerzone o uroczystości koronacyjne 
oraz analizę ikonograficzną obrazu. Osobnym zagadnieniem poru-
szonym podczas obrad były sprawy rewindykacji obiektów zabytko-
wych. W posumowaniu przytaczam dyskusję, jaka wywiązała się po 
wygłoszeniu referatów” (s. 9).  

Serię sześciu referatów otwiera tekst prof. Ryszarda Szczygła  
z UMCS w Lublinie pt. Dzieje Chełma w XIII wieku. Do tekstu dołą-
czona jest też odpowiednia bibliografia. Autor w swoim tekście przy-
bliża i objaśnia dzieje miasta w oparciu o stosowne źródła, które za-
wierają  wiadomości na ten temat. Równocześnie próbuje komento-
wać, dlaczego kronikarze podawali owe informacje w przyjęty przez 
siebie sposób. Myślę, że nie od rzeczy będzie przytoczenie w tym 
miejscu kilku zdań z owej Dyskusji. Brzmią one: „Uważam, że tytuł 
naszej konferencji jest drażliwy i wieloznaczny. Przy publikacji jej 
materiałów powinny one zostać inaczej zatytułowane. Ikona Matki 
Boskiej Chełmskiej jest bowiem ważna dla prawosławnych, unitów  
i katolików. Wszystkie te wyznania w przeszłości otaczały ją kultem. 
Powinniśmy akcentować wszystko to, co nas łączy z sąsiadami, a nie 
dzieli” (s. 109).  

Następny autor, Tomasz Dzieńkowski (z tej samej uczelni),  
spojrzał na miasto Chełm jako historyk sztuki. Tytuł jego tekstu 
brzmi: Sacrum i profanum w  architekturze. Założenie rezydencjalno-
sakralne z XIII wieku w Chełmie. Do treści tego referatu wprowadza-
ją trzy krótkie teksty, dlatego ja swoje rozważania ograniczę do ich 
przytoczenia. Brzmią one następująco: „W historii wczesnośrednio-
wiecznego Chełma Góra Katedralna była miejscem szczególnym jako 
centrum władzy świeckiej i religijnej, a przede wszystkim jako prze-
strzeń społeczno-religijna, w której przenikały się elementy sacrum  
i profanum (il. 1-2). Ich materialnym odzwierciedleniem była monu-
mentalna architektura rezydencji książęcej (od 1253 r. królewskiej) 
oraz soborowej cerkwi Bogurodzicy. Jak sądzę, wyniki badań archeo-
logiczno-architektonicznych  prezentowane poniżej są ważnym  
argumentem za pogranicznym charakterem tych ziem, wynikającym 
z mieszania  się prądów kulturowych i religijnych płynących z Euro-
py Zachodniej (łacińskiej) i Wschodniej (rusko-bizantyńskiej).  
Nagromadzenie architektury świeckiej i sakralnej przyciągało od 
niemal 100 lat uwagę archeologów, architektów oraz historyków 
zarówno polskich, rosyjskich, jak i ukraińskich. W efekcie kilkupoko-
leniowej pracy badawczej osiągnięto stan wiedzy, który – choć nie 
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jest do końca satysfakcjonujący - pozwala zrekonstruować historię  
i określić rangę tego miejsca” (s. 25).  

W pracy są zamieszczone odpowiednie ilustracje dotyczące ar-
chitektury ze specjalnymi objaśnieniami, na które autor powołuje się 
w tekście. Wątek architektoniczny kontynuuje trzecia referentka, 
Urszula M. Mazurczak (z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II), w obszernym tekście pt. Nakrycia głowy Maryi. An-
tropologia ubioru i jego religijny sens. Refleksje na bazie wybranych 
ikon maryjnych – ikona Matki Boskiej Chełmskie. Część 2. Treść ar-
tykułu przybliżają tytuły, jakie autorka nadała poszczególnym jego 
fragmentom wydzielonym przez siebie. Mamy więc kolejno: Realia 
ubioru – nakrycia głowy kobiet w kręgu biblijnym i rzymskim. Wy-
brane refleksje historyczne. Przy analizie tej kwestii autorka wpro-
wadziła rozróżnienie pomiędzy nakryciem głowy  przez kobiety boga-
te i ubogie. W toku dalszych rozważań analizuje szereg kwestii 
szczegółowych, takich jak: Odpowiednik codzienności, czy też symbol 
? Twarz i głowa Maryi: model wschodni; Nakrycie głowy Maryi na 
ikonach synajskich, elegancja monarsza – grecki renesans Konstan-
tynopola XI i XIII wieku; Welon czy płaszcz? Rozważania swoje za-
myka ważkim stwierdzeniem: „Dwie ikony Maryi w kolegiacie Naj-
świętszej Maryi Panny w Chełmie utrwalone w dwóch odrębnych 
wizualizacjach twarzy stanowią zwieńczenie długich poszukiwań 
modelu twarzy Maryi, której nie sposób było stworzyć nie podejmując 
problemu nakrycia głowy. Nakrycie głowy ilustrowało zawsze prze-
nikanie się inspiracji realiami ubioru i tworzenia obrazu, który una-
oczniał dogmat o Matce Bożej, przybliżał również zdarzenia z życia 
Maryi i Chrystusa, od narodzenia aż do śmierci i wydarzeń chwaleb-
nych i bolesnych. Ten związek ubioru i zdarzeń opisanych w ewange-
liach oraz wielu innych tekstach, zwłaszcza wizjach, powinien być 
analizowany w odrębnym studium” (s. 64-65). 

Odmienny problem od wyżej przeanalizowanych podjęła w swo-
im tekście Pani Redaktor Irena Rolska (Katolicki Uniwersytet  
Lubelski Jana Pawła II). Przedmiotem jej zainteresowania były uro-
czystości koronacyjne ikony (Uroczystości koronacyjne ikony Matki 
Boskiej Chełmskiej 8 września 1765). Tekst oprócz bibliografii posia-
da bardzo interesujące i liczne ilustracje odpowiednio dobrane do 
treści artykułu. W tekście autorka omawia najpierw okoliczności, 
jakie towarzyszyły staraniom o koronację, a następnie samej korona-
cji. Przekazuje również wiadomości o różnych innych faktach, które 
poprzedziły koronację. Dowiadujemy się tam m. in. o problemach, 
jakie miano z samym budynkiem katedry na Górze Chełmskiej, któ-
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remu groziło zawalenie się, o tym, że o  dokonanie aktu koronacji 
zwrócili się 2 sierpnia 1738 r. do papieża Klemensa XII członkowie 
sejmiku szlacheckiego Ziemi Chełmskiej, że koronatorem (takiego 
określenia użyła autorka) był bazylianin, biskup smoleński Hera-
kliusz Lisański, a także o tym, jakie nabożeństwa poprzedziły akt 
koronacji. Pobieżnym omówieniem przebiegu tego aktu autorka za-
myka swój – jak powiedziałem – wcale interesujący tekst.  

Bardzo zaskakujący i odbiegający od wszystkich poprzednich 
tematów podjął w swoich rozważaniach Andrij Sawenić (Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Zainteresował się w nich kul-
tem Matki Boskiej Chełmskiej widzianym w świetle literatury ukra-
ińskiej z okresu po II wojnie światowej. Temat jego wystąpienia 
brzmiał: Obecność Chełmskiej Ikony Matki Bożej w literaturze ukra-
ińskiej po II wojnie światowej. W słowach wprowadzających napisał: 
„Temat artykułu zamyka się w ramach  chronologicznych między II 
wojną światową a początkiem XXI wieku. W dziejach Chełmskiej 
Ikony Matki Bożej jest to okres jej ostatniego zaginięcia i odnalezie-
nia; w periodyzacji najnowszej literatury ukraińskiej zaś ten prze-
dział czasowy, mieszczący się w okresie literatury najnowszej, nie 
jest wewnętrznie jednorodny, biorąc pod uwagę m.in. kwestię nie-
możności zastosowania jednolitych kryteriów periodyzacyjnych do 
piśmiennictwa tworzonego w powojennej Ukraińskiej SRR, a następ-
nie w niepodległej Ukrainie, z jednej strony, oraz poza jej granicami, 
z drugiej strony” (s. 91-92).  

Na dalszych stronach tekstu są przywoływane odpowiednie 
utwory z literatury, w których jest ukazana postać Ikony Matki  
Bożej Chełmskiej. Co więcej, oprócz samej postaci  zamieszczana jest 
także informacja, w jakim ujęciu jest przedstawiana postać Matki 
Bożej. Kończąc koniecznie trzeba powiedzieć, że podobnie jak wpro-
wadzenie, interesujące i zasługujące na przytoczenie są także słowa  
podsumowania. Brzmią one: „Przytoczone teksty pokazują, że Ikona 
Matki Bożej Chełmskiej jest przywoływana najczęściej przez tych 
autorów ukraińskich, którzy są lub byli związani z  Chełmszczyzną  
z racji urodzenia i/lub zamieszkania i często wyssali kult Chełmskiej 
Bogurodzicy z mlekiem matki” (s. 101). 

Ostatni w książce autor, Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański), 
w krótkim artykule podjął bardzo ważką kwestię restytucji. O tym, 
że jest to kwestia ważna świadczą już pierwsze słowa tekstu. Autor 
rozpoczyna go od zdania: „W każdej chyba dyskusji dotyczącej Ikony 
Matki Boskiej Chełmskiej w tle pojawia się wątek restytucyjny, czyli 
rodzi się pytanie o to, gdzie ostatecznie dzieło to winno się znaleźć” 
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(s. 103). Jak z dalszych rozważań wynika autorowi chodzi o to, czy 
ma być w Polsce, czy na Ukrainie. Próbując odpowiedzieć na tak po-
stawione pytanie, autor wysuwa aż dwanaście argumentów, które 
zamyka  dwoma ważnymi stwierdzeniami. Pisze najpierw: „Powyż-
szy przegląd argumentów restytucyjnych może każdego z nas prowa-
dzić do zajęcia własnego stanowiska w tytułowej sprawie. Niektóre  
z wyżej przytoczonych argumentów restytucyjnych mają charakter 
prawny, niektóre zupełnie pozaprawny […]. Istotą niniejszych roz-
ważań jest stawianie pytań, w szczególności odnoszących się do po-
szczególnych  argumentów restytucyjnych; w żadnym zaś razie próba 
udzielenia na nie jakichkolwiek, a tym bardziej wiążących odpowie-
dzi. To należy pozostawić już czytelnikowi” (s. 106). W podsumowa-
niu, w którym kontynuuje podjęty wątek, pisze: „Na koniec wypada 
tylko dodać, że sprawa tu relacjonowana wpisuje się w znacznie bar-
dziej złożony i trudny temat relacji narodów polskiego i ukraińskie-
go, w tym niezagojonych ran po jakże tragicznych wydarzeniach 
pierwszej połowy XX wieku. Więcej nawet, wpisuje się w wielowie-
kowe losy i różnorakie związki kościoła prawosławnego, unickiego  
i rzymskokatolickiego. Skutkuje to nałożeniem się na ten tylko spór 
restytucyjny  skomplikowanej problematyki moralnego zadośćuczy-
nienia za krzywdy (obustronnie czynione i doznawane), a także szer-
szego tła współczesnych relacji politycznych pomiędzy oboma pań-
stwami. Wszystko to czyni rozważania dotyczące warstwy argumen-
tacyjnej stanu faktycznego bardziej skomplikowanymi, niż mogłoby 
się to wydawać w samej tylko warstwie argumentacyjnej. To zaś 
skutkuje status quo, w którym to jednak aktualny posiadacz jest  
w lepszej sytuacji. Przy tym wszystko to nie może przesłonić najważ-
niejszego – zachowania ikony Matki Boskiej Chełmskiej dla następ-
nych pokoleń w stanie jak najlepszym, tak aby dzieło trwało i było 
świadectwem złożonej historii Polski i Ukrainy” (s. 107). 

Podsumowując powyższe rozważania na temat treści zawartej  
w wymienionej książce, mogę powiedzieć, czy sformułować pod jej 
adresem ważne stwierdzenia natury bardziej ogólnej. Pierwsze, że 
chociaż nie jest to monografia o jednorodnej tematyce, to nie jest ona 
przez to pozbawiona wartości. Wprost przeciwnie, ów brak monogra-
ficznej jednorodności wprowadza do niej duże bogactwo problemów, 
które czynią ją nie tylko interesującą, ale także wartościową. Stwier-
dzenie kolejne, że na pewno wzbogaca ona wyraźnie naszą dotych-
czasową wiedzę historyczną, czy mówiąc bardziej ogólnie – naszą 
historiografię, do czego powinny zawsze dążyć i zmierzać wszelkie 
badania naukowe, w tym zwłaszcza historiozoficzne. Jednym sło-
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wem, nauka otrzymała – czego zapewne autorzy nie byli w pełni 
świadomi – cenną cegiełkę uzupełniającą i to w znaczącym zakresie, 
jej warstwę merytoryczną. Jak powszechnie wiadomo, w naukach 
humanistycznych, do których należy historia, wiadomości meryto-
ryczne są zawsze na pierwszym miejscu. Tymi słowami oceny pragnę 
zakończy swoje uwagi na temat zaanonsowanej publikacji, która 
rzuca wiele światła na wiarę i religijność (sacrum) naszego społe-
czeństwa w niezbyt odległej przeszłości. 
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Ks. Zygmunt Jagiełło  
 

 
ŚP. KS. KAN. JERZY DZIEWULSKI (1933-2022) 

 

Ks. Jerzy Dziewulski urodził się 23 
lutego 1933 r. w Siemieniu (powiat Ra-
dzyń Podlaski, diecezja siedlecka) w reli-
gijnej rodzinie Tadeusza i Heleny z domu 
Maksuła. Ochrzczony został 5 marca 
1933 r. w kościele parafialnym pw. 
Przemienienia Pańskiego w Siemieniu. 
Miał dwóch młodszych braci Jana i Eu-
geniusza.    

Po ukończeniu czterech klas szkoły 
podstawowej w Siemieniu, dalszą naukę 
kontynuował w szkole w oddalonym o 6 
km od Siemienia, Juliopolu. Lata 
edukacji szkolnej przypadły w okresie 
okupacji niemieckiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się  
w Prywatnym Męskim Gimnazjum i Liceum Biskupim w Lublinie, 
które ukończył egzaminem maturalnym w 1951 r. Cieszył się bardzo 
dobrą opinią nauczycieli i kolegów. Cechowała go pracowitość, 
obowiązkowość, rozmodlenie, a przy tym był charakteru spokojnego  
i cichego. 

Z dniem 1 października 1951 r. rozpoczął jako alumn formację 
filozoficzno-teologiczną w Wyższym Seminarium Duchownym  
w Lublinie. Proboszcz parafii Siemień pisał o alumnie Jerzym: „Jest 
pobożnym i pilnym klerykiem w spełnianiu praktyk religijnych. Ma 
powołanie do kapłaństwa” (25.08.1953). 

Święcenia diakonatu otrzymał 10 października 1956 r. 
Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk bp. Piotra Kałwy 22 grudnia 
1956 r. w katedrze lubelskiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Ewangelisty. 

Po święceniach ks. Jerzy Dziewulski jako wikariusz pracował  
w parafiach: św. Stanisława BM w Wielączy (04.01.1957 – 02.10.1958), 
Narodzenia NMP w Płonce (02.10.1958 – 10.06.1961), Wniebowzięcia 
NMP w Nabrożu (10.06.1961 – 05.07.1965), św. Marii Magdaleny  
w Łęcznej (05.07.1965 – 30.06.1973).  
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Z dniem 30 czerwca 1973 r. ks. Jerzy został mianowany przez 
biskupa lubelskiego Piotra Kałwę administratorem parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Stężycy Nadwieprzańskiej, 
natomiast po dwóch latach biskup lubelski Bolesław Pylak z dniem 
26 listopada 1975 r. mianował go administratorem, z prawami  
i obowiązkami proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Dubie. Od 26 marca 1977 r. do 23 stycznia 1982 r. pełnił urząd 
wicedziekana dekanatu Tyszowce.  

Stosownie do potrzeb duszpasterstwa parafialnego w diecezji 
lubelskiej oraz przychylając się do prośby wyrażonej w piśmie z dnia 
22 grudnia 1981 r., bp Bolesław Pylak odwołał w dniu 23 stycznia 
1982 r. ks. Jerzego Dziewulskiego z urzędu administratora parafii  
w Dubie i wicedziekana dekanatu tyszowieckiego i mianował 
administratorem parafii w Wożuczynie. Od 17 listopada 1987 r. do 
20 czerwca 2007 r. ks. Dziewulski pełnił urząd wicedziekana 
Dekanatu Tomaszów Lubelski, zaś w dowód uznania dla gorliwej 
pracy i godnej postawy kapłańskiej ks. Jerzy został 6 maja 1989 r. 
odznaczony przez bpa Bolesława Pylaka kanonią honorową kapituły 
kolegiaty zamojskiej. 

W roku 2003 r. ks. Dziewulski osiągnął 70 rok życia i stosownie 
do statutów Pierwszego Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 
(stat. 23) w piśmie skierowanym do biskupa Jana Śrutwy napisał: 
„Zgłaszam się do dyspozycji Księdza Biskupa. Serdecznie dziękuję za 
dotychczasowe nominacje. Swoją teraźniejszość i przyszłość składam 
w ojcowskie ręce Waszej Ekscelencji” (22.08.2003). Biskup Jan 
Śrutwa podanie przyjął, jednak ks. Jerzemu przedłużył pełnienie 
urzędu proboszcza parafii Wożuczyn. 

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Wacław Depo, z dniem 20 
czerwca 2007 r. odwołał ks. Jerzego Dziewulskiego z urzędu 
proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Wożuczynie oraz 
wicedziekana Dekanatu Tomaszów Lubelski Północ i przeniósł  
w stan emerytalny z zamieszkaniem w Domu Księży Seniorów  
w Biłgoraju. Za wieloletnią i przykładną pracę duszpasterską  
i administracyjną w różnych parafiach w diecezji lubelskiej oraz 
zamojsko-lubaczowskiej, a szczególnie 25-letnią posługę w parafii 
Wożuczyn oraz za dojrzałą postawę kapłańską biskup W. Depo 
podziękował ks. Kanonikowi życząc wszelkiej pomyślności i dobrego 
zdrowia na dalsze lata.   

W latach 2007-2017 ks. Jerzy był powołany na Członka Rady 
Kapłańskiej jako przedstawiciel księży seniorów w diecezji.   
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22 grudnia 2021 r. ks. Jerzy Dziewulski obchodził w Domu 
Księzy Emerytów w Biłgoraju Jubileusz 65-lecia kapłaństwa. Z tej 
racji biskup Marian Rojek przekazał księdzu Jubilatowi 
okolicznościowe słowo:  

„Czcigodny Księże Jubilacie!  
Dziękując Miłosiernemu Bogu za życie Księdza oraz wierne 

trwanie na drodze Chrystusowego Kapłaństwa przez sześćdziesiąt 
pięć lat, wraz z całym Prezbiterium Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej wyśpiewujemy dziś radosny hymn: Ciebie Boga 
wysławiamy! Dobrze, że Ksiądz z nami jest! Dobrze, że ubogaca nas 
swoją modlitwą i doświadczeniem, bardzo cenimy sobie wszelki 
przyjmowany trud i cierpienie, które są wyrazem umiłowania przez 
Księdza ponad wszystko Chrystusa Zbawiciela i Oblubieńca, a dla 
współbraci kapłanów oraz wiernych przynoszą owoc duchowego 
umocnienia. 

Ogarniam Księdza serdeczną modlitwą, życzę głębokiej radości 
wypływającej z żywej relacji ucznia i apostoła do swojego Mistrza. 
Oddaję Księdza w opiekę Maryi – Matki Odkupiciela, a u św. Józefa 
wypraszam odwagę akceptacji Bożej Woli oraz męstwa w przyjęciu 
każdego ciężaru dla dopełnienia cierpień Chrystusa w Jego 
Mistycznym Ciele. Modlitwie Księdza powierzam sprawę nowych 
powołań do służby Bożej w Kościele. 

Niech Bóg Księdzu błogosławi i udziela potrzebnych darów”. 
Ksiądz Jerzy będąc na emeryturze w miarę swoich sił  

i możliwości aktynie włączał się w posługę duszpasterską w parafii 
Trzęsiny oraz innych parafiach w okolicach Biłgoraja.  

Ks. Jerzy Dziewulski zmarł we wtorek, 22 marca 2022 r. o godz. 
19.30 w Szpitalu w Biłgoraju. 

W swym kapłańskim testamencie zapisał słowa: „Moja piel-
grzymka ziemska ma się ku wieczorowi. «Jeszcze bowiem za krótką, 
za bardzo krótką chwilę Ten, który ma nadejść nie spóźni się» (Hbr 
10,37). Ze względu na wiek, czas bym pożegnał ten świat. Dlatego 
słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, od których doznałem po-
mocy, życzliwości i rady. Do moich kochanych rodziców, rodziny, 
mieszkańców rodzinnej wsi Siemienia oraz do wszystkich duchow-
nych i świeckich, których spotkałem na drodze do kapłaństwa. […] 
Ponieważ w parafii Wożuczyn pracowałem przez 25 lat, a więc poło-
wę lat pracy kapłańskiej i tam przeżyłem jako proboszcz jubileusz 
50-lecia kapłaństwa, na który przybył Ksiądz Biskup Wacław Depo, 
dlatego wiernym tej parafii pragnę w szczególny sposób podziękować 
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za współpracę, życzliwość i za wszelkie dobro jakiego doznałem. […] 
Świadomy tego, że wszystko jest łaską wyznaję: «Jakże wielka jest 
dobroć Twoja Panie» i proszę o modlitwę o Miłosierdzie Boże” 
(27.06.2013).   

Msza św. żałobna pod przewodnictwem biskupa pomocniczego 
Mariusza Leszczyńskiego została odprawiona w poniedziałek,  
28 marca 2022 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana 
Chrzciciela w Trzęsinach 

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa 
diecezjalnego Mariana Rojka – w poniedziałek, 28 marca 2022 r.  
o godz. 14.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Siemieniu 
(diecezja siedlecka).  

Requiescat in pace!  
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Ks. Julian Brzezicki  
 

POŻEGNANIE ZOFII SZCZUR (1953-2022)  
ANIMATORKI JERYCH RÓŻAŃCOWYCH W POLSCE  

 
W pierwszy czwartek miesiąca,  

3 lutego 2022 r. w Katedrze Zamojskiej 
o godz.14.00 pod przewodnictwem  
Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego,  
Mariana Rojka, została odprawiona 
Msza św. pogrzebowa za Zofię Szczur. 

Homilię wygłosił ks. Julian Brze-
zicki – moderator Diecezjalnej Rady 
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz 
moderator Żywego Różańca. W swoim 
kazaniu przybliżył wszystkim osobę 
Zofii Szczur – animatorki diecezjalnych 
Jerych Różańcowych w Polsce.  

 
Przybywamy, by pożegnać Zofię Szczur, która pragnęła, by do 

niej zwracać się słowem „siostra” a nie pani. W młodym wieku była 
zdolnym sportowcem, osiągającym bardzo dobre wyniki w biegach.  
Z wykształcenia i zawodu nauczycielka – polonistka. Patrząc na jej 
życie, postępowanie i zaangażowanie można powiedzieć, że była 
wspaniałą katechetką i gorliwą apostołką świecką. Wieloletnia wy-
chowawczyni młodzieży polskiej i polonijnej. Apostołka Różańca 
Świętego, Czcicielka Matki Bożej i Najświętszego Sakramentu.  
Animatorka Jerych Różańcowych w diecezji i Polsce. A nade wszyst-
ko osoba o głębokiej wierze, wielkim sercu, pokornej duszy i zarazem 
niezłomnego ducha. Taka pozostanie w naszej pamięci. 

Mówiąc o jej życiu, mówimy o Ewangelii wprowadzanej wprost 
w życie. Powołanie pięknie odczytane i wypełnione, według Woli  
Bożej z wykorzystaniem talentów, zdolności, którymi Bóg ją obda-
rzył. Nie marnowała czasu. Nie interesował ją telewizor, internet. 
Życie siostry Zofii Szczur to przykład dla wszystkich, ile jeden czło-
wiek, i to świecki, może zdziałać dla Kościoła, Ojczyzny i dla bliźnich. 
Jej osoba to wzór, jak odczytać i zrealizować w życiu Wolę Bożą przy 
współpracy z Łaską Bożą, jak żyć Dobrą Nowiną. To przykład osoby 
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rozmodlonej, oddanej Bogu i Maryi, naśladującej świętych i przybli-
żającej życie świętych innym. 

Zofia Szczur urodziła się 2 sierpnia 1953 r. w Klimontowie.  
Wychowała się w domu rodzinnym w powiecie Staszów, woj. święto-
krzyskie. Po ukończeniu liceum w Klimontowie, podjęła studia z Filo-
logii Polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jej życie 
związało się z Zamościem, z miastem, które darzyła szczególnym 
uczuciem. Mówiła: „Zamość to moje ukochane miasto”. Podjęła pracę 
nauczyciela języka polskiego. Była bardzo dobrze przygotowana do 
pracy z dziećmi i młodzieżą. Po ukończeniu polonistyki na KUL-u, 
skończyła jeszcze studia podyplomowe z filozofii i etyki oraz 2 lata 
wykładów na temat rozpoznawania duchów. Jako pedagog i wycho-
wawca była bardzo aktywna, prowadziła teatr, organizowała wyjaz-
dy, pielgrzymki oraz obozy harcerskie – jako harcmistrz. Organizo-
wała również pomoc dla Polonii w Rumunii. Tam była przez pewien 
czas także nauczycielem języka polskiego. 

Szczególny moment w jej życiu to osobiste spotkanie z papieżem 
Janem Pawłem II w 1979 r. Miała wtedy 26 lat. Poprosiła: Ojcze 
dotknij mnie, bo chcę siać miłość. Otrzymała błogosławieństwo Ojca 
Świętego i od tego momentu całkowicie oddała się Bogu. Zrezygnowa-
ła z założenia rodziny. Zaczęła inaczej rozumieć Ewangelię. Odtąd 
pracowała jak mogła tylko dla Kościoła i z Kościołem. 

To, czego szukała w swoim życiu, odnalazła na drodze pogłębio-
nego życia modlitwy i adoracji. Nauczycielem w szkole Maryi stał się 
dla Zofii założyciel Legionu Maryi w Polsce i inicjator Jerych Różań-
cowych, Anatol Kaszczuk – żołnierz Armii Andersa. Spotkała go po 
raz pierwszy w 1982 r. w Łabuńkach u sióstr Franciszkanek Misjo-
narek Maryi. Tak wspominała Brata Anatola: „… po chwili przerwał 
swój wykład i stwierdził: «Pani do mnie przyjedzie». Odpowiedzia-
łam: «Przyjadę». I tak to nasza przyjaźń trwała”. Zofia włączyła się  
w dzieło Anatola Kaszczuka, organizując Jerycha Różańcowe, czyli 
czuwania przez siedem dni i nocy z adoracją Najświętszego Sakra-
mentu. To ona wraz z Anatolem Kaszczukiem była inicjatorką Jerych 
Różańcowych w diecezji zamojsko-lubaczowskiej i w innych diece-
zjach w Polsce. Od 2007 r., po przejściu na emeryturę, w pełni zajęła 
się Apostolatem Różańca Świętego i Jerych Różańcowych w para-
fiach. Po śmierci Anatola Kaszczuka była współorganizatorką  
wykładów i sympozjów o tym niezwykłym apostole Różańca Świętego 
i Jerych, m.in. w Hodyszewie w diecezji łomżyńskiej (2010),  
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w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu w diecezji elbląskiej 
(2013), a także w Zamościu. 

Wspierała działania zmierzające do beatyfikacji kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, a w ostatnim okresie swojego życia „zaprzyjaźniła się” 
duchowo ze Sługą Bożym Wenantym Katarzyńcem. 

W swoim życiu realizowała postawę pokory i posłuszeństwa.  
Pokorna i skromna w zachowaniu, w stroju. Nigdy nie chodziła  
w spodniach, ale nosiła strój typowo kobiecy. Wyznawała, jak  
św. Jan Chrzciciel: Ja nie jestem światłością, tylko wskazuję na 
światłość – na Jezusa. 

Ileż ona zorganizowała pielgrzymek: do Ziemi Świętej, do Włoch 
na spotkania z Papieżem, 9 razy do San Giovanni Rotondo do o. Pio  
i do tylu innych sanktuariów w Polsce oraz na świecie. Jak wspomi-
nała, było to razem 140 tys. km. wokół ziemi, 30 godzin promem,  
20 godzin samolotem. Wszystkie pielgrzymki były jej dyktowane 
duchowo. Jej modlitwa była bardzo gorliwa, wytrwała, połączona  
z kontemplacją i rozważaniem Pisma św. Ileż dni i nocy spędzała na 
modlitwie. Choć mówiono jej, że noc jest do spania a nie do czuwania, 
to ona odpowiadała, że Jezus też całe noce spędzał na modlitwie. 
Była niezwykle przekonana o mocy modlitwy. 

To ona zaczęła organizować i prowadziła comiesięczne czuwania 
przed Najświętszym Sakramentem – w I Sobotę Miesiąca w Zamo-
ściu w kościele św. Katarzyny, w II Sobotę w Turkowicach, w III 
Sobotę w Trzęsinach i w IV Sobotę w Sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej w Tomaszowie Lub. Te czuwania prowadziła od 1994 r. 
Nie robiła nic bez porozumienia z biskupem. Niczego w żadnej para-
fii nie zrobiła bez zgody proboszcza, czy innego duszpasterza – 
wszystko uzgadniała. Gdzie jej nie chciano, czy nie rozumiano – szła 
dalej i prosiła o możliwość adoracji. 

Przez 25 lat organizowała Jerycha w parafiach na terenie diece-
zji zamojsko-lubaczowskiej. W niektórych latach było ok. 20 Jerych 
rocznie w naszej diecezji. Tyle parafii co roku podejmowało się dzięki 
niej czuwać przez 7 dni i nocy. 

Jestem osobiście jej wdzięczny, jak i moi parafianie, za te czu-
wania, które wprowadziła w mojej parafii i za zainicjowanie Jerych  
w Trzęsinach. Pierwsze Jerycho w Trzęsinach odbyło się w 2003 r.,  
w Roku Różańca świętego, połączone z poświęceniem 20 kapliczek 
różańcowych. Te Jerycha, dzięki temu, odbywają się w Trzęsinach co 
roku w październiku. 
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To dzięki jej inicjatywie i modlitwie było zorganizowane Jerycho 
diecezjalne. Przez cały rok nieustanna adoracja Najświętszego  
Sakramentu w naszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Takie Jery-
cha diecezjalne organizowała także w kilku innych diecezjach.  
W diecezji warszawsko-praskiej Jerycha były we wszystkich para-
fiach. Organizowała Jerycha aż w 18 diecezjach na terenie Polski,  
a także 9 Jerych w San Giovanni Rotondo, 4 Jerycha w Austrii,  
a także w Niemczech. Przygotowała publikację książkową „ABC Je-
rycha” a także bardzo propagowała publikację o Anatolu Kaszczuku 
pt. „Różaniec uratuje ciebie i świat”. Wszystko co robiła, spisywała 
dokładnie i chciała żeby to zachować. Mówiła: O losach świata decy-
dują ciche miejsca modlitwy. 

 Wiele razy powtarzała, że bardzo trzeba słuchać Boga. Mówiła: 
„Każdy będzie miał tyle ile wyczyta z Pisma św. Wszystko co czyni-
łam, było kierowane przez Boga, we wszystkim kierowałam się  
natchnieniami Ducha Świętego. Całe życie uczyłam się kontemplacji. 
Już w młodym wieku, idąc w pole, na łąkę, patrzyłam w niebo, na 
obłoki i kontemplowałam Stwórcę”. Miała wielką cześć do Najświęt-
szego Sakramentu. Komunię św. przyjmowała tylko na kolanach. 
Nigdy nie chciała nic dla siebie: „Wyzbyłam się rządzenia”. Niczego 
nie narzucała. Przedstawiała propozycje i czekała na akceptację.  
Tu chodzi o Jezusa a nie o mnie podkreślała. Wszelkie trudności  
w życiu, w rodzinie, pokonywała miłością i modlitwą. Kilka lat temu 
pozbyła się mieszkania i była bezdomną. Mieszkała u zaprzyjaźnio-
nych życzliwych ludzi i tam gdzie prowadziła Jerycha. Wszystkie 
środki materialne przeznaczała na działalność apostolską, jeżdżąc po 
całej Polsce i przygotowując następców do prowadzenia Adoracji. 

Była wielką czcicielką Matki Bożej. Bardzo pragnęła wypełnić 
wołanie Matki Bożej zwłaszcza z Fatimy i Gietrzwałdu. W swoim 
życiu podejmowała pokutę, cierpienia, chcąc wynagradzać za grzechy 
i ratować grzeszników. Nie rozstawała się z różańcem. 

Systematycznie przystępowała do spowiedzi. Miała kierowników 
duchowych: ks. Zygmunt Zuchowski, ks. Eugeniusz Derdzuiuk  
i przez 20 lat ks. Zdzisław Ciżmiński. Miała postanowienia: „Z żad-
nym kapłanem żadnej czułości, czy koleżeństwa. Jeśli już to krzyż  
i Golgota”. Miała wielki szacunek do kapłanów. Często całowała kon-
sekrowane kapłańskie ręce. 

Przygotowywała innych do prowadzenia Jerych. Wiedziała, że 
Boga trzeba rozumem przyjmować, a nie tylko czułością. Całe życie 
prowadziła walkę duchową z mocami ciemności. Cierpienie ofiarowa-
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ła w intencji o triumf Niepokalanego Serca Maryi oraz za diecezję  
i za kapłanów. Wszystko robiła, by chronić kapłanów. 

Czy mogła dokonać więcej, lepiej, doskonalej? Mogła lepiej, do-
skonalej, bo człowiek jest ułomny i całe życie się uczy. Nikt nie jest 
doskonały, choć ma do tego dążyć, dojrzewać. Mogła więcej, gdyby 
Pan dał jej jeszcze dłuższe życie. I Jezus, tak po ludzku myśląc, mógł 
więcej dokonać, gdyby żył dłużej na ziemi. Ale wiemy, że On najwię-
cej dokonał przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus  
w pewnym momencie powiedział do Zofii: „Wystarczy”, a ona odpo-
wiedziała: „Bądź wola Twoja”. I wiele dokonała jeszcze przez cierpie-
nie, przez chorobę nowotworową, jaką Bóg dopuścił w jej życiu. Usły-
szała głos: „Przeprowadzę cię przez skrajne cierpienia, by dokończyć 
rzeźby”. Jezus pytał ją: „Czy chcesz być tylko moja” i odpowiadała: 
„Tak Panie”. 

W roku 2020 zapadła na chorobę nowotworową. Zawierzyła się 
Maryi i Chrystusowi, ofiarowując wszystkie cierpienia za kapłanów  
i diecezję zamojsko-lubaczowską. Gdziekolwiek się pojawiła, aposto-
łowała modlitwą i cierpieniem. Na oddziale onkologicznym szpitala  
w Zamościu modliła się za umierających. Podobnie w hospicjum 
„Santa Galla” w Łabuńkach, wspierała wszystkich modlitwą. Ostat-
nie dni, naznaczone cierpieniem, ofiarowała w intencji Ojczyzny oraz 
pokoju na wschodzie, zwłaszcza na Ukrainie. Może dlatego ją Bóg 
zostawił na ten czas od początku października, kiedy już była gotowa 
na śmierć, jeszcze na te kilka miesięcy, by cierpieniem i modlitwą 
wypraszała pokój na świecie. 

3 października 2021 r., gdy była w szpitalu w Zamościu na od-
dziale onkologii, a nie mogła już wtedy chodzić, poprosiła ks. Piotra 
Spyrę i mnie, by mogła dać świadectwo wiary, świadoma bliskiego 
odejścia z tego świata. Chociaż człowiek nie wie, kiedy Bóg go  
wezwie, miała przekonanie, że już niedługo będzie żyć. Trzymając 
cały czas różaniec w ręku wyznała: „Całe życie żyłam tylko dla Boga, 
dla Kościoła i Ojczyzny. Jezu oddaję Ci wszystko. Całe strzępy życia 
oddaję Bogu. Jezu, jestem tylko Twoją. Wszystko wykonałam,  
co Twoje. Nie mam mieszkania, więc gdzie mam się włóczyć? Czy 
chcesz walczyć o ciało ? – Nie Panie, ja chcę do światłości. Bogu dzię-
kuje za raka, który mnie przygotował do odejścia, który mnie tak 
wyrzeźbił duchowo”. Choć cała Polska modliła się za nią, prosząc  
o łaskę zdrowia, odprawiono około 400 Mszy św. o zdrowie, a ona 
wyznała: „Cała Twoja jestem – uzdrowiona, ale nie fizycznie, lecz na 
wieczność”. Mówiła: „Dorosłam do tego, by pomagać już z innej  
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strony”. Była przekonana, że z drugiej strony będzie więcej pomagać, 
niż tu na ziemi. Przestała się bać wszystkiego: „Odchodzę bardzo 
świadomie – śmierć to tylko przejście. „Zrobiłam tyle, ile Bóg chciał”. 
„Czuję się spełniona – życie oddaję Bogu”. Ostatnie miesiące modliła 
się szczególnie, by nie wybuchła wojna. Dodała, że za mało ludzie 
przygotowują się do śmierci. 

Zofia była tą „mądrą panną”, której nie zabrakło oliwy w lampie. 
Tą oliwą dla niej była nieustanna modlitwa, która sprawiła, że była 
gotowa na spotkanie z Panem. W jej życiu nic jej nie mogło odłączyć 
od miłości Chrystusa, ani ucisk, ani prześladowanie, ani cierpienie 
ani nawet śmierć. 

Zmarła 30 stycznia 2022 r., w niedzielny poranek, gdy wspomi-
namy radosny dzień Zmartwychwstania. Do niej można odnieść  
słowa z Ewangelii z dnia Ofiarowania Pańskiego. Jak Anna „dniem  
i nocą trwała na modlitwie, służąc Bogu w postach i modlitwie”. Jak 
Symeon wyznała: Teraz pozwól odejść twojej służebnicy w pokoju, 
moje oczy ujrzały Światło, odchodzę do Światła, idę pogodna, spokojna. 

To tak wymowne, że żegnamy ją w Pierwszy Czwartek Miesiąca. 
To dzień, gdy modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 
Dzień wdzięczności za Eucharystię i kapłaństwo. Ufamy, że już naj-
bliższą Pierwszą Sobotę Maryja przygarnie ją do siebie. Choć sąd 
należy do Boga, nie do nas, to ufamy, że osiągnęła świętość.  
Dziękujmy za siostrę Zofię, która rozmodliła tyle osób i parafii.  
Dziękujmy Bogu, że taką osobę znaliśmy w naszym życiu, że spoty-
kaliśmy osobę, która pokazała jak żyć dla Boga i Kościoła, jak przyj-
mować cierpienia i jak umierać. 

 
 



 

 

SSppiiss  ttrreeśśccii  

 

STOLICA APOSTOLSKA 

 
Akt zawierzenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu NMP .............................. 5 

 

EPISKOPAT  POLSKI 

 
Apel Katolickich Biskupów Polski i Ukrainy. O poszukiwanie dialogu  

i porozumienia w celu zażegnania niebezpieczeństwa działań wojennych .. 11 
List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego  

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 
2.02.2022 r. ................................................................................................... 14 

Słowo Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób 
Uzależnionych na 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu  
(27 II - 5 III 2022) ............................................................................................ 17 

Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki  
i Pielgrzymek ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy .......................................... 21 

Komunikat z 391. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski ............ 28 

 

BISKUP  DIECEZJALNY 

 
Decyzje personalne ........................................................................................... 32 
Homilia podczas Mszy św. polowej na przejściu granicznym w Budomierzu  

– 18 marca 2022 r. ........................................................................................ 33 
Homilia w 30. rocznicę powstania Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Zamość, katedra – 25 III 2022 r. ...... 38 

 

 

 



 

 
 

 

152

KURIA  DIECEZJALNA 

 
Dane statystyczne diecezji za rok 2021 ............................................................ 49 
Dane statystyczne z dekanatów za rok 2021 .................................................... 50 
Dane statystyczne z parafii za rok 2021 ........................................................... 51 
156. Konferencja Księży Dziekanów – Zamość, 16 marca 2022 r. .................... 57 

Komunikaty Ks. Kanclerza i Rzecznika Diecezji ........................................ 57 
Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego .............................................. 58 
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego .......................................................... 61 
Caritas ...................................................................................................... 64 
Sprawy Ekonomiczno-Gospodarcze ......................................................... 68 
Wyższe Seminarium Duchowne ............................................................... 69 
Katolickie Radio Zamość .......................................................................... 71 
Sprawy misyjne ........................................................................................ 72 

Prezentujemy wybrane działania pomocowe uchodźców z Ukrainy podjęte  
w poszczególnych parafiach dekanatów diecezji zamojsko-lubaczowskiej.. 77 

Dekanat Hrubieszów Południe ................................................................. 77 
Dekanat Józefów ...................................................................................... 80 
Dekanat Krasnobród ................................................................................ 82 

 

INNE 

 
Bp Mariusz Leszczyński 
W perspektywie 50-lecia intronizacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej  

w prokatedrze lubaczowskiej (2 II 1974). Homilia w Konkatedrze  
w Lubaczowie, w Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2022 r............... 87 

 
Bp Mariusz Leszczyński 
‘ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM’ W HOŁDZIE. Kazanie w bazylice Bernardynów  

w Radecznicy, I Niedziela Wielkiego Postu, 6 marca 2022 r. ........................ 90 
 
Ks. Edward Walewander 
Ks. prof. zw. dr Józef Niewiadomski – sacerdos verissime doctus atque pius .. 94 
 
Ks. Edward Walewander 
Rubel niezwykły .............................................................................................. 100 



 

 
 

 

153

Ks. Edward Walewander 
Recenzja wydawnicza książki Mariana Zdzisława Stepulaka pt. 

Psychologiczny wymiar twórczości naukowej Księdza Profesora  

Czesława Stanisława Bartnika, ................................................................... 104 
 
Ks. Edward Walewander 
Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Słownik biograficzny  

profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej.  

Katolicki Uniwersytet Lubelski .................................................................... 107 
 
Elżbieta Orzechowska 
Kapelani w oddziałach Powstania Styczniowego na przykładzie diecezji 

sandomierskiej ............................................................................................ 111 
 
Elżbieta Orzechowska 
Najnowsza historia w tyglu eksperymentatorów ........................................... 126 
 
Jerzy Flaga 
W kręgu Ikony Matki Boskiej Chełmskiej. ....................................................... 132 

 

NEKROLOGI 

 
Ks. Zygmunt Jagiełło 
Śp. Ks. Kan. Jerzy Dziewulski (1933-2022) ...................................................... 141 
 
Ks. Julian Brzezicki 
Pożegnanie Zofii Szczur (1953-2022) - animatorki Jerych Różańcowych  

w Polsce ...................................................................................................... 145 
 


