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I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

A. PODRÓŻ APOSTOLSKA  
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
NA MALTĘ (2-3 IV 2022)

1. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ, 
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I KORPUSU 

DYPLOMATYCZNEGO

Valletta, „Wielka Sala Rady” Pałacu Wielkiego Mistrza Zakonu 
Maltańskiego św. Jana, 2 kwietnia 2022 r.

Panie Prezydencie Republiki,
Członkowie rządu i korpusu dyplomatycznego,
Szanowni przedstawiciele władz religijnych i cywilnych,
Wybitni przedstawiciele społeczeństwa i świata kultury,
Panie i Panowie!

Serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję Panu Prezydentowi za 
uprzejme słowa skierowane do mnie w imieniu wszystkich obywa-
teli. Wasi przodkowie udzielili gościny apostołowi Pawłowi, gdy 
udawał się do Rzymu, traktując go i jego towarzyszy podróży „z nie-
spotykaną życzliwością” (Dz 28, 2). Obecnie, przybywając z Rzymu, 
ja również doświadczam ciepłego powitania Maltańczyków, skarbu, 
który w tym kraju przekazuje się z pokolenia na pokolenie.

Ze względu na swoje położenie, Malta może być określana jako 
serce Morza Śródziemnego. Ale nie tylko ze względu na swoje poło-
żenie: splot wydarzeń historycznych i spotkanie narodów od tysiąc-
leci czynią z tych wysp centrum żywotności i kultury, duchowości 
i piękna, rozdroże, które potrafiło przyjąć i zharmonizować wpływy 
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pochodzące z wielu stron. Ta różnorodność wpływów przywodzi na 
myśl różnorodność wiatrów, które charakteryzują ten kraj. Nie jest 
przypadkiem, że na starożytnych przedstawieniach kartograficznych 
Morza Śródziemnego róża wiatrów często znajdowała się blisko wy-
spy Malty. Chciałbym zapożyczyć obraz róży wiatrów, która umiej-
scawia prądy powietrzne zgodnie z czterema zasadniczymi punktami, 
aby nakreślić cztery wpływy, które są istotne dla życia społecznego 
i politycznego tego kraju.

Wiatry wiejące nad wyspami maltańskimi wieją głównie z pół-
nocnego zachodu. Północ przypomina Europę, a zwłaszcza siedzibę 
Unii Europejskiej, zbudowaną tak, by mogła w niej mieszkać duża 
rodzina, zjednoczona w strzeżeniu pokoju. Jedność i pokój to dary, 
o które naród maltański prosi Boga za każdym razem, gdy śpiewa 
hymn narodowy. Rzeczywiście modlitwa napisana przez Dun Karm 
Psaila brzmi: „Boże Wszechmogący, daj rządzącym mądrość i mi-
łosierdzie, zdrowie pracującym, zapewnij narodowi maltańskiemu 
jedność i pokój”. Za pokojem podąża jedność, która z niego wynika. 
Przypomina to o znaczeniu wspólnej pracy, o przedkładaniu spójno-
ści nad podziały, o umacnianiu wspólnych korzeni i wartości, które 
ukształtowały niepowtarzalność społeczeństwa maltańskiego.

Aby jednak zapewnić dobre współżycie społeczne, nie wystar-
czy umacnianie poczucia przynależności. Trzeba wzmocnić podsta-
wy życia wspólnego, które jest oparte na prawie i praworządności. 
Uczciwość, sprawiedliwość, poczucie obowiązku i przejrzystość są 
podstawowymi filarami społeczeństwa o zaawansowanej cywilizacji. 
Dlatego zaangażowanie w usuwanie bezprawia i korupcji powinno 
być tak silne, jak wiatr wiejący z północy i omiatający wybrzeża kra-
ju. I niech zawsze będą pielęgnowane praworządność i przejrzystość, 
ponieważ umożliwiają one wykorzenienie bandytyzmu i przestęp-
czości, które mają tę wspólną cechę, iż nie działają w świetle dnia.

Dom Europejski, angażujący się w promowanie wartości spra-
wiedliwości i równości społecznej, odgrywa również wiodącą rolę 
w ochronie szeroko rozumianego domu stworzenia. Środowisko, 
w którym żyjemy, jest darem niebios, jak to jeszcze uznaje hymn 
narodowy, prosząc Boga, by spojrzał na piękno tej ziemi, matki 
ozdobionej najwznioślejszym światłem. To prawda, że na Malcie, 
gdzie świetliste piękno łagodzi trudności, stworzenie jawi się jako 
dar, który pośród prób historii i życia przypomina nam o pięknie 
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zamieszkiwania ziemi. Należy więc strzec go przed żarłoczną chci-
wością, pazernością pieniądza i spekulacją budowlaną, która nie 
tylko niszczy krajobraz, ale i przyszłość. Z drugiej strony, ochrona 
środowiska i sprawiedliwość społeczna przygotowują przyszłość 
i są doskonałymi sposobami na zainteresowanie ludzi młodych do-
brą polityką, uchronienie ich przed pokusą braku zainteresowania 
i zaangażowania.

Wiatr północny często miesza się z wiatrem zachodnim. Ten euro-
pejski kraj, a zwłaszcza jego młodzież, podziela zachodni styl życia 
i sposób myślenia. Niesie to ze sobą wielkie korzyści – myślę tu na 
przykład o wartościach takich jak wolność i demokracja – ale także 
zagrożenia, nad którymi należy czuwać, aby pragnienie postępu nie 
doprowadziło do oderwania się od korzeni. Malta jest wspaniałym 
„laboratorium organicznego rozwoju”, gdzie postęp nie oznacza od-
cinania korzeni od przeszłości w imię fałszywego dobrobytu dykto-
wanego zyskiem, potrzebami i konsumpcją, a także prawem do posia-
dania wszelkich praw. Dla zdrowego rozwoju ważne jest, aby strzec 
pamięć i z szacunkiem zachować harmonię między pokoleniami, nie 
dając się pochłonąć sztucznym ujednoliceniom i kolonizacjom ide-
ologicznym, do których często dochodzi na przykład w dziedzinie 
życia, zasady poszanowania życia. Są to kolonizacje ideologiczne, 
wymierzone przeciwko prawu do życia od chwili poczęcia.

Podstawą solidnego wzrostu jest osoba ludzka, poszanowanie dla 
życia i godności każdego mężczyzny i każdej kobiety. Znam zaanga-
żowanie Maltańczyków w przyjęcie i ochronę życia. Już w Dziejach 
Apostolskich wyróżnialiście się tym, że uratowaliście wielu ludzi. 
Zachęcam was, abyście nadal bronili życia od jego początku aż do 
naturalnego końca, ale także abyście zawsze strzegli go przed od-
rzuceniem i lekceważeniem. Myślę tu przede wszystkim o godności 
pracowników, osób starszych i chorych. I o młodych, którym grozi 
odrzucenie tego ogromnego dobra, którym są, w pogoni za mirażami, 
które pozostawiają we wnętrzu wiele pustki. One właśnie powodują 
ekstremalny konsumpcjonizm, zamknięcie się na potrzeby innych 
i plaga narkomanii, które tłumią wolność stwarzając uzależnienie. 
Chrońmy piękno życia!

Kontynuując wędrówkę po róży wiatrów, spoglądamy na połu-
dnie. Stamtąd pochodzi wielu braci i sióstr poszukujących nadziei. 
Pragnę podziękować władzom i mieszkańcom za przyjęcie ich w imię 
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Ewangelii, humanizmu i typowego dla Maltańczyków poczucia go-
ścinności. Według etymologii fenickiej Malta oznacza „bezpieczną 
przystań”. Jednak w obliczu rosnącego w ostatnich latach napływu 
tychże, obawy i niepewność wywołały zniechęcenie i frustrację. Aby 
właściwie podejść do złożonej kwestii migracyjnej, należy umie-
ścić ją w szerszej perspektywie czasu i przestrzeni. Czasu: zjawisko 
migracyjne nie jest okolicznością danej chwili, ale naznacza naszą 
epokę. Niesie ze sobą długi przeszłych niesprawiedliwości wielkiego 
wyzysku, zmian klimatycznych, nieszczęsnych konfliktów, których 
konsekwencje się płaci. Z biednego i zaludnionego południa masy lu-
dzi przemieszczają się na bogatszą północ: to fakt, którego nie można 
odrzucać anachronicznymi zamknięciami, ponieważ w izolacji nie 
osiągnie się dobrobytu i integracji. Potem trzeba wziąć pod uwagę 
przestrzeń: rozszerzanie się sytuacji kryzysowej związanej z migra-
cjami – pomyślmy teraz o uchodźcach z udręczonej Ukrainy – wy-
maga szerokich, wspólnych reakcji. Nie jest możliwe, aby jedne kraje 
wzięły na siebie cały problem przy obojętności innych! A cywilizo-
wane kraje nie mogą sankcjonować dla własnych korzyści mętnych 
umów z przestępcami, którzy zniewalają ludzi. To się niestety zdarza. 
Region Morza Śródziemnego potrzebuje europejskiej współodpo-
wiedzialności, aby mógł na nowo stać się sceną solidarności, a nie 
przyczółkiem tragicznej katastrofy cywilizacyjnej. Mare nostrum nie 
może się stać największym cmentarzem Europy!

A mówiąc o katastrofach statków, myślę o św. Pawle, który pod-
czas swojej ostatniej podróży przez Morze Śródziemne niespodzie-
wanie dotarł do tych brzegów i został ocalony. Następnie, ukąszony 
przez żmiję, został uznany za złoczyńcę. Zaraz potem jednak uznano 
go za bóstwo, bo nic się jemu nie stało (por. Dz 28, 3-6). Pomiędzy 
przesadą obu skrajności umyka podstawowa oczywistość: Paweł był 
człowiekiem, potrzebującym przyjęcia. Człowieczeństwo liczy się 
przede wszystkim i jest na pierwszym miejscu: tego uczy ten kraj, 
którego historia skorzystała z przybycia Apostoła – rozbitka. W imię 
Ewangelii, którą żył i którą głosił, poszerzmy nasze serca i odkryj-
my na nowo piękno służenia potrzebującym. Idźmy nadal tą drogą. 
Podczas gdy dzisiaj, w odniesieniu do tych, którzy przemierzają 
Morze Śródziemne w poszukiwaniu ocalenia, dominuje strach i „nar-
racja o inwazji”, a głównym celem zdaje się być ochrona własnego 
bezpieczeństwa za wszelką cenę, pomóżmy sobie, żeby nie postrzegać 
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migranta jako zagrożenia i nie ulegać pokusie podnoszenia mostów 
zwodzonych i wznoszenia murów. Drugi człowiek nie jest wiru-
sem, przed którym trzeba się bronić, ale osobą, którą należy przyjąć, 
a „ideał chrześcijański będzie zachęcał zawsze do przezwyciężenia 
podejrzenia, stałej nieufności, obawy przed inwazją ze strony innych, 
postaw obronnych, jakie narzuca nam dzisiejszy świat” (Adhort. 
apost. Evangelii gaudium, nr 88). Nie pozwólmy, by obojętność zga-
siła marzenie o wspólnym życiu! Oczywiście, gościnność kosztuje 
trudu i wymaga poświęcenia. Tak też było w przypadku św. Pawła: 
aby się uratować, trzeba było najpierw poświęcić dobra będące na 
statku (por. Dz 27, 38). Święte są jednakże wyrzeczenia czynione dla 
większego dobra, dla życia człowieka, będącego skarbem Boga!

Wreszcie, jest wiatr przychodzący ze wschodu, który często wie-
je o świcie. Homer nazwał go „Euros” (Odyseja V, 379, 423). Ale 
z samego wschodu Europy, ze wschodu, gdzie najpierw wscho-
dzi światło, nadeszły mroki wojny. Myśleliśmy, że najazdy innych 
krajów, brutalne walki uliczne i zagrożenia atomowe to mroczne 
wspomnienia z odległej przeszłości. Ale lodowaty wiatr wojny, który 
przynosi jedynie śmierć, zniszczenie i nienawiść, wymierzył brutalny 
cios w życie wielu osób i w dni wszystkich. I podczas gdy po raz 
kolejny jakiś możny, niestety osadzony w anachronicznych roszcze-
niach interesów nacjonalistycznych, prowokuje i podsyca konflikty, 
zwykli ludzie czują potrzebę budowania przyszłości, która albo bę-
dzie wspólna, albo jej nie będzie. W nocy wojny, która zapadła nad 
ludzkością, nie pozwólmy, proszę was, by zgasło marzenie o pokoju.

Malta, jaśniejąca światłem w sercu Morza Śródziemnego, może 
nas zainspirować, ponieważ istnieje pilna potrzeba przywrócenia 
piękna oszpeconemu przez wojnę obliczu człowieka. Piękny posąg 
śródziemnomorski Ejrene, pochodzący z czasów przed Chrystusem, 
przedstawia pokój, jako kobietę trzymającą w ramionach Plutona, 
uosobienie bogactwa. Przypomina nam, że pokój rodzi dobrobyt, 
a wojna jedynie ubóstwo. I nasuwa się myśl, że w posągu pokój 
i dobrobyt przedstawione są jako matka trzymająca na ręku dziecko. 
Czułość matek, które dają światu życie, i obecność kobiet są praw-
dziwą alternatywą dla niegodziwej logiki władzy, która prowadzi do 
wojny. Potrzebujemy współczucia i troski, a nie ideologicznych wizji 
i pluralizmów, które karmią się słowami nienawiści, a nie mają w ser-
cu życia konkretnego ludu, zwykłych ludzi.



8 DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Ponad sześćdziesiąt lat temu, w świecie zagrożonym zniszcze-
niem, gdzie przeciwieństwa ideologiczne i żelazna logika układów 
dyktowały prawa, z basenu Morza Śródziemnego podniósł się głos 
sprzeciwu, który zaoponował przeciwko wynoszeniu tego, co własne, 
proroczy zryw w imię powszechnego braterstwa. Był to głos Giorgio 
La Piry, który powiedział: „Moment historyczny, w którym żyje-
my, ścieranie się interesów i ideologii, które wstrząsają ludzkością 
w uścisku niewiarygodnego infantylizmu, nakłada na region śród-
ziemnomorski na nowo wielką odpowiedzialność: ponownego okre-
ślenia reguł Miary, gdzie człowiek nakierowany na szał i nieumiarko-
wanie może się rozpoznać” (Intervento al Congresso Mediterraneo 
della Cultura, 19 febbraio 1960). Są to słowa aktualne; możemy je 
powtórzyć, bo mają wielkie znaczenie. Jakże bardzo potrzebujemy 
„ludzkiej miary” w obliczu zagrażającej nam infantylnej i niszczy-
cielskiej agresywności, w obliczu groźby „poszerzonej zimnej woj-
ny”, która mogłaby zdławić życie całych narodów i pokoleń! Ten „in-
fantylizm”, niestety, nie zniknął. Pojawia się na nowo apodyktycznie 
w uwodzeniu autokracji, w nowych imperializmach, w rozpowszech-
nionej agresji, w niezdolności do budowania mostów i zaczynania od 
najuboższych. Dziś tak trudno jest myśleć zgodnie z logiką pokoju. 
Przyzwyczailiśmy się do myślenia zgodnie z logiką wojny.

To właśnie tutaj zaczyna wiać lodowaty wiatr wojny, który i tym 
razem był pielęgnowany przez lata. Tak, wojna była przygotowywa-
na już od dłuższego czasu dzięki ogromnym inwestycjom i transak-
cjom zbrojeniowym. Ze smutkiem obserwujemy, jak entuzjazm dla 
pokoju, który narodził się po II wojnie światowej, osłabł w ostatnich 
dekadach, podobnie jak droga wspólnoty międzynarodowej, na któ-
rej kilku możnych idzie naprzód osobno, szukając przestrzeni i stref 
wpływów. W ten sposób nie tylko pokój, ale także wiele ważnych 
kwestii, takich jak walka z głodem i nierównościami, zostało de facto 
odsuniętych na dalszy plan w głównych programach politycznych.

Jednak rozwiązaniem kryzysów poszczególnych osób jest tro-
ska o kryzysy wszystkich, ponieważ problemy globalne wymagają 
rozwiązań globalnych. Pomóżmy sobie nawzajem wsłuchiwać się 
w ludzkie pragnienie pokoju, pracujmy nad stworzeniem podstaw 
do coraz szerszego dialogu, powróćmy do spotkań na międzyna-
rodowych konferencjach pokojowych, gdzie centralnym tematem 
niech będzie rozbrojenie, z myślą o przyszłych pokoleniach! I niech 
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ogromne fundusze, które nadal przeznaczane są na zbrojenia, będą 
przeznaczone na rozwój, zdrowie i wyżywienie.

Patrząc wciąż na wschód, chciałbym skierować myśl ku sąsied-
niemu Bliskiemu Wschodowi, co znajduje odzwierciedlenie w ję-
zyku tego kraju, który harmonizuje z innymi, jakby przypominając 
nam o zdolności Maltańczyków do tworzenia dobroczynnej koeg-
zystencji, w swoistym współistnieniu różnic. Tego właśnie potrze-
buje Bliski Wschód: Liban, Syria, Jemen i inne kraje rozdarte przez 
problemy i przemoc. Niech Malta, znajdująca się w centrum Morza 
Śródziemnego, nadal pulsuje tętnem nadziei, troski o życie, gościn-
ności dla innych, tęsknoty za pokojem, z pomocą Boga, którego imię 
brzmi pokój.

Niech Bóg błogosławi Maltę i Gozo!

2.  
HOMILIA PODCZAS SPOTKANIA MODLITEWNEGO 

W SANKTUARIUM TA’ PINU

Gozo, 2 kwietnia 2022 r.

Pod krzyżem Jezusa stoją Maryja i Jan. Matka, która urodziła 
Syna Bożego, boleje nad Jego śmiercią, podczas gdy świat ogarniają 
ciemności; umiłowany uczeń, który opuścił wszystko, aby pójść za 
Nim, stoi teraz u stóp ukrzyżowanego Mistrza. Wszystko wydaje się 
stracone, wszystko zdaje się skończone na zawsze. A Jezus, biorąc 
na siebie rany człowieczeństwa, modli się: „Boże mój, Boże mój, 
czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46; Mk 15, 34). Jest to także nasza 
modlitwa w chwilach życia naznaczonych cierpieniem: jest to mo-
dlitwa, która codziennie wznosi się do Boga z waszych serc, Sandi 
i Domenico: dziękuję wam za wytrwałość waszej miłości, dziękuję 
za wasze świadectwo wiary!

Jednak godzina Jezusa – która w Ewangelii św. Jana jest godziną 
śmierci na krzyżu – nie jest końcem historii, ale początkiem nowego 
życia. Pod krzyżem bowiem kontemplujemy miłosierną miłość Boga, 
który szeroko otwiera przed nami ramiona i przez śmierć Zbawiciela 
otwiera nas na radość życia wiecznego. Z ostatnią godziną otwiera 
się życie, które właśnie się rozpoczyna. Od tej godziny śmierci bierze 
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swój początek inna godzina, pełna życia: jest to czas rodzącego się 
Kościoła. Z tej pierwotnej komórki Pan zgromadzi lud, który nadal 
będzie przemierzał trudne do przebycia drogi historii, niosąc w sercu 
pocieszenie Ducha Świętego dla ocierania łez ludzkości.

Bracia i siostry, w tym sanktuarium Ta’ Pinu możemy wspólnie 
rozważać nowy początek, który wypływa z godziny Jezusa. Również 
tutaj, zanim powstała wspaniała budowla, którą widzimy dzisiaj, 
znajdowała się tylko mała opuszczona kaplica. Została przeznaczo-
na do zburzenia – wydawało się, że to koniec. Ale seria wydarzeń 
zmieniła bieg rzeczy, tak jakby Pan chciał powiedzieć do tej ludno-
ści: „Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», o krainie twej 
już nie powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej 
upodobanie», a krainę twoją – «Poślubiona»” (Iz 62, 4). Ten kośció-
łek stał się sanktuarium, celem pielgrzymów i źródłem nowego ży-
cia. Przypomniałaś nam o tym, Jennifer: tutaj wielu ludzi powierza 
Matce Bożej swoje cierpienia i radości, i wszyscy czują się przyjęci. 
Tutaj przybywali pielgrzymi, także św. Jan Paweł II, którego roczni-
ca śmierci przypada dzisiaj. Miejsce, które wydawało się zagubione, 
dziś odnawia wiarę i nadzieję w Ludzie Bożym.

W tym świetle, spróbujmy także my podjąć zaproszenie godziny 
Jezusa, tej godziny zbawienia. Mówi nam, że aby odnowić naszą 
wiarę oraz misję Wspólnoty, jesteśmy wezwani do powrotu do tamte-
go początku, do rodzącego się Kościoła, który widzimy pod krzyżem 
w Maryi i Janie. Ale co to znaczy powrócić do tamtego początku? Co 
znaczy powrócić do źródeł?

Przede wszystkim chodzi o ponowne odkrycie podstaw wia-
ry. Powrót do Kościoła pierwotnego nie oznacza spojrzenia wstecz 
w celu powielenia modelu eklezjalnego pierwszej Wspólnoty chrze-
ścijańskiej. Nie możemy „przeskoczyć historii”, jak gdyby Pan nie 
mówił i nie działał wielkich rzeczy w życiu Kościoła także w kolej-
nych wiekach. Nie oznacza to również bycia nadmiernymi idealista-
mi wyobrażającymi sobie, że w tamtej wspólnocie nie było trudności; 
przeciwnie, czytamy, że uczniowie spierali się, a nawet dochodzą do 
kłótni między sobą, i nie zawsze rozumieją nauczanie Pana. Powrót 
do źródeł oznacza raczej odzyskanie ducha pierwszej Wspólnoty 
chrześcijańskiej, to znaczy powrót do serca i ponowne odkrycie istoty 
wiary: relacji z Jezusem i głoszenia Jego Ewangelii całemu światu. 
I to jest najważniejsze! To jest radością Kościoła: głoszenie Ewangelii.
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Widzimy bowiem, że po godzinie śmierci Jezusa, pierwsi 
uczniowie, jak Maria Magdalena i Jan, widząc pusty grób, nie tra-
cąc czasu, z drżącym sercem biegną, aby pójść głosić dobrą nowinę 
o Zmartwychwstaniu. Płacz bólu pod krzyżem zostaje przemienio-
ny w radość głoszenia. Myślę też o Apostołach, o których napisa-
no: „Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach 
i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie” (Dz 5, 42). Główną 
troską uczniów Jezusa nie był prestiż wspólnoty i jej szafarzy, nie 
było wywieranie wpływu społecznego, nie była okazałość kultu. 
Nie. Niepokojem, który ich poruszał, było głoszenie Ewangelii 
Chrystusowej i dawanie o niej świadectwa (por. Rz 1, 1), ponieważ 
radością Kościoła jest głoszenie Ewangelii.

Bracia i siostry, Kościół maltański szczyci się cenną historią, 
z której może czerpać wiele bogactw duszpasterskich i duchowych. 
Jednak życie Kościoła – pamiętajmy o tym zawsze – nie jest ni-
gdy tylko „przeszłą historią do wspominania”, lecz „wielką przy-
szłością, którą należy budować” z uległością planom Bożym. Nie 
wystarczy wiara, na którą składają się przekazywane zwyczaje, 
uroczyste celebracje, piękne okazje ludowe, silne i emocjonujące 
przeżycia. Potrzebujemy wiary, która opiera się i odnawia w oso-
bistym spotkaniu z Chrystusem, w codziennym słuchaniu Jego 
Słowa, w aktywnym uczestnictwie w życiu Kościoła, w duchu po-
bożności ludowej.

Kryzys wiary, bierność w jej praktykowaniu, zwłaszcza po pan-
demii, i obojętność tak wielu ludzi młodych na obecność Boga nie 
są kwestiami, które powinniśmy „osładzać” poczuciem, że w sumie 
pewien duch religijny jeszcze nadal istnieje, nie. Czasem rzeczy-
wiście zewnętrzna struktura może być religijna, ale w środku szata 
wiary się starzeje. Elegancka garderoba ubrań religijnych nie zawsze 
bowiem odpowiada żywej wierze wzmacnianej dynamizmem ewan-
gelizacji. Trzeba czuwać, aby praktyki religijne nie sprowadzały się 
do powtarzania repertuaru z przeszłości, ale wyrażały żywą wiarę, 
otwartą, głoszącą radość Ewangelii, ponieważ radością Kościoła jest 
głoszenie Ewangelii.

Wiem, że rozpoczęliście proces odnowy poprzez Synod, i dzięku-
ję wam za tę drogę. Bracia, siostry, to jest godzina powrotu do tamte-
go początku, pod krzyż, patrząc na pierwszą Wspólnotę chrześcijań-
ską. Żeby być Kościołem, któremu leży na sercu przyjaźń z Jezusem 
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i głoszenie Jego Ewangelii, a nie zabieganie o przestrzeń i popular-
ność; Kościołem, w którego centrum jest świadectwo, a nie zwyczaje 
religijne; Kościołem, który chce wyjść na spotkanie wszystkich z za-
paloną lampą Ewangelii, a nie być zamkniętym kręgiem. Nie bójcie 
się wchodzić, jak to już czynicie, na nowe, może nawet ryzykowne 
drogi ewangelizacji i głoszenia, które dotykają życia, ponieważ rado-
ścią Kościoła jest głoszenie Ewangelii.

Spójrzmy jeszcze raz na początki, na Maryję i Jana pod krzyżem. 
U źródeł Kościoła jest ich wzajemny akt zawierzenia. Pan powie-
rza bowiem każdego z nich opiece drugiego: Jana Maryi, a Maryję 
Janowi, tak że „od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 27). 
Powrót do początku oznacza także rozwijanie sztuki przyjmowania. 
Ostatnie słowa Jezusa z krzyża, te skierowane do Matki i do Jana, za-
chęcają, aby uczynić z przyjęcia stały styl bycia uczniem. Nie był to 
bowiem zwykły gest miłosierdzia, w którym Jezus powierzył swoją 
matkę Janowi, aby nie została sama po Jego śmierci, ale konkretne 
wskazanie, jak żyć największym przykazaniem – przykazaniem mi-
łości. Cześć oddawana Bogu przechodzi przez bliskość z bratem.

Jakże ważna jest w Kościele miłość między braćmi i przyjęcie 
bliźniego! Pan przypomina nam o tym w godzinie krzyża, we wza-
jemnym przyjęciu Maryi i Jana, zachęcając wspólnotę chrześcijańską 
wszystkich czasów, aby nie zagubiła tego priorytetu: „oto syn Twój”, 
„oto Matka twoja” (w. 26.27). To tak, jakby powiedzieć: jesteście 
zbawieni tą samą Krwią, jesteście jedną rodziną, więc przyjmijcie 
się nawzajem, miłujcie się wzajemnie, leczcie rany jedni drugich. 
Bez podejrzeń, bez podziałów, obmów, plotek i nieufności. Bracia, 
siostry, zróbcie „synod”, to znaczy „podążajcie razem”. Bo Bóg jest 
obecny tam, gdzie króluje miłość!

Najmilsi, przyjmowanie siebie nawzajem, nie dla zwykłej formal-
ności, lecz w imię Chrystusa, jest stałym wyzwaniem. Jest to przede 
wszystkim wyzwanie dla naszych relacji eklezjalnych, ponieważ na-
sza misja przynosi owoce, jeśli pracujemy w przyjaźni i braterskiej 
komunii. Jesteście dwiema pięknymi wspólnotami, Malta i Gozo, 
Gozo i Malta – nie wiem, która byłaby ważniejsza lub która pierwsza! 
– tak jak byli nią dwoje: Maryja i Jan! Niech słowa Jezusa na krzyżu 
będą waszą gwiazdą polarną, abyście przyjmowali się wzajemnie, 
tworzyli więzi, pracowali w komunii! I zawsze szli naprzód w ewan-
gelizacji, ponieważ radością Kościoła jest głoszenie Ewangelii.
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Ale przyjmowanie jest także papierkiem lakmusowym, aby spraw-
dzić w jakim stopniu Kościół jest rzeczywiście przeniknięty duchem 
Ewangelii. Maryja i Jan biorą siebie w ramiona i przyjmują siebie nie 
w ciepłym schronieniu Wieczernika, lecz pod krzyżem, w tym mrocz-
nym miejscu, gdzie ludzi skazywano i krzyżowano jako złoczyńców. 
I my także nie możemy obejmować tylko siebie nawzajem, w cieniu 
naszych pięknych kościołów, podczas gdy na zewnątrz wielu braci 
i sióstr cierpi i jest krzyżowanych przez ból, nędzę, ubóstwo i prze-
moc. Znajdujecie się w kluczowym położeniu geograficznym, z wi-
dokiem na Morze Śródziemne, jesteście biegunem przyciągającym 
i kotwicą zbawienia dla wielu ludzi miotanych przez burze życiowe, 
którzy z różnych powodów dobijają do waszych brzegów. W twarzach 
tych ubogich ludzi ukazuje się wam sam Chrystus. Tak doświadczył 
tego apostoł Paweł, który po straszliwej katastrofie statku został ser-
decznie przyjęty przez waszych przodków. Dzieje Apostolskie mó-
wią: „mieszkańcy rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy 
nim, bo zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno” (Dz 28, 2).

Oto Ewangelia, do której przeżywania jesteśmy wezwani: przyj-
mować, być ekspertami od człowieczeństwa, rozpalać ognie czułości, 
gdy chłód życia ciąży nad cierpiącymi. Również w tym przypadku, 
z dramatycznego doświadczenia zrodziło się coś ważnego, ponieważ 
Paweł głosił i szerzył Ewangelię, a później jego śladami poszło wielu 
głosicieli, kaznodziejów, kapłanów i misjonarzy, pobudzanych przez 
Ducha Świętego, aby ewangelizować, aby nieść dalej radość Kościoła, 
jaką jest głoszenie Ewangelii. Chciałbym im szczególnie podzięko-
wać, tym ewangelizatorom: licznym maltańskim misjonarzom, któ-
rzy szerzą radość Ewangelii na całym świecie, licznym kapłanom, 
zakonnikom i zakonnicom oraz wam wszystkim. Jak powiedział bi-
skup Teuma, wasz biskup, jesteście małą wyspą, ale o wielkim sercu. 
Jesteście skarbem w Kościele i dla Kościoła. Powiem to raz jeszcze: 
jesteście skarbem w Kościele i dla Kościoła Aby go strzec, powinni-
śmy powrócić do istoty chrześcijaństwa: do miłości Boga, która jest 
siłą napędową naszej radości i która każe nam wyjść i przemierzać 
drogi świata; i do przyjmowania bliźniego, co jest naszym najprost-
szym i najpiękniejszym świadectwem w świecie, i tak iść naprzód 
drogami świata, ponieważ radością Kościoła jest głoszenie Ewangelii.

Niech Pan towarzyszy wam na tej drodze, a Najświętsza Dziewica 
niech was prowadzi. Niech Ona, która prosiła nas o odmówienie 
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trzech „Zdrowaś Maryjo”, aby przypomnieć nam o swoim macie-
rzyńskim sercu, rozpali w nas, swoich dzieciach, ogień misji i pra-
gnienie troski o siebie nawzajem. Niech Matka Boża was strzeże 
i towarzyszy wam w ewangelizacji.

3. 
MODLITWA W GROCIE ŚWIĘTEGO PAWŁA

Rabat, Bazylika św. Pawła, 3 kwietnia 2022 r.

Boże miłosierdzia,
w Twej przedziwnej opatrzności chciałeś, by apostoł Paweł

głosił Twą miłość mieszkańcom Malty,
którzy Ciebie jeszcze nie znali.

[Chciałeś, by] głosił im Twoje słowo i leczył ich choroby.
Ocaleni po rozbiciu się statku, święty 

Paweł i jego towarzysze podróży
zostali tutaj przyjęci przez pogan o dobrym sercu,

którzy okazali im rzadko spotykaną wielkoduszność,
uświadamiając sobie, że potrzebują schronienia, 

bezpieczeństwa i pomocy.
Nikt nie znał ich imion, pochodzenia czy statusu społecznego;

wiedzieli tylko jedno: że potrzebują oni pomocy.
Nie było czasu na dyskusje, osądy, analizy i kalkulacje.

w tamtej chwili należało okazać pomoc; porzucili więc swe zajęcia
i tak uczynili.

MODLITWA W BAZYLICE ŚW. PAWŁA

O Boże, Twoje miłosierdzie jest nieskończone
i niewyczerpany jest skarb Twej dobroci:

łaskawie pomnażaj wiarę poświęconego Ci ludu,
aby wszyscy mogli rozumieć z mądrością,

jaka miłość ich stworzyła, jaka Krew ich odkupiła,
jaki Duch ich odrodził.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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4.  
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Floriana, Plac Spichlerzy, 3 kwietnia 2022 r.

Jezus „o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził 
się do Niego” (J 8, 2). W ten sposób rozpoczyna się scena z kobietą 
cudzołożną. Tło jest pogodne: poranek w miejscu świętym, w sercu 
Jerozolimy. Protagonistą jest Lud Boży, który na dziedzińcu świątyni 
szuka Jezusa, Nauczyciela: pragnie Go słuchać, bo to, co On mówi, 
oświeca go i rozpala. Jego nauczanie nie jest niczym abstrakcyjnym, 
dotyka życia, uwalnia je, przemienia, odnawia. To jest „intuicja” 
Ludu Bożego, który nie zadowala się świątynią z kamieni, lecz gro-
madzi się wokół osoby Jezusa. Dostrzegamy w tym fragmencie lud 
wierzący każdego czasu, święty Lud Boży, który tutaj, na Malcie, jest 
liczny i żywy, wierny w poszukiwaniu Pana, przywiązany do kon-
kretnej, przeżywanej wiary. Dziękuję wam za to.

Wobec ludu, który się do Niego zbiega, Jezus się nie spieszy: 
„Usiadłszy” – mówi Ewangelia – „nauczał ich” (w. 2). Ale w szkole 
Jezusa są puste miejsca. Są nieobecni: to kobieta i jej oskarżyciele. 
Nie poszli, jak inni, do Nauczyciela, a powody ich nieobecności są 
odmienne. Uczeni w Piśmie i faryzeusze uważają, że wszystko już 
wiedzą, nie potrzebują nauczania Jezusa. Kobieta natomiast jest 
osobą zagubioną, która zeszła na manowce, szukając szczęścia na 
niewłaściwych drogach. Nieobecności wynikają więc z różnych mo-
tywacji, tak jak różny jest rezultat ich przypadku. Zatrzymajmy się 
nad tymi nieobecnymi.

Przede wszystkim, na oskarżycielach kobiety. Widzimy w nich 
obraz osób, które chlubią się tym, że są sprawiedliwe, przestrzegają 
prawa Bożego, są dobrymi i porządnymi ludźmi. Nie zwracają uwagi 
na własne wady, ale bardzo uważnie doszukują się wad u innych. Tak 
właśnie idą do Jezusa: nie z otwartym sercem, aby Go słuchać, lecz 
„wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć” (w. 6). Jest 
to intencja, która odzwierciedla wnętrze tych wykształconych i reli-
gijnych ludzi, którzy znają Pismo Święte, uczęszczają do świątyni, 
ale podporządkowują to wszystko własnym interesom i nie walczą 
ze złymi myślami, które kłębią się w ich sercach. W oczach ludzi 
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wydają się być ekspertami od Boga, ale to właśnie oni nie uznają 
Jezusa, wręcz przeciwnie, widzą w Nim wroga, którego trzeba wyeli-
minować. W tym celu postawili przed Nim osobę, tak jakby była ona 
rzeczą, nazywając ją z pogardą „tą kobietą” i publicznie potępiając 
jej cudzołóstwo. Nalegają na ukamienowanie kobiety, wyładowując 
na niej swoją odrazę do współczucia Jezusa. A wszystko to czynią 
pod przykrywką swojej reputacji ludzi religijnych.

Bracia i siostry, te postacie mówią nam, że także w naszą religij-
ność może się wkraść robak hipokryzji i wada wytykania palcem. 
W każdym czasie, w każdej wspólnocie. Zawsze istnieje niebezpie-
czeństwo błędnego interpretowania Jezusa, noszenia Jego imienia na 
ustach, ale w rzeczywistości zaprzeczania Mu. Można to czynić także 
wznosząc sztandary z krzyżem. Jak zatem możemy sprawdzić, czy 
jesteśmy uczniami w szkole Mistrza? Przez nasze spojrzenie, przez 
to, jak patrzymy na bliźniego i jak patrzymy na siebie. To jest punkt 
służący określeniu naszej przynależności.

Przez to, jak patrzymy na bliźniego: czy robimy to tak, jak po-
kazuje nam dzisiaj Jezus, czyli ze spojrzeniem miłosiernym, czy też 
w sposób osądzający, czasem nawet pogardliwy, jak oskarżyciele 
z Ewangelii, którzy stawiają się w roli obrońców Boga, ale nie za-
uważają, że depczą braci. W rzeczywistości ten, kto wierzy, że broni 
wiary wskazując palcem na innych, może mieć wizję religijną, ale 
nie kieruje się duchem Ewangelii, ponieważ zapomina o miłosier-
dziu, które jest sercem Boga.

Aby zrozumieć, czy jesteśmy prawdziwymi uczniami Mistrza, 
musimy również zweryfikować, jak patrzymy na samych siebie. 
Oskarżyciele kobiety są przekonani, że nie mają niczego do nauczenia 
się. Rzeczywiście, zewnętrznie są doskonali, ale brakuje im prawdy 
serca. Są portretem tych wierzących, którzy w każdej epoce czynią 
z wiary fasadę, gdzie rzuca się w oczy uroczysta powierzchowność, 
ale brakuje ubóstwa wewnętrznego, będącego najcenniejszym skar-
bem człowieka. Dla Jezusa liczy się bowiem ochotna otwartość tego, 
który nie czuje się, że dotarł do celu, lecz że potrzebuje zbawienia. 
Dobrze więc, abyśmy przebywając na modlitwie, a także wtedy, gdy 
uczestniczymy w pięknych nabożeństwach, zadawali sobie pytanie, 
czy jesteśmy zestrojeni z Panem. Możemy Go o to zapytać wprost: 
„Jezu, jestem tutaj z Tobą, ale czego ode mnie chcesz? Co chcesz, 
abym zmienił w moim sercu, w moim życiu? Jak chcesz, abym 
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postrzegał innych?”. Dobrze nam zrobi taka modlitwa, bo Nauczyciel 
nie zadowala się pozorami, lecz szuka prawdy serca. A gdy otwiera-
my Jemu serce w prawdzie, może w nas dokonywać cudów.

Widzimy to na przykładzie kobiety cudzołożnej. Jej sytuacja wy-
daje się narażona na szwank, ale jej oczom ukazuje się nowa, niewy-
obrażalna wcześniej perspektywa. Obrzucona obelgami, gotowa na 
przyjęcie nieprzejednanych słów i surowych kar, ze zdumieniem wi-
dzi, że została rozgrzeszona przez Boga, który otwiera przed nią nie-
oczekiwaną przyszłość: „Nikt cię nie potępił? – mówi do niej Jezus – 
I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz” (w. 10.11). Jakaż 
różnica między Nauczycielem a jej oskarżycielami! Oni cytowali 
Pismo Święte, aby potępić. Jezus, uosobione Słowo Boże, całkowicie 
oczyszcza kobietę, przywracając jej nadzieję. Z tej historii dowiadu-
jemy się, że każde napomnienie jeśli nie jest powodowane miłością 
i nie zawiera w sobie miłości, jeszcze bardziej pogrąża tego, kto je 
otrzymuje. Bóg natomiast zawsze pozostawia otwartą możliwość 
i potrafi za każdym razem znaleźć drogi wyzwolenia i zbawienia.

Życie tej kobiety zmienia się dzięki przebaczeniu. Spotkały się 
Miłosierdzie i nędza. Są tutaj Miłosierdzie i nędza. I kobieta się 
zmienia. Można by nawet pomyśleć, że otrzymawszy przebaczenie 
od Jezusa, sama nauczyła się przebaczać. Być może w swoich oskar-
życielach nie będzie już widziała osób sztywnych i nikczemnych, ale 
tych, którzy umożliwili jej spotkanie z Jezusem. Pan chce, abyśmy 
także my, Jego uczniowie, my, jako Kościół, któremu On przebaczył, 
stali się niestrudzonymi świadkami pojednania: świadkami Boga, dla 
którego nie istnieje słowo „nie do uratowania”; Boga, który zawsze 
przebacza, zawsze. Bóg zawsze przebacza. To my jesteśmy zmęcze-
ni proszeniem o przebaczenie. Boga, który w dalszym ciągu w nas 
wierzy i za każdym razem daje nam możliwość, aby zacząć od nowa. 
Nie ma takiego grzechu czy upadku, które – przyniesione do Niego 
– nie mogłyby stać się okazją do rozpoczęcia nowego, innego życia, 
charakteryzującego się miłosierdziem. Nie ma grzechu, który nie 
mógłby pójść tą drogą. Bóg przebacza wszystko. Wszystko.

Taki jest Pan Jezus. Prawdziwie poznają Go ci, którzy doświad-
czają Jego przebaczenia. Ci, którzy – jak kobieta z Ewangelii – od-
krywają, że Bóg nas nawiedza poprzez nasze rany wewnętrzne. To 
właśnie tam Pan lubi się uobecniać, ponieważ nie przyszedł dla 
zdrowych, lecz dla chorych (por. Mt 9, 12). I dzisiaj to właśnie ta 
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kobieta, która w swojej nędzy zaznała miłosierdzia i która wycho-
dzi na świat uzdrowiona przebaczeniem Jezusa, sugeruje nam, jako 
Kościołowi, abyśmy wrócili do szkoły Ewangelii, do szkoły Boga 
nadziei, który zawsze zaskakuje. Jeśli będziemy Go naśladować, nie 
będziemy skłonni koncentrować się na potępianiu grzechów, lecz 
z miłością wyruszymy na poszukiwanie grzeszników. Nie będziemy 
liczyć obecnych, lecz wyruszymy w poszukiwaniu nieobecnych. Nie 
będziemy wracać do wytykania palcem, lecz zaczniemy słuchać. Nie 
będziemy odrzucać wzgardzonych, lecz będziemy patrzeć najpierw 
na tych, którzy są uważani za ostatnich. Tego, bracia i siostry właśnie 
uczy nas dzisiaj Jezus swoim przykładem. Pozwólmy się Jemu zadzi-
wić i przyjmijmy z radością Jego nowość.

5. 
ROZWAŻANIE PRZED MODLITWĄ ANIOŁ PAŃSKI

Floriana, Plac Spichlerzy, 3 kwietnia 2022 r.

Drodzy bracia i siostry!
Jestem wdzięczny za słowa, które arcybiskup Scicluna skiero-

wał do mnie w waszym imieniu. Ale to ja mówię do was: Grazzi! 
[Dziękuję!]

Pragnę wyrazić wdzięczność Panu Prezydentowi Republiki i wła-
dzom, moim Braciom Biskupom, wam, drodzy kapłani, zakonnicy 
i zakonnice oraz wszystkim obywatelom i wiernym Malty i Gozo za 
przyjęcie i miłość, jakich doznałem. Dziś wieczorem, po spotkaniu 
z kilkoma braćmi i siostrami migrantami, nadejdzie już pora powrotu 
do Rzymu, ale zabiorę ze sobą wiele chwil i słów z tych dni. Wiele 
gestów. Przede wszystkim zachowam w sercu wiele twarzy oraz ja-
śniejące oblicze Malty! Dziękuję również tym, którzy pracowali na 
rzecz tej wizyty, i pragnę serdecznie pozdrowić braci i siostry z róż-
nych wyznań chrześcijańskich oraz religii obecnych tutaj. Proszę was 
wszystkich o modlitwę za mnie; ja będę się modlił za was. Módlmy 
się za siebie nawzajem!

Na tych wyspach oddycha się poczuciem Ludu Bożego. 
W ten sposób idźcie naprzód, pamiętając, że wiara wzrasta w rado-
ści i umacnia się w dawaniu. Kontynuujcie łańcuch świętości, który 
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doprowadził tak wielu Maltańczyków do entuzjastycznego poświę-
cenia się Bogu i innym. Myślę o księdzu Jerzym Preca, kanonizowa-
nym piętnaście lat temu. Na koniec chciałbym skierować słowo do 
młodych, którzy są waszą przyszłością. Drodzy młodzi przyjaciele, 
dzielę się z wami najpiękniejszą rzeczą w życiu. Czy wiecie, co to 
jest? To właśnie radość poświęcania się w miłości, która nas wyzwa-
la. Ale ta radość ma imię: Jezus. Życzę wam piękna zakochania się 
w Jezusie, który jest Bogiem miłosierdzia – usłyszeliśmy to dzisiaj 
w Ewangelii – który w was wierzy, marzy z wami, kocha wasze życie 
i nigdy was nie zawiedzie. Abyście zawsze szli naprzód z Jezusem, 
także z rodziną, z ludem Bożym, nie zapominajcie o korzeniach. 
Rozmawiajcie z seniorami, rozmawiajcie z dziadkami, rozmawiajcie 
z osobami starszymi!

Niech Pan wam towarzyszy, a Matka Boża niech was strzeże. 
Teraz modlimy się do niej o pokój, myśląc o tragedii humanitarnej 
umęczonej Ukrainy, wciąż bombardowanej w tej świętokradczej 
wojnie. Nie przestawajmy modlić się i pomagać tym, którzy cierpią. 
Pokój niech będzie z wami!

6. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z MIGRANTAMI

Hal Far, Centrum Laboratorium Pokoju im. Jana XXIII, 
3 kwietnia 2022 r.

Drodzy bracia i siostry!
Serdecznie was pozdrawiam. Cieszę się, że mogę zakończyć 

moją wizytę na Malcie, przebywając nieco z Wami. Dziękuję ojcu 
Dionizemu za przyjęcie, a przede wszystkim jestem wdzięczny 
Danielowi i Siriman za ich świadectwa: otworzyliście przed nami 
swoje serce i życie, a jednocześnie staliście się rzecznikami wielu 
braci i sióstr, zmuszonych do opuszczenia ojczyzny w poszukiwaniu 
bezpiecznego schronienia.

Jak powiedziałem kilka miesięcy temu na Lesbos: „Jestem tu 
po to, aby powiedzieć, że jestem blisko was… Jestem tu, aby zo-
baczyć wasze twarze, aby spojrzeć w wasze oczy” (Przemówienie 

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2021/december/documents/20211205-grecia-rifugiati.html
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w Mytilene, 5 grudnia 2021 r.). Od dnia, w którym udałem się na 
Lampedusę, nigdy o Was nie zapomniałem. Zawsze noszę was w ser-
cu i jesteście zawsze obecni w moich modlitwach.

W tym spotkaniu z wami, migrantami w pełni ukazuje się zna-
czenie motta mojej podróży na Maltę. Jest to cytat z Dziejów 
Apostolskich, który mówi: „okazywali nam niespotykaną życzli-
wość” (28, 2). Nawiązuje on do sposobu, w jaki Maltańczycy przyjęli 
apostoła Pawła i tych wszystkich, którzy wraz z nim byli rozbitkami 
w pobliżu wyspy. Traktowali ich z „niespotykaną życzliwością”. 
Nie tylko po ludzku, ale z niezwykłym humanitaryzmem, szczegól-
ną troską, którą św. Łukasz zechciał uwiecznić w księdze Dziejów 
Apostolskich. Życzę Malcie, aby zawsze w ten sposób traktowała do-
cierających do jej wybrzeży, aby była dla nich naprawdę „bezpiecz-
ną przystanią”.

Tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci na przestrzeni minionych lat 
doświadczyło rozbicia statku na Morzu Śródziemnym. I niestety, 
dla wielu z nich było to tragedią. Właśnie wczoraj pojawiła się in-
formacja o uratowaniu u wybrzeży Libii zaledwie czterech migran-
tów z łodzi, na której znajdowało się około dziewięćdziesięciu osób. 
Módlmy się za tych naszych braci, którzy znaleźli śmierć w naszym 
Morzu Śródziemnym. Módlmy się też o ocalenie z innego rodzaju 
katastrofy, która dokonuje się, podczas gdy zdarzają się te fakty: jest 
to katastrofa cywilizacji, która zagraża nie tylko uchodźcom, lecz 
nam wszystkim. Jak możemy się uchronić przed tą katastrofą, która 
grozi zatopieniem okrętu naszej cywilizacji? Postępując po ludzku. 
Patrząc na osoby nie jak na liczby, ale ze względu na to, czym są – 
jak powiedział nam Siriman – czyli twarzami, historiami, zwyczajnie 
mężczyznami i kobietami, braćmi i siostrami. Myśląc, że zamiast tej 
osoby, którą widzę na łodzi lub na morzu, w telewizji albo na zdjęciu, 
mógłbym być ja, mój syn lub moja córka… Być może nawet w tej 
chwili, gdy tu jesteśmy, przez morze z południa na północ przepra-
wiają się łodzie… Módlmy się za tych braci i siostry, którzy narażają 
swoje życie na morzu, szukając nadziei. Wy również doświadczyli-
ście tego dramatu i przybyliście tutaj.

Wasze historie przywodzą na myśl dzieje tysięcy osób, które 
w minionych dniach zostały zmuszone do ucieczki z Ukrainy z po-
wodu tej niesprawiedliwej i brutalnej wojny. Ale także wielu innych 
mężczyzn i kobiet, którzy w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca 

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2021/december/documents/20211205-grecia-rifugiati.html
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zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i ziemi w Azji, 
Afryce i obu Amerykach, myślę o grupie etnicznej Rohingja… Do 
nich wszystkich kieruję w tej chwili moje myśli i moją modlitwę.

Jakiś czas temu otrzymałem z waszego Centrum inne świadectwo: 
historię młodego człowieka, który opowiadał o bolesnym momencie, 
kiedy musiał opuścić swoją matkę i rodzinę, z której się wywodzi. 
To mnie poruszyło i skłoniło do refleksji. Ale ty też, Danielu, ty 
też, Siriman, i każdy z was przeżył to doświadczenie „wyruszenia, 
odrywając się od swoich korzeni”. Jest to rozdarcie. Rozdarcie, które 
pozostawia swój znak. Nie jest to tylko chwilowy, emocjonalny ból. 
Pozostawia głęboką ranę na drodze wzrostu młodego mężczyzny, 
młodej kobiety. Potrzeba czasu, aby uleczyć tę ranę; potrzeba czasu, 
a przede wszystkim doświadczeń bogatych człowieczeństwem: spo-
tkań z gościnnymi ludźmi, którzy umieją słuchać, rozumieć, towa-
rzyszyć. A także bycia razem z innymi współtowarzyszami podróży, 
dzielenia się, wspólnego dźwigania ciężaru… To pomaga zabliź-
nić rany.

Myślę o ośrodkach recepcyjnych: jakże to ważne, aby były miej-
scami człowieczeństwa! Wiemy, że jest to trudne, że jest tak wiele 
czynników, które podsycają napięcia i rygoryzm. A jednak na każ-
dym kontynencie są ludzie i społeczności, które podejmują wyzwa-
nie, świadome, że rzeczywistość migracyjna jest znakiem czasów, 
w których stawką jest cywilizacja. A dla nas, chrześcijan, stawką jest 
także wierność Ewangelii Jezusa, który powiedział: „Byłem przy-
byszem, a przyjęliście mnie” (Mt 25, 35). Tego nie da się stworzyć 
w jeden dzień! Potrzeba czasu, dużo cierpliwości, a przede wszyst-
kim miłości, wyrażającej się w bliskości, czułości i współczucia, tak 
jak miłość Boga wobec nas. Myślę, że musimy powiedzieć wielkie 
„dziękuję” tym, którzy podjęli to wyzwanie tu, na Malcie, i stworzyli 
to Centrum. Uczyńmy to brawami, wszyscy razem!

Pozwólcie mi, bracia i siostry, wyrazić moje marzenie. Abyście 
wy, migranci, doświadczywszy przyjęcia bogatego w człowieczeń-
stwo i braterstwo, mogli osobiście stać się „świadkami i animatorami 
przyjęcia i braterstwa”. Tutaj, i tam, gdzie Bóg zechce, gdzie 
Opatrzność pokieruje waszymi krokami. To jest marzenie, którym 
chcę się z wami podzielić i które składam w ręce Boga. Ponieważ 
to, co jest niemożliwe dla nas, nie jest niemożliwe dla Niego. Myślę, 
że to bardzo ważne, aby w dzisiejszym świecie migranci stali się 
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świadkami wartości ludzkich niezbędnych do godnego i braterskiego 
życia. Są to wartości, które nosicie w sobie, które należą do waszych 
korzeni. Kiedyś po zabliźnieniu się rany rozdarcia, wykorzenienia, 
będziecie mogli wydobyć to bogactwo, które nosicie w sobie, nie-
zwykle cenne bogactwo ludzkości, i podzielić się nim ze wspólnota-
mi, w których jesteście przyjęci, i ze środowiskami, w które włącza-
cie się. To jest droga! Droga braterstwa i przyjaźni społecznej. W tym 
tkwi przyszłość rodziny ludzkiej w zglobalizowanym świecie. Jestem 
zadowolony, że mogę dziś podzielić się z wami tym marzeniem, tak 
jak wy, w swoich świadectwach, dzielicie się swoimi marzeniami 
ze mną!

Wydaje mi się, że tutaj znajduje się również odpowiedź na pytanie, 
które leży u podstaw twojego świadectwa, Siriman. Przypomniałeś 
nam, że ci, którzy muszą opuścić swój kraj, wyjeżdżają z marzeniem 
w sercu: marzeniem o wolności i demokracji. To marzenie zderza się 
z twardą, często niebezpieczną, czasem straszną, nieludzką rzeczywi-
stością. Wyraziłeś stłumione wołanie milionów migrantów, których 
podstawowe prawa są pogwałcane, niestety czasem przy współudzia-
le kompetentnych władz. I tak właśnie jest, i chcę to powiedzieć tak: 
niestety czasami przy współudziale kompetentnych władz. I zwróci-
łeś uwagę na kwestię kluczową: godność osoby. Powiem to twoimi 
słowami: nie jesteście liczbami, lecz ludźmi z krwi i kości, twarzami, 
marzeniami, czasem zawiedzionymi.

Od tego właśnie możemy i musimy zacząć na nowo: od osób 
i ich godności. Nie dajmy się zwieść tym, którzy mówią: „Nic nie 
możemy zrobić”, „te problemy nas przekraczają”, „ja będę zajmował 
się swoimi sprawami, a inni niech sobie radzą”. Nie. Nie wpadajmy 
w tę pułapkę. Odpowiedzmy na wyzwanie migrantów i uchodźców 
stylem życzliwości, rozpalmy ogniska braterstwa, wokół których lu-
dzie będą mogli się ogrzać, podnieść, rozpalić nadzieję. Umacniajmy 
tkankę przyjaźni społecznej i kulturę spotkania, zaczynając od miejsc 
takich jak to, które na pewno może nie są doskonałe, ale są „labora-
toriami pokoju”.

A ponieważ to Centrum nosi imię papieża św. Jana XXIII, chciał-
bym przypomnieć to, co napisał na zakończenie swojej pamiętnej 
encykliki o pokoju: „Niech On sam [Bóg] usunie z serc ludzkich 
wszystko, co może ten pokój naruszyć, i niech uczyni wszystkich 
świadkami prawdy, sprawiedliwości i miłości braterskiej. Niech 
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ponadto oświeci Swym światłem umysły przywódców narodów, aby 
zapewniali obywatelom – wraz z należnym im dobrobytem – także 
i wspanialszy dar bezpiecznego pokoju. A wreszcie niech Chrystus 
nakłoni wolę wszystkich ludzi do zburzenia dzielącej ich zapory, do 
umocnienia więzi wzajemnej miłości, do zrozumienia innych, do 
przebaczenia wreszcie tym, którzy wyrządzili im krzywdę. Niech 
pod Jego działaniem i przewodnictwem wszystkie narody połączy 
więź braterstwa i niech wśród nich rozkwita i panuje bezustannie tak 
bardzo upragniony pokój” (Enc. Pacem in terris, nr 171).

Drodzy bracia i siostry, za kilka chwil, wraz z niektórymi z was, 
zapalę świecę przed obrazem Matki Bożej. Jest to prosty gest, ale 
o wielkim znaczeniu. W tradycji chrześcijańskiej ten mały płomyk 
jest symbolem wiary w Boga. Jest on również symbolem nadziei, 
nadziei, którą Maryja, nasza Matka, podtrzymuje w najtrudniejszych 
chwilach. To właśnie nadzieja, którą dziś zobaczyłem w waszych 
oczach, która nadała sens waszej podróży i sprawia, że idziecie na-
przód. Niech Matka Boża pomoże wam, byście nigdy nie utracili tej 
nadziei! Jej powierzam każdego z was i wasze rodziny, i zabieram 
was ze sobą w moim sercu i w mojej modlitwie. I wy również, pro-
szę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dziękuję!

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE 
SPOTKANIE Z MIGRANTAMI

Panie Boże, Stwórco wszechświata,
źródło wolności i pokoju, miłości i braterstwa,

Ty stworzyłeś nas na Twój obraz
i napełniłeś nas wszystkich Twym życiodajnym tchnieniem,

abyśmy się stali uczestnikami Twej boskiej komunii.
Nawet, gdy złamaliśmy Twoje przymierze,
Ty, nie pozostawiłeś nas w mocy śmierci,

lecz w Twoim nieskończonym miłosierdziu zawsze wzywałeś nas,
byśmy wrócili do Ciebie i żyli jako Twoje dzieci.

Wlej w nas Twego Ducha Świętego
i daj nam nowe serce, zdolne do wysłuchania, 

często milczącego krzyku
naszych braci i sióstr, którzy utracili ciepło domu i ojczyzny.
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Spraw, abyśmy mogli dawać im nadzieję 
poprzez ludzkie spojrzenia i gesty.

Uczyń nas narzędziami pokoju i konkretnej miłości braterskiej.
Uwolnij nas od lęków i uprzedzeń, aby 

ich cierpienia uczynić naszymi
i wspólnie walczyć z niesprawiedliwością;

aby rozwijał się świat, w którym każda osoba
jest szanowana w swojej nienaruszalnej godności,

tej, którą Ty, Ojcze, w nas złożyłeś, a Twój Syn uświęcił na zawsze.
Amen.
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B. ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA

1. 
WIELKANOCNE ORĘDZIE URBI ET ORBI 

Loggia centralna bazyliki św. Piotra w Watykanie,  
17 kwietnia 2022 r.

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Wielkanocnych!
Jezus, którego ukrzyżowano, Zmartwychwstał! Wchodzi między 

tych, którzy Go opłakują, zamkniętych w domu, pełnych lęku i trwo-
gi. Wchodzi między nich i mówi: „Pokój wam!” (J 20, 19). Ukazuje 
rany na dłoniach i stopach, ranę boku: nie jest duchem, to właśnie 
On, ten sam Jezus, który umarł na krzyżu i był złożony w grobie. 
Wobec niedowierzających spojrzeń uczniów On powtarza: „Pokój 
wam!” (w. 21).

W tę Wielkanoc wojny również nasze spojrzenia są pełne niedo-
wierzania. Widzieliśmy zbyt wiele przelewu krwi, zbyt wiele prze-
mocy. Także nasze serca wypełnił strach i udręka, podczas gdy wielu 
naszych braci i sióstr musiało schronić się w domach, żeby bronić 
się przed bombami. Trudno nam uwierzyć, że Jezus naprawdę zmar-
twychwstał, że naprawdę pokonał śmierć. Czy to jest iluzja? Wytwór 
naszej wyobraźni?

Nie, to nie jest iluzja! Dziś bardziej niż kiedykolwiek roz-
brzmiewa proklamacja wielkanocna, jakże droga chrześcijań-
skiemu Wschodowi: „Chrystus Zmartwychwstał! – Prawdziwie 
Zmartwychwstał!”. Dziś potrzebujemy Go bardziej niż kiedykolwiek, 
pod koniec Wielkiego Postu, który jakby nie chciał się zakończyć. 
Mamy za sobą dwa lata pandemii, które pozostawiły po sobie ciężkie 
ślady. Nadszedł czas, aby razem wyjść z tunelu, ramię w ramię, łącząc 
nasze siły i zasoby… Tymczasem ukazujemy, że nie ma w nas jeszcze 
ducha Jezusowego, wciąż mamy w sobie ducha Kaina, który patrzy 
na Abla nie jak na brata, lecz jak na rywala, i myśli o tym, jak się go 
pozbyć. Potrzebujemy Ukrzyżowanego, który Zmartwychwstał, aby 
uwierzyć w zwycięstwo miłości, aby mieć nadzieję na pojednanie. 
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Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Tego, który przychodzi 
pośród nas i ponownie mówi nam: „Pokój wam!”.

Tylko On może to uczynić. Tylko On ma dziś prawo ogłaszać 
nam pokój. Tylko Jezus, bo On nosi rany, nasze rany. Te Jego rany 
są podwójnie nasze: nasze, ponieważ zostały Mu zadane przez nas, 
przez nasze grzechy, przez naszą zatwardziałość serca, przez brato-
bójczą nienawiść; i nasze, ponieważ nosi je dla nas, nie usunął ich ze 
swego chwalebnego Ciała, zechciał je zachować, nosić je w sobie na 
zawsze. Są one nieusuwalną pieczęcią Jego miłości do nas, wiecz-
nym wstawiennictwem, aby nasz Ojciec niebieski mógł je zobaczyć 
i zmiłował się nad nami i nad całym światem. Rany na ciele Jezusa 
Zmartwychwstałego są znakiem walki, którą On stoczył i zwyciężył 
dla nas, posługując się orężem miłości, abyśmy mogli mieć pokój, 
zaznawać pokoju, żyć w pokoju.

Spoglądając na te chwalebne rany, nasze nieufne oczy się otwie-
rają, nasze zatwardziałe serca otwierają się i pozwalają, by dotarło do 
nich orędzie paschalne: „Pokój wam!”.

Bracia i siostry, pozwólmy, aby pokój Chrystusa zagościł w na-
szym życiu, w naszych domach, w naszych krajach!

Niech nastanie pokój dla udręczonej Ukrainy, tak ciężko doświad-
czonej przemocą i zniszczeniami okrutnej, bezsensownie rozpętanej 
wojny, w którą została wciągnięta. Niech nad tą straszliwą nocą cier-
pienia i śmierci wkrótce wzejdzie nowy świt nadziei! Wybierzmy po-
kój. Przestańmy prężyć muskuły, gdy ludzie cierpią. Proszę, proszę: 
nie przyzwyczajajmy się do wojny, włączmy się wszyscy w wołanie 
o pokój, z naszych balkonów i na ulicach! Pokój! Niech rządzący 
państwami wsłuchają się w wołanie ludu o pokój. Niech wsłucha-
ją się w to niepokojące pytanie postawione przez naukowców pra-
wie siedemdziesiąt lat temu: „Czy mamy pogodzić się z kresem 
ludzkości, czy też ludzkość powinna wyrzec się wojny?” (Manifest 
Russella-Einsteina, 9 lipca 1955 r.).

W moim sercu noszę wszystkie liczne ukraińskie ofiary, miliony 
uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych, rozdzielone rodziny, 
osoby starsze pozostawione samym sobie, zgładzone ludzkie istnie-
nia i miasta zrównane z ziemią. Mam w oczach spojrzenie dzieci 
osieroconych i uciekających przed wojną. Patrząc na nie, nie może-
my nie słyszeć ich krzyku bólu, podobnie jak krzyku wielu innych 
dzieci, które cierpią na całym świecie: umierają z głodu lub braku 
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leczenia, dzieci będących ofiarami nadużyć i przemocy, a także tych, 
którym odmówiono prawa do narodzin.

Pośród bólu wojny są też znaki otuchy, takie jak otwarte drzwi do-
mów, jakże wielu rodzin i wspólnot w całej Europie, które przyjmują 
migrantów i uchodźców. Oby te liczne akty miłosierdzia stały się 
błogosławieństwem dla naszych społeczeństw, niekiedy niszczonych 
przez wiele egoizmu i indywidualizmu, i przyczyniły się do uczynie-
nia ich gościnnymi dla wszystkich.

Niech konflikt w Europie sprawi, abyśmy bardziej przejmowali 
się także innymi sytuacjami napięcia, cierpienia i bólu, które doty-
kają zbyt wielu regionów świata, a o których nie możemy i nie chce-
my zapomnieć.

Oby na Bliskim Wschodzie, rozdartym przez lata podziałów i kon-
fliktów, zapanował pokój. W tym dniu chwały prosimy o pokój dla 
Jerozolimy i o pokój dla tych, którzy ją miłują (por. Ps 121 [122]), chrze-
ścijan, żydów, muzułmanów. Oby Izraelczycy, Palestyńczycy i wszyscy 
mieszkańcy Miasta Świętego, wraz z pielgrzymami, mogli doświadczać 
piękna pokoju, żyć w braterstwie i mieć swobodny dostęp do miejsc 
świętych, przy wzajemnym poszanowaniu praw każdego z nich.

Niech nastanie pokój i pojednanie dla narodów Libanu, Syrii 
i Iraku, a zwłaszcza dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich żyją-
cych na Bliskim Wschodzie.

Oby pokój zapanował również w Libii, żeby po latach napięć 
mogła zaznać stabilizacji, i w Jemenie, który cierpi z powodu za-
pomnianego przez wszystkich konfliktu, z ciągle nowymi ofiarami: 
niech rozejm podpisany w minionych dniach przywróci mieszkań-
com nadzieję.

Prośmy Zmartwychwstałego Pana o dar pojednania dla Mjanmy, 
gdzie trwa dramatyczny scenariusz nienawiści i przemocy, oraz dla 
Afganistanu, gdzie niebezpieczne napięcia społeczne nie słabną 
i gdzie ludność dręczy dramatyczny kryzys humanitarny.

Niech nastanie pokój na całym kontynencie afrykańskim, aby ustał 
wyzysk, którego jest ofiarą, i przelew krwi wywołany atakami terro-
rystycznymi – zwłaszcza w regionie Sahelu – a także, aby znalazł on 
konkretne wsparcie w braterskiej wspólnocie narodów. Oby Etiopia, 
dotknięta poważnym kryzysem humanitarnym, znalazła drogę dialo-
gu i pojednania, i aby ustała przemoc w Demokratycznej Republice 
Konga. Niech nie zabraknie modlitwy i solidarności z mieszkańcami 
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wschodniej części Republiki Południowej Afryki, dotkniętych nisz-
czycielskimi powodziami.

Niech Zmartwychwstały Chrystus towarzyszy i wspomaga miesz-
kańców Ameryki Łacińskiej, którzy w niektórych przypadkach do-
świadczyli, w tych trudnych czasach pandemii pogorszenia warun-
ków socjalnych, zaostrzonych także przez przestępczość, przemoc, 
korupcję i handel narkotykami.

Prośmy Zmartwychwstałego Pana, aby towarzyszył na drodze 
pojednania, którą Kościół katolicki w Kanadzie podąża z ludami au-
tochtonicznymi. Niech Duch Chrystusa Zmartwychwstałego uleczy 
rany przeszłości i uzdolni serca do poszukiwania prawdy i braterstwa.

Drodzy bracia i siostry, każda wojna przynosi ze sobą konsekwen-
cje, które dotykają całej ludzkości: od żałoby, przez dramat uchodźców, 
po kryzys gospodarczy i żywnościowy, którego oznaki już widzimy. 
W obliczu trwałych znaków wojny, a także wielu bolesnych porażek 
życiowych, Chrystus, zwycięzca nad grzechem, lękiem i śmiercią, 
wzywa nas, abyśmy nie poddawali się złu i przemocy. Bracia i siostry, 
dajmy się zwyciężyć pokojowi Chrystusa! Pokój jest możliwy, pokój 
jest konieczny, pokój jest podstawowym obowiązkiem wszystkich!

Franciszek
Papież

2. 
POWOŁANI DO BUDOWANIA RODZINY 

LUDZKIEJ 

ORĘDZIE NA 59. ŚWIATOWY DZIEŃ  
MODLITW O POWOŁANIA

Drodzy Bracia i Siostry!
Chociaż w naszych czasach ciągle wieją lodowate wiatry wojny 

i ucisku, i często jesteśmy świadkami zjawisk polaryzacji, to jako 
Kościół zainicjowaliśmy proces synodalny – odczuwamy pilną po-
trzebę podążania razem, pielęgnując wymiary słuchania, uczestnic-
twa i dzielenia się. Razem ze wszystkimi mężczyznami i kobietami 
dobrej woli chcemy przyczynić się do budowania rodziny ludzkiej, 
do leczenia jej ran i do prowadzenia jej ku lepszej przyszłości. W tej 
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perspektywie z okazji 59. Światowego Dnia Modlitw o Powołania 
chciałbym wspólnie z wami zastanowić się nad szerokim znaczeniem 
słowa „powołanie” w kontekście Kościoła synodalnego, który wsłu-
chuje się w Boga i świat.

Wszyscy powołani do czynnego udziału w misji
Synodalność, podążanie razem jest podstawowym powołaniem 

Kościoła i tylko w tej perspektywie można odkryć i docenić różne 
powołania, charyzmaty i posługi. Jednocześnie wiemy, że Kościół 
istnieje po to, by ewangelizować, wychodząc poza siebie i siejąc ziar-
no Ewangelii w dziejach. Dlatego taka misja jest możliwa właśnie 
dzięki zsynchronizowaniu wszystkich obszarów duszpasterskich, 
a jeszcze wcześniej dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów Pana. 
Istotnie, „na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego 
stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 28, 19). Każdy ochrzczony, 
niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swo-
jej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji” (adhort. apost. 
Evangelii gaudium, nr 120). Musimy wystrzegać się mentalności, 
rozdzielającej kapłanów i świeckich, która uważa tych pierwszych za 
protagonistów, a drugich za wykonawców, i realizować misję chrze-
ścijańską jako jeden lud Boży, świeccy i pasterze razem.

Cały Kościół jest wspólnotą ewangelizującą.

Powołani, by być stróżami jedni drugich i stworzenia
Słowa „powołanie” nie należy rozumieć w sensie zawężającym, 

odnosząc je jedynie do tych, którzy idą za Panem drogą szczególnej 
konsekracji. Wszyscy jesteśmy powołani do uczestniczenia w mi-
sji Chrystusa, polegającej na zjednoczeniu rozproszonej ludzkości 
i jednaniu jej z Bogiem. Mówiąc bardziej ogólnie, każdy człowiek, 
jeszcze zanim doświadczy spotkania z Chrystusem i przyjmie wiarę 
chrześcijańską, otrzymuje wraz z darem życia fundamentalne powo-
łanie – każdy z nas jest stworzeniem upragnionym i umiłowanym 
przez Boga, wobec którego miał On pewien wyjątkowy i szczególny 
zamysł. I tę Bożą iskrę, która jest obecna w sercu każdego mężczy-
zny i każdej kobiety, mamy rozwijać w ciągu naszego życia, przy-
czyniając się do rozwoju ludzkości ożywianej miłością i wzajemną 
akceptacją. Jesteśmy powołani, aby być stróżami jedni drugich, by 
tworzyć więzi zgody i dzielenia się, by leczyć rany stworzenia, żeby 
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nie zostało zniszczone jego piękno. Krótko mówiąc, do tego, aby 
stać się jedną rodziną we wspaniałym wspólnym domu stworzenia, 
w harmonijnej różnorodności jego elementów. W tym szerokim zna-
czeniu swoiste „powołanie” mają nie tylko jednostki, ale także naro-
dy, wspólnoty i różnego rodzaju stowarzyszenia.

Powołani do przyjęcia spojrzenia Boga
W ramy tego wielkiego wspólnego powołania wpisuje się powo-

łanie bardziej szczegółowe, które Bóg kieruje do nas, docierając ze 
swoją miłością do naszego życia i ukierunkowując je ku ostateczne-
mu celowi, ku pełni, która przekracza nawet próg śmierci. Tak wła-
śnie Bóg zechciał spojrzeć i patrzy na nasze życie.

Michałowi Aniołowi Buonarrotiemu przypisuje się słowa: „Każdy 
blok kamienia ma w sobie posąg, a odkrycie go jest zadaniem rzeź-
biarza”. Jeśli takie może być spojrzenie artysty, to tym bardziej Bóg 
patrzy na nas w ten sposób – w tamtej dziewczynie z Nazaretu do-
strzegł Matkę Boga; w rybaku Szymonie, synu Jony, dostrzegł Piotra, 
opokę, na której zbuduje swój Kościół; w celniku Lewim dostrzegł 
apostoła i ewangelistę Mateusza; w Szawle, surowym prześladowcy 
chrześcijan, zobaczył Pawła, Apostoła Narodów. Jego miłujące spoj-
rzenie zawsze nas dosięga, porusza, wyzwala i przemienia, czyniąc 
nowymi ludźmi.

Taka jest dynamika każdego powołania: dosięga nas spojrzenie 
Boga, który nas powołuje. Powołanie, podobnie jak świętość, nie jest 
nadzwyczajnym doświadczeniem, zarezerwowanym dla nielicznych. 
Tak jak istnieje „świętość z sąsiedztwa” (por. adhort. apost. Gaudete 
et exsultate, nr 6-9), tak również powołanie jest dla wszystkich, po-
nieważ Bóg patrzy na każdego i każdego powołuje.

Jedno z przysłów Dalekiego Wschodu mówi: „Mądry człowiek, 
patrząc na jajko, potrafi dostrzec orła; patrząc na ziarno, dostrzega 
wielkie drzewo; patrząc na grzesznika, potrafi dostrzec świętego”. 
Tak właśnie patrzy na nas Bóg – w każdym z nas widzi możliwości, 
czasem nieznane nam samym, i przez całe życie niestrudzenie pracuje 
nad tym, abyśmy mogli je wykorzystać w służbie dobra wspólnego.

Powołanie rodzi się w ten sposób, dzięki sztuce Boskiego 
Rzeźbiarza, który swoimi „rękami” wydobywa nas z naszych ogra-
niczeń, aby ujawniło się w nas to arcydzieło, którym winniśmy być. 
Zwłaszcza słowo Boże, które wyzwala nas z egocentryzmu, jest 

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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w stanie nas oczyścić, oświecić i stworzyć na nowo. Wsłuchujmy 
się zatem w słowo, aby otworzyć się na powołanie, które powierza 
nam Bóg! Uczmy się słuchać także braci i sióstr w wierze, ponieważ 
w ich radach i w ich przykładzie może kryć się inicjatywa Boża, któ-
ra wskazuje nam coraz to nowe drogi do przebycia.

Powołani do odpowiadania na spojrzenie Boga
Miłujące i stwórcze spojrzenie Boga dosięgło nas w sposób wyjąt-

kowy w Jezusie. Ewangelista Marek, mówiąc o bogatym młodzieńcu, 
zauważa: „Jezus spojrzał na niego z miłością” (10, 21). To pełne mi-
łości spojrzenie Jezusa spoczywa na każdym i na każdej z nas. Bracia 
i siostry, pozwólmy, by poruszyło nas to spojrzenie i pozwólmy się 
Mu wyprowadzić poza nas samych! Uczmy się też patrzeć na siebie 
nawzajem w taki sposób, aby osoby, z którymi żyjemy i które spoty-
kamy – kimkolwiek są – czuły się akceptowane i odkrywały, że jest 
Ktoś, kto patrzy na nie z miłością i zachęca do rozwijania wszystkich 
swoich możliwości.

Nasze życie zmienia się, gdy przyjmujemy to spojrzenie. 
Wszystko staje się dialogiem powołaniowym między nami a Panem, 
ale także między nami a innymi. Dialogiem, który przeżywany 
dogłębnie, sprawia, że „stajemy się coraz bardziej tym, kim jeste-
śmy”: w powołaniu do kapłaństwa służebnego – narzędziami łaski 
i miłosierdzia Chrystusa; w powołaniu do życia konsekrowanego – 
uwielbieniem Boga i proroctwem nowej ludzkości; w powołaniu do 
małżeństwa – wzajemnym darem, rodzicami i nauczycielami życia. 
Ogólnie rzecz biorąc, w każdym powołaniu i posłudze w Kościele, 
który wzywa nas do patrzenia na innych i na świat oczami Boga – do 
służenia dobru i do szerzenia miłości, przez czyny i słowa.

W tym miejscu chciałbym wspomnieć o doświadczeniu doktora 
Józefa Grzegorza Hernándeza Cisnerosa. Kiedy pracował jako lekarz 
w Caracas w Wenezueli, zapragnął zostać tercjarzem franciszkańskim. 
Później myślał o zostaniu mnichem i księdzem, ale zdrowie mu na 
to nie pozwoliło. Wtedy zrozumiał, że jego powołaniem jest właśnie 
zawód lekarza, w którym poświęca się przede wszystkim ubogim. 
Bezgranicznie poświęcił się więc chorym dotkniętym epidemią gry-
py zwanej hiszpanką, która w tamtym czasie szerzyła się w świecie. 
Zmarł w wyniku potrącenia przez samochód, gdy wychodził z apteki, 
gdzie postarał się o leki dla swojej pacjentki w podeszłym wieku. Rok 
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temu został beatyfikowany jako wzorowy świadek tego, co oznacza 
przyjęcie powołania Pana i przylgnięcie do Niego w pełni.

Wezwani do budowania braterskiego świata
Jako chrześcijanie jesteśmy nie tylko powołani, to znaczy wezwa-

ni osobiście przez powołanie, ale także współpowołani. Jesteśmy jak 
elementy mozaiki – piękne już wtedy, gdy bierze się je pojedynczo, 
ale które tylko razem tworzą obraz. Każdy i każda z nas świeci jak 
gwiazda w sercu Boga i na firmamencie wszechświata, ale jesteśmy 
wezwani do tworzenia konstelacji, które ukierunkowują i rozświe-
tlają drogę ludzkości, poczynając od środowiska, w którym żyjemy. 
Na tym polega tajemnica Kościoła: we współistnieniu różnic jest on 
znakiem i narzędziem tego, do czego powołana jest cała ludzkość. 
Dlatego Kościół musi stawać się coraz bardziej synodalny — zdol-
ny do podążania razem w harmonii różnorodności, w którą wszyscy 
mogą wnieść swój wkład i aktywnie uczestniczyć.

Kiedy więc mówimy o „powołaniu”, nie chodzi tylko o wybór 
takiej czy innej formy życia, o poświęcenie swojego życia określonej 
posłudze czy podążanie za urokiem charyzmatu danej rodziny za-
konnej, ruchu czy wspólnoty kościelnej. Chodzi o realizację Bożego 
marzenia, wielkiego planu braterstwa, który Jezus miał w sercu, gdy 
modlił się do Ojca: „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Każde 
powołanie w Kościele, a w szerokim ujęciu także w społeczeństwie 
przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu, aby wśród mężczyzn 
i kobiet rozbrzmiewała harmonia licznych i różnorodnych darów, 
którą może urzeczywistnić tylko Duch Święty. Kapłani, osoby konse-
krowane i wierni świeccy, idźmy i pracujmy razem, aby dawać świa-
dectwo tego, że wielka rodzina ludzka, zjednoczona w miłości, nie 
jest utopią, ale projektem, do którego stworzył nas Bóg.

Módlmy się, bracia i siostry, aby lud Boży, pośród dramatycz-
nych wydarzeń dziejów, coraz bardziej odpowiadał na to powołanie. 
Prośmy o światło Ducha Świętego, aby każdy z nas mógł znaleźć swo-
je miejsce i dać z siebie wszystko, co najlepsze w tym wielkim planie!

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 8 maja 2022 r., w czwartą niedzielę 
wielkanocną

Franciszek
Papież
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C.  KOMUNIKATY NUNCJATURY 
APOSTOLSKIEJ W POLSCE

1.  
OPOLE: REZYGNACJA BPA PAWŁA STOBRAWY

N. 7385/22

Ojciec Święty Franciszek
przyjął rezygnację bpa Pawła Stobrawy z pełnienia posługi biskupa 
pomocniczego diecezji opolskiej.
Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

2.  
PŁOCK: REZYGNACJA BPA PIOTRA LIBERY

N. 7968/22

Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął rezygnację bpa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego 
złożoną z racji zdrowotnych.
2. Mianował administratora apostolskiego diecezji płockiej sede va-
cante w osobie biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.
Warszawa, 4 czerwca 2022 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski
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3.  
ZIELONA GÓRA-GORZÓW: KS. ADRIAN 

PUTA BISKUPEM POMOCNICZYM DIECEZJI 
ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

N. 8078/22

Ojciec Święty Franciszek
mianował ks. Adriana Putę, proboszcza parafii pw. św. Jadwigi 
Śląskiej w Zielonej Górze, biskupem pomocniczym diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Fornos minore.
Warszawa, 28 czerwca 2022 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski



II. DOKUMENTY KONFERENCJI 
EPISKOPATU POLSKI

1.  
„EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE” – „POSŁANI 

W POKOJU CHRYSTUSA” 

LIST BISKUPÓW POLSKICH DO KAPŁANÓW  
NA WIELKI CZWARTEK 2022 ROKU

Drodzy Współbracia w Chrystusowym Kapłaństwie!
Od pamiętnego dnia, gdy nasz Pan, Jezus Chrystus, złożył w darze 

na Krzyżu swoje życie za zbawienie świata, jako Kościół z drżeniem 
serc uobecniamy w Eucharystii to wielkie misterium. Czynimy to, co 
przekazali nam Apostołowie. Sięgamy do ich pamięci o Wieczerniku. 
To właśnie tam, w obliczu zbliżającej się godziny, w której Chrystus 
został „ofiarowany jako nasza Pascha” (1 Kor 5, 7), łamał On dla 
uczniów Chleb i podawał im do picia Kielich. Powtarzamy te znaki 
sakramentalne w posłuszeństwie słowu Pana: „To czyńcie na moją 
pamiątkę!” (1 Kor 11, 24-25). Nie jest nam przy tym obce doświad-
czenie Apostoła Piotra, który z zakłopotaniem patrzył na Mistrza 
obmywającego jego brudne stopy. Zawsze stajemy przy ołtarzu 
Pańskim zawstydzeni naszą grzesznością. Powtarzamy za Piotrem: 
„Panie, Ty wszystko wiesz” (J 21, 15 nn). Czujemy się mali wobec 
czystej i bezinteresownej miłości Boga. Ale jednocześnie wierność 
i dobroć Jezusa pozwalają nam oczekiwać łaski, pociechy, przemiany 
i zbawienia, bowiem, jak podkreśla papież Franciszek:

„Eucharystia, chociaż stanowi pełnię życia sakramentalnego, nie 
jest nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym lekarstwem i pokar-
mem dla słabych” (Franciszek, Evangelii gaudium, nr 47).

W ostatnich tygodniach ze wzruszeniem wsłuchiwaliśmy się 
w pokorny głos emerytowanego papieża Benedykta XVI, który 
wyznał: „Coraz mocniej uderza mnie to, że Kościół dzień po dniu 
umieszcza na początku celebracji Mszy świętej – w której Pan daje 
nam swoje Słowo i samego siebie – wyznanie naszych win i prośbę 
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o przebaczenie. Publicznie prosimy Boga żywego, aby przebaczył 
nam naszą winę, naszą wielką i bardzo wielką winę. Jest jasne, że 
słowo «bardzo wielka» nie odnosi się w ten sam sposób do każdego 
dnia, do każdego poszczególnego dnia. Ale każdego dnia stawia mi 
pytanie, czy nie powinienem dziś mówić także o wielkich i bardzo 
wielkich winach. I mówi mi w pocieszający sposób, że niezależnie 
od tego, jak wielka jest moja wina dzisiaj, Pan mi przebaczy, jeżeli 
szczerze pozwolę, by On mnie zbadał i jeżeli naprawdę jestem gotów 
do przemiany samego siebie” (Benedykt XVI, List w sprawie raportu 
dotyczącego nadużyć w archidiecezji Monachium i Fryzyngi).

Pośrodku naszej kruchości, niosąc w sobie opór Piotra wobec po-
kornego gestu Chrystusa – Sługi, zawstydzeni Jego miłością „aż do 
końca” (J 13,1), powtarzamy za chrześcijanami z Abiteny: Sine domi-
nico non possumus!. Tak, to prawda, nie możemy żyć bez daru Pana, 
bez dnia Pańskiego. Tak jak nasi bracia i siostry z Abiteny, którzy na 
przełomie III i IV wieku czerpali z Ofiary Pańskiej moc do składania 
świadectwa, stajemy dzisiaj z tym wyznaniem wobec siebie i świata, 
i głosimy, że bez Eucharystii nie ma w nas życia: „Kościół żyje dzię-
ki Eucharystii” (zob. św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 1).

Od trzech lat w Kościele w Polsce idziemy drogą, którą wyznacza 
nam program duszpasterski realizowany pod hasłem „Eucharystia 
daje życie”. Na pierwszym etapie tej drogi patrzyliśmy na Mszę 
świętą jako na „Wielką tajemnicę wiary”. W kolejnym roku czerpa-
liśmy inspiracje do ożywienia duchowości eucharystycznej ze słów: 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Obecnie pragniemy się sku-
pić na oddziaływaniu Eucharystii na naszą codzienność, podążając 
w wewnętrznej wędrówce za słowami Jezusa: „Ten, kto Mnie spo-
żywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). W posynodalnej adhorta-
cji Sacramentum caritatis papież Benedykt XVI napisał: „Te słowa 
Jezusa sprawiają, że możemy pojąć jak tajemnica, «w którą wierzy-
my» i «którą celebrujemy», staje się – przez wewnętrzną dynamikę – 
zasadą nowego życia w nas oraz formą chrześcijańskiej egzystencji” 
(Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, nr 70).

Z Najświętszej Ofiary wyrasta chrześcijańska misja, którą w pełni 
wyrażają słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Chodzi o to, aby głę-
boko przeżywana Eucharystia karmiła nas w codziennym życiu mocą 
oraz miłością Chrystusa, a jednocześnie usposabiała do przynoszenia 
obfitych owoców wiary. Jest to dla nas, kapłanów, szczególnie ważne.
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Eucharystyczny kształt kapłańskiego życia i posługiwania
W Liście do Rzymian św. Paweł pisze: „A zatem proszę was, bra-

cia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, 
świętą, Bogu przyjemną jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” 
(Rz 12,1).

Papież Benedykt XVI interpretuje to wskazanie Apostoła 
Narodów w następujący sposób: „Te słowa ukazują obraz nowego 
kultu jako całkowitą ofiarę złożoną z własnej osoby w komunii z ca-
łym Kościołem” (Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, nr 70).

Składanie ofiary przestaje tu znaczyć – jak to miało miejsce 
w kulcie starotestamentalnym – „śmierć ofiary”. Teraz w świetle 
Paschy Chrystusa rozumiemy, że ofiarowane jest życie ofiary, a nie 
jej śmierć. Nasze życie i posługa mają się stawać „ofiarą przyjemną 
Bogu”. To musi nas głęboko poruszać. Można powiedzieć, że św. 
Paweł wzywa nas do nowej antropologii, w której życie człowieka 
wiary, a nade wszystko życie kapłana, staje się niejako liturgią wcie-
loną, obejmującą całą osobę z wszystkimi wymiarami egzystencji.

W jaki sposób osoba ochrzczona, a zwłaszcza kapłan, może 
w codzienności „wydawać siebie na ofiarę żywą i przyjemną Bogu”? 
Zapewne są różne aspekty eucharystycznej szkoły życia i wiary, któ-
re przez wieki odkrywali uczniowie Chrystusa. My w tym roku pra-
gniemy zaproponować Wam, Drodzy Współbracia, ścieżkę refleksji, 
którą otworzył św. Jan Paweł II w swoim ostatnim Liście do kapła-
nów z 2005 roku: „Kierunek tych rozważań będą wskazywać słowa 
ustanowienia Eucharystii, które każdego dnia wymawiamy in perso-
na Christi, aby uobecniać na ołtarzach Ofiarę, która raz na zawsze 
dokonała się na Kalwarii. Słowa te zawierają jasne wskazania dla 
duchowości kapłańskiej: jeśli cały Kościół żyje dzięki Eucharystii, 
życie kapłańskie winno mieć ze szczególnego tytułu «kształt eucha-
rystyczny». Słowa ustanowienia powinny zatem być dla nas nie tylko 
formułą konsekracyjną, ale «formułą życia»” (św. Jan Paweł II, List 
do kapłanów na Wielki Czwartek AD. 2005, nr 1).

Wizja życia kapłańskiego, które musi zmierzać w kierunku peł-
nej zgodności z tym, co kapłan wypowiada nad chlebem i winem, 
gdy uobecnia misterium Chrystusa, jest najgłębszym pragnieniem 
Kościoła. Wystarczy przywołać ryt święceń kapłańskich, podczas 
których biskup zwraca się do kandydatów z pytaniem: „Czy chcesz 
coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, 
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który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną Ofiarę, i razem 
z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?”.

Opierając się tylko na ludzkich predyspozycjach, realizacja tego 
wyzwania staje się niemożliwa. Dlatego kandydat odpowiada: „Chcę, 
z Bożą pomocą”.

W Wielki Czwartek ze wzruszeniem wracamy do tego pytania, 
aby z odnowioną pamięcią, jeszcze gorliwiej wyruszyć w dalszą dro-
gę. Pociesza i umacnia nas fakt, że nie musimy sami ciągle na nowo 
pisać programu kapłańskiej posługi. Otrzymujemy go bowiem w ca-
łej aktualności podczas celebracji Mszy świętej: „Kiedy prezbiterzy 
łączą się z czynnością Chrystusa Kapłana, siebie całych codzien-
nie ofiarują Bogu, a gdy karmią się Ciałem Chrystusa, uczestniczą 
serdecznie w miłości Tego, który daje siebie wiernym na pokarm” 
(Sobór Watykański II, Presbyterorum ordinis, nr 13).

Drodzy Współbracia, w tym szczególnym dniu, gdy wchodzi-
my z Jezusem do Wieczernika, aby celebrować „ucztę komunii 
w Jego Ciele i Krwi” (św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 
nr 12), przywołajmy słowa konsekracji, które wypowiadamy nad 
chlebem podczas każdej Eucharystii: On to, gdy dobrowolnie wy-
dał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i roz-
dawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: 
To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie 
po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, po-
dał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: 
To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, 
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To 
czyńcie na moją pamiątkę.

W obliczu trudnych wyzwań i różnych kryzysów, które aktualnie 
bardzo mocno dotykają Kościół, także w Polsce, papież Franciszek 
zaprasza nas, żebyśmy nie poddawali się przygnębieniu i smutkowi. 
Jesteśmy zrodzeni z Ewangelii. Jesteśmy ludem nadziei. Zwątpienie, 
pretensjonalizm i zgorzknienie, to droga prowadząca donikąd: 
„Kryzys jest zjawiskiem, które dotyczy wszystkich i wszystkiego. 
Jest obecny wszędzie i w każdym okresie dziejów […]. Ukazuje się 
on jako wydarzenie nadzwyczajne, które zawsze wywołuje poczucie 
obawy, niepokoju, braku równowagi i niepewności co do decyzji, 
jakie trzeba podjąć. […]. Ten, kto nie patrzy na kryzys w świe-
tle Ewangelii, ogranicza się do dokonania autopsji zwłok: patrzy 
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na kryzys, ale bez ewangelicznej nadziei, bez światła Ewangelii” 
(Franciszek, Przemówienie do Kurii rzymskiej z okazji życzeń bożo-
narodzeniowych 2020 r., nr 5-6).

„On bowiem tej nocy, której był wydany”
Przeżywając w życiu różne kryzysy: kościelne, społeczne i osobi-

ste, warto byśmy umacniali się postawą naszego Mistrza. Celebrując 
Eucharystię zawsze wracamy do tej nocy, gdy Jezus został zdradzo-
ny i wydany na śmierć przez Judasza, Piotra, fałszywych świadków, 
a w końcu przez Sanhedryn. Tradycja chrześcijańska wiąże tę noc wy-
dania z modlitwą Psalmem 88, wkładając go w usta Więźnia Miłości. 
Jezus od samego początku, od wejścia do Ogrodu Oliwnego, trwał na 
modlitwie. Dzięki temu pośrodku próby, jak niegdyś Abraham na gó-
rze Moria, nie koncentrował się na cierpieniu, ale widział przed sobą 
ramiona Ojca i słyszał Jego obietnicę: „Tyś jest mój Syn umiłowany!” 
(Mk 1, 11).

W ciągu dwudziestu wieków chrześcijaństwa wielu kapłanów zo-
stało poddanych podobnym próbom jak ich Mistrz. Przeżyli je godnie 
i mężnie dzięki postawie modlitwy i zawierzenia Bogu. Jednego z nich 
wspomina Benedykt XVI w encyklice Spe salvi: „Niezapomniany 
kardynał Nguyen Van Thuan, który spędził w więzieniu 13 lat, z cze-
go dziewięć w izolacji, pozostawił nam cenną książkę: «Modlitwy 
nadziei». Tam, w sytuacji wydawałoby się totalnej desperacji, słu-
chanie Boga, możliwość mówienia do Niego, dawały mu rosnącą siłę 
nadziei, która po uwolnieniu pozwoliła mu stać się dla ludzi całego 
świata świadkiem nadziei – tej wielkiej nadziei, która nie gaśnie na-
wet podczas nocy samotności” (Benedykt XVI, Spe salvi, nr 32).

Słowa konsekracji rozpoczynają się od przyjęcia logiki krzyża, od 
zaproszenia do akceptacji życia przeciwko sobie. Perspektywa cał-
kowitego ogołocenia z pewnością głęboko wstrząsa każdym z nas. 
Stając przy ołtarzu in persona Christi minuta po minucie zanurzamy 
się z Jezusem w Jego śmierć, uzmysławiając sobie przy tym, że „gdy 
Jego grzbiet poddano bijącym, On się nie opierał” (por. Iz 50, 6). 
Zdumiewa, a zarazem zawstydza nas posłuszeństwo Jezusa Chrystusa. 
Stanie się ono jednak dla nas nieco łatwiejsze do podjęcia, gdy cele-
brując Najświętszą Ofiarę będziemy patrzyli na Mękę Pańską oczami 
Umiłowanego ucznia. W Czwartej Ewangelii wstępowanie Jezusa na 
krzyż ma charakter królewskiej intronizacji. Św. Tomasz z Akwinu 



40 DOKUMENTY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

stwierdził, że w Ewangelii św. Jana „Chrystus niesie krzyż jak król ber-
ło” (św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii św. Jana, 19 3.8). 
Ta perspektywa przełamuje lęk. Noc wydania staje się początkiem pro-
cesji, w której wstępujemy wraz z Jezusem na tron życia. Wyruszajmy 
na tę trudną drogę „przyobleczeni mocą z wysoka” – Duchem Świętym 
(Łk 24, 49), który poucza nas, że „nadzieja zawieść nie może” (Rz 5, 5).

„Wziął chleb w swoje ręce i dzięki Tobie składając, błogosławił”
Wieczernik zawsze będzie nam się kojarzył z chlebem w rękach 

Jezusa. W czasie każdej Eucharystii dzielimy pomiędzy siebie we 
wspólnocie Chleb aniołów (zob. św. Augustyn, Sermo 130, 2). Ten gest 
skłania nas do tego, byśmy „byli dobrzy jak chleb” – jak mawiał św. 
Brat Albert. Jednocześnie znak chleba odsłania jeszcze inny aspekt, 
bardzo ważny dla nas, kapłanów. Podobnie jak w czasie Ostatniej 
Wieczerzy Jezus wziął w swoje ręce chleb, aby nakarmić nim uczniów, 
tak również dzisiaj bierze pod swoją odpowiedzialność każdego z nas. 
Jesteśmy chlebem w rękach Mistrza. To największa gwarancja bezpie-
czeństwa i akceptacji jaką możemy otrzymać na tej ziemi. Nikt i nic 
nie może nas wyrwać z Jego rąk: „Ja daję im życie wieczne. Nie zginą 
(…) na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” (J 10, 28).

Drodzy Współbracia, warto byśmy intensywnie patrzyli na dło-
nie Chrystusa i uzmysłowili sobie, że cokolwiek by się z nami dzia-
ło w osobistym życiu, w codzienności parafialnej, czy też podczas 
pełnienia jakiejkolwiek innej posługi, Jego ręce – kochające i silne 
– są dla nas zawsze bezpieczną przystanią. Jedynie my sami możemy 
z nich wypaść przez grzech, niewierność, egoizm i pychę. Zawsze 
jednak istnieje droga powrotu. Dłonie Jezusa są otwarte w nieustan-
nej gotowości na to, żeby nas objąć gestem miłosierdzia.

Nasze osobiste spotkania z Jezusem, który nigdy nie nuży się oka-
zywaniem miłości, szacunku i zaufania, powinno w naszych sercach 
rodzić wdzięczność. Wskazywał na to św. Jan Paweł II, zwracając 
się do nas: „W każdej Mszy świętej wspominamy i na nowo budzi 
się w nas to pierwotne uczucie, jakie Jezus wyraził w akcie łamania 
chleba: dziękczynienie. Jest ono postawą, która zawiera się w słowie 
«Eucharystia». W tym wyrażeniu odwołującym się do wdzięczno-
ści zlewają się wszystkie nurty biblijnej duchowości uwielbienia, 
jakie budzi się w tym, kto dostrzega mirabilia Dei. Bóg nas kocha, 
w swojej Opatrzności nas uprzedza, towarzyszy nam, podejmując 
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nieustannie zbawcze działania” (Św. Jan Paweł II, List do kapłanów 
na Wielki Czwartek AD. 2005, nr 2).

Jezusowi zawsze należy się dziękczynienie i uwielbienie. On jest 
stały i niezmienny w łaskawości i w obdarowywaniu nas sobą. To 
z Jego pełni wciąż otrzymujemy „łaskę po łasce” (por. J 1, 16). Nawet 
jeśli przychodzą na nas zmienne, trudne i nieprzewidziane okoliczno-
ści, On jest zawsze „dawcą nadziei” (por. Rz 15, 13) i zaprasza nas, by-
śmy „w każdym położeniu dziękowali” (por. 1 Tes 5, 18). Dostrzegając 
to św. Jan Paweł II dodaje: „[My, kapłani] mamy swoje krzyże i oczy-
wiście nie tylko my je mamy, ale dary, jakie otrzymaliśmy, są tak wiel-
kie, że nie możemy nie śpiewać z głębi serca naszego Magnificat” (Św. 
Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek AD. 2005, nr 2).

Podczas sprawowania Eucharystii bierzemy do ręki chleb, po-
chylamy się i wypowiadamy słowa błogosławieństwa. Naśladujemy 
w tym Jezusa. Grecki czasownik eulogeo – błogosławić, składa się 
z dwóch słów: przysłówka eu – dobrze oraz czasownika lego – mó-
wić. Pierwsze, co czyni Pan, to «mówi dobrze». Możemy się zasta-
nawiać o kim i do kogo Jezus dobrze mówił? Wydaje się, że mówił 
dobrze o nas do Ojca. On przecież „nie przyszedł na świat po to, żeby 
świat potępić, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 
17). Chleb w rękach Jezusa Chrystusa, będący znakiem Jego życia 
wydanego za nas, w najlepszy sposób odsłania treść wypowiadanego 
przez Niego błogosławieństwa: „Przyszedłem po to, aby mieli życie 
i mieli je w obfitości” (por. J 10, 10).

W tym kontekście warto pomyśleć o tym, jakie uczucia i pra-
gnienia towarzyszą nam, kapłanom, gdy podczas konsekracji przy-
wołujemy błogosławieństwo Jezusa nad nami i nad chlebem. Czy 
wtedy tak jak Chrystus mówimy dobrze Ojcu o naszych siostrach 
i braciach, wśród których pełnimy służebną posługę? Czy mówimy 
dobrze o Kościele, Ojcu świętym, swoim biskupie, parafianach, ro-
dzinach, dzieciach, ludziach młodych, współbraciach kapłanach? 
Czy mówimy dobrze Ojcu w niebie o chorych, ubogich, wykluczo-
nych, o dzieciach nienarodzonych, ale też o tych, których grzech 
sprowadził na manowce, a którzy z racji Chrztu świętego też należą 
do naszych parafii? W końcu, czy mówimy dobrze o tych, którzy nie 
należą do Jezusa, a może nawet nas prześladują? Czy wypowiadając 
nad chlebem błogosławieństwo jesteśmy rzeczywiście gotowi razem 
z Jezusem wydać ze względu na ich zbawienie całe swoje życie?
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„Łamał i rozdawał swoim uczniom”
W naszej wędrówce do wnętrza tajemnicy Wieczernika dochodzimy 

do momentu, gdy Jezus „wziął w swoje ręce chleb, połamał go i rozdawał 
uczniom” (por. Mk 14, 22). Znak łamanego chleba powtarzamy w czasie 
każdej Eucharystii przed Komunią Świętą. To jest bardzo ważne, byśmy 
jako kapłani czynili ten gest z uwagą i czcią. W nim bowiem zawiera się 
treść misji Chrystusa w świecie, a także naszego posługiwania. Łamanie 
chleba jest wyrazem gotowości do bycia zaczynem jedności, przez rezy-
gnację ze swoich własnych ambicji, przekonań, przywilejów i pragnień.

Owo łamanie nas, kapłanów, związane jest przede wszystkim 
z odkrywaniem przez nas prawdziwych intencji, które towarzyszą 
naszym słowom, czynom i postawom. Ostatecznym kryterium dla na-
szych motywacji na zawsze pozostanie Jezus Chrystus. W Niedzielę 
Męki Pańskiej z przejęciem słuchamy słów św. Pawła z Listu do 
Filipian: „Jezus Chrystus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze 
sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego sie-
bie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 6-7).

Klarowność naszych zamiarów polega na czynieniu wszystkich 
rzeczy w duchu Chrystusa – Sługi. Brak czystości polega na wy-
korzystaniu dzieł apostolskich do naszych własnych interesów albo 
korzyści osobistych. Co więcej, nie mamy szczerych intencji, gdy 
realizujemy kapłaństwo po to, żeby być zauważonym przez innych, 
albo gdy kieruje nami chęć współzawodnictwa. Przykładowo, podej-
mujemy działalność na rzecz ubogich lub wykluczonych, ponieważ 
to jest „medialne”, a jednocześnie wyrażamy krytykę wobec czynią-
cych podobnie tylko dlatego, że wypadają korzystniej od nas lub uzy-
skują większe uznanie czy rozgłos. Bywa też, że nie angażujemy się 
zbytnio w posługę duszpasterską, ponieważ nie spełnia ona naszych 
aspiracji i nie przynosi korzyści na miarę naszych oczekiwań.

Na tym kolejnym etapie kształtowania kapłaństwa na sposób 
eucharystyczny, każdy z nas musi doświadczyć „bycia łamanym”. 
„Bycie łamanym” rozumiemy jako zmianę mentalności oraz życie 
w procesie nieustannego oczyszczania się i nawracania. Bez tego nie 
jesteśmy w stanie składać duchowych ofiar „przyjemnych Bogu”. Św. 
Paweł odnosząc się do tego aspektu życia chrześcijańskiego korzysta 
z innego obrazu – przaśnego chleba: „Wyrzućcie więc stary kwas, 
abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus 
bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5, 7).
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W tym kontekście św. Paweł wspomina także o zgorszeniach 
w Kościele, jakich nie widział nawet wśród pogan. W obliczu za-
wstydzających czynów, których dopuścili się niektórzy Koryntianie, 
zachęca do ascezy ze względu na Ewangelię: „Wszystko zaś czynię 
dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. […] Każdy, kto staje do 
zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą 
nagrodę, my zaś – nieprzemijającą. Ja przeto […] poskramiam moje 
ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypad-
kiem nie został uznany za niezdatnego” (por. 1 Kor 9, 23-27).

Drodzy Współbracia, wszyscy musimy być przełamywani przez 
Jezusa. Jest to konieczne do tego, żebyśmy nie unosili się pychą, ale 
pokornie i w prawdzie uznali także swoją osobistą obłudę i grzech 
oraz brak reakcji, a przynajmniej milczące przyzwolenie, wobec 
krzywd zadawanych innym ludziom. Podczas liturgii, którą celebru-
jemy każdego dnia, mamy stawać się tym przaśnym chlebem, bez 
kwasu obłudy, który przemienia się w hostię czystą, świętą i miłą 
Bogu. Jezus pragnie, byśmy wychodząc ze szkoły Wieczernika roz-
dawali Jego samego, bez domieszek, bez zanieczyszczeń. Świat jest 
spragniony prawdziwego i dobrego Jezusa.

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest Ciało moje za 
Was wydane”

Jeśli pozwalamy Jezusowi, by kształtował nas w szkole euchary-
stycznej to nosimy w sobie też pragnienie, by słowa konsekracji sta-
wały się naszą osobistą „formułą życia”. Dobrze wyrażają to słowa 
z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła: „Po tym poznaliśmy miłość, 
że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za 
braci” (1 J 3, 16).

Św. Jan w tym krótkim wyznaniu zawarł całą logikę życia eu-
charystycznego i kapłańskiego. Pierwsze zdanie mówi o tym, czego 
sami doświadczamy i otrzymujemy, gdy na ołtarzu składamy Ofiarę 
Pańską. Otrzymujemy dar miłości Chrystusa oraz życie z Jego życia. 
To wydarzenie zaprasza nas z kolei do naśladowania Pana niejako 
„po drugiej stronie ołtarza”, gdy po Mszy świętej wyruszamy w stro-
nę człowieka:

„Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również 
cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego ślada-
mi” (1 P 1, 21).
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Charakter naszej kapłańskiej misji, oprócz „bycia łamanym”, 
określają również słowa Jezusa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy”. 
Przez zanurzenie chrzcielne, a później przez powołanie i święcenia 
kapłańskie, przestaliśmy należeć do siebie: „W życiu i śmierci nale-
żymy do Pana” (Rz 14, 8).

Odkrywając nieustannie znaczenie tych słów, czytając je w kluczu 
eucharystycznym, poznajemy pierwszą zasadę wzrostu, która jest cał-
kowicie antyekonomiczna: im większa hojność w miłości, im bardziej 
zatracamy się w dawaniu siebie, tym więcej mamy w sobie życia. 
Dobrym komentarzem dla tej zasady są słowa papieża Franciszka: 
„Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego 
jeśli ktoś pragnie żyć z godnością oraz w całej pełni, nie ma innej dro-
gi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra. […] «Życie 
umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji i pośród wy-
gód. Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezy-
gnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję 
głoszenia życia innym»” (Franciszek, Evangelii gaudium, nr 9-10).

Jezus mówiąc o posłudze pasterskiej korzystał z symbolu dobrego 
i złego pasterza. Zły pasterz traktuje swoje owce przedmiotowo, wy-
korzystując je do robienia własnych interesów. Tymczasem dobry pa-
sterz żyje dla owiec i ze względu na nie, zatracając się w poszukiwa-
niu dla nich właściwej przestrzeni życia i rozwoju. To właśnie różni 
między sobą dobrego i złego pasterza – kapłana. Dobry kapłan daje 
siebie do dyspozycji wszystkich, nie faworyzując żadnego człowie-
ka i bez tworzenia klik pochlebców. Taki sposób bycia jest możliwy 
tylko pod warunkiem utożsamienia się ze słowami Jezusa: „Bierzcie 
i jedzcie z tego wszyscy”.

Drodzy Współbracia, nasze powołanie jest wielkim darem i ta-
jemnicą, ale też wyzwaniem i zadaniem. Jak podczas Mszy świętej 
chleb zostaje przemieniony mocą Ducha Świętego w Ciało Pańskie, 
a wino w Krew Pańską, tak samo powinna się dokonywać przemia-
na zgromadzenia eucharystycznego w prawdziwe Ciało Chrystusa. 
Musimy pamiętać, że pierwszymi osobami, których powinna prze-
mieniać Eucharystia, są kapłani. Ta hierarchia nie wypływa ze źle po-
jętego klerykalizmu, ale z racji bliskości kapłana i składanej Ofiary. 
Wieczernik ukazuje nam bardzo wyraźnie, że stoimy w pierwszym 
szeregu tych, którzy muszą być obmyci przez Chrystusa i odmie-
nieni przez Jego miłość. Trzeba jednak mocno podkreślić, że ta 
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przemiana musi być dziełem Ducha, a nie owocem pomysłowości 
kapłana, a tym bardziej wynikiem zastosowania demokratycznych 
reguł i przeprowadzenia serii głosowań w zgromadzeniu. Mówił 
o tym papież Franciszek w grudniu 2020 roku: „Musimy przestać 
myśleć o reformie Kościoła jako o łataniu starego ubioru […]. Nie 
chodzi o «załatanie szaty», ponieważ Kościół jest nie tylko «szatą» 
Chrystusa, ale jest Jego Ciałem, które obejmuje całą historię (por. 
1 Kor 12, 27). Nie jesteśmy powołani do zmieniania czy reformy 
Ciała Chrystusa – «Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na 
wieki» (Hbr 13, 8) – ale jesteśmy powołani, aby przyoblec to samo 
Ciało nową szatą, aby wyraźnie okazało się, że otrzymana łaska nie 
pochodzi od nas, ale od Boga” (Franciszek, Przemówienie do Kurii 
rzymskiej z okazji życzeń bożonarodzeniowych 2020 roku, nr 8).

Bóg pragnie, abyśmy poprzez nawrócenie i pracę zaangażowali się 
w proces budowania Ciała Chrystusowego. Tym, co ma nas zbliżać 
i łączyć, jest jedna wiara. Jako kapłani mamy pełnić posługę jednania. 
Eucharystyczny kształt naszego życia wzywa nas do wielkiej troski 
i zaangażowania na rzecz pojednania we wszelkich możliwych prze-
jawach życia kościelnego oraz społecznego. Tymczasem wydaje się, 
że niejednokrotnie sami wzbudzamy podziały. Nierzadko sposób, 
w jaki podchodzimy do celebrowania Eucharystii, a w konsekwencji 
rozdźwięk między liturgią i życiem, staje się zaprzeczeniem jej istoty 
oraz przyczyną konfliktów oraz zgorszenia. Powstają między nami 
spory i rozłamy, które z kolei wywołują mocne retorsje. Nie chodzi 
o kwestię różnorodności w Kościele, ale o wykluczanie jednych przez 
drugich, o okopywanie się w przeciwstawnych obozach tradycji li-
turgicznych, a nawet o grzeszne czy niezgodne z doktryną i Tradycją 
Kościoła działania, których kryterium są jedynie osobiste racje 
i upodobania. Pan Jezus pragnie w Kościele różnorodności, ale – jak 
mówił papież Benedykt XVI – ona ma się stawać „symfonią darów”.

„To czyńcie na Moją pamiątkę”
Drodzy Współbracia Kapłani, słowa konsekracji eucharystycz-

nej kończy wezwanie Chrystusa, aby Kościół do końca dziejów 
gromadził się na Pamiątce Pana. Nie chodzi tu jedynie o wspomi-
nanie minionych wydarzeń, ale o uobecnianie w naszym „tu i teraz” 
Ofiary Krzyża, która przywraca Ciału Chrystusa właściwy rytm serca 
oraz o odzyskiwanie właściwego spojrzenia na toczącą się historię, 
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dzięki światłu płynącemu od Zmartwychwstałego. Celebrowanie 
Eucharystii staje się dzięki temu najbardziej intensywnym działaniem 
ewangelizacyjnym skierowanym ad intra Kościoła oraz ad extra: 
„W rzeczy samej centrum [ewangelizacji] i jego istota jest zawsze 
ta sama: Bóg, który objawił swoją ogromną miłość w Chrystusie 
umarłym i zmartwychwstałym. On czyni swoich wiernych zawsze 
nowymi. Chociażby byli w podeszłym wieku, «odzyskują siły, otrzy-
mują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą» (Iz 
40, 31). Chrystus jest «odwieczną Dobrą Nowiną» (Ap 14, 6) i jest 
«wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13, 8), ale Jego bogac-
two i piękno są niewyczerpane. On jest zawsze młody i jest zawsze 
źródłem nowości” (Franciszek, Evangelii gaudium, nr 11).

„Pamiętać” w znaczeniu biernym, to pozwolić Jezusowi, by nas 
kształtował, godzić się na to, by każdego dnia brał nas w swoje ręce 
i przemieniał na obraz swojego kapłańskiego serca. Do takiej szkoły 
wprowadzają nas słowa konsekracji eucharystycznej. Chodzi o to, 
byśmy w rękach Jezusa stawali się „żywą ofiarą, przyjemną Bogu” 
i byśmy pozwalali Mu czynić z nas i z naszego życia ołtarz, na któ-
rym On każdego dnia będzie mógł ofiarować swoją miłość światu.

Posłani w pokoju Chrystusa
Celebrując Eucharystię uświadamiamy sobie, że ona nie zamyka 

się w przestrzeni sakralnej, ani w rycie sakramentalnym. Jest jeszcze 
drugi akt tego zbawczego wydarzenia, który obejmuje nasz codzienny 
świat relacji, wyborów, zajęć, zmagań i cierpienia. Papież Franciszek 
na zakończenie katechez o tajemnicy Mszy świętej powiedział: 
„Poprzez Eucharystię Pan Jezus wchodzi w nas, w nasze serce i w na-
sze ciało, abyśmy «przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sa-
kramentu, który przyjęliśmy z wiarą» (por. Mszał rzymski, Kolekta 
Poniedziałku w Oktawie Wielkanocy). Zatem od celebracji do życia, 
ze świadomością, że Msza święta znajduje dopełnienie w konkret-
nych decyzjach tych, którzy bezpośrednio zanurzają się w misteriach 
Chrystusa. Nie powinniśmy zapominać, że sprawujemy Eucharystię, 
by nauczyć się stawać eucharystycznymi mężczyznami i kobietami. 
Co to oznacza? Znaczy pozwolić, by Chrystus działał w naszych 
uczynkach: żeby Jego myśli były naszymi myślami, Jego uczucia 
naszymi uczuciami, Jego wybory naszymi wyborami” (Franciszek, 
Katecheza podczas audiencji generalnej, 4 kwietnia 2018 r.).
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Wychodząc z Eucharystii jesteśmy w najgłębszej komunii 
z Chrystusem oraz z naszymi siostrami i braćmi. Jesteśmy też posłani, 
by nieść pokój światu. Warto jednak byśmy pamiętali, że pokój Pański 
nie jest darem, na który inni muszą sobie zasłużyć przez dobre ży-
cie, albo mogą go nabyć od nas za pomocą dostępnych im środków. 
Pokoju nie gwarantuje wyrównanie rachunków, ale wielkoduszność. 
Pokój Chrystusa jest znakiem wiernej miłości Boga, który – co wielo-
krotnie powtarza papież Franciszek – „nigdy nie męczy się przebacze-
niem”. Pokój, który niesiemy w sobie po Mszy świętej, jest owocem 
naszego „przejścia” przez ręce Jezusa, przyjęcia logiki życia ofiaro-
wanego, wyrazem gotowości do bycia wydanym. Jest domeną ludzi 
błogosławionych, którzy naśladują Jezusa w dobrym mówieniu Ojcu 
o braciach i siostrach. Jest darem Ducha dla jednania ludzi, aby świat 
coraz bardziej przypominał dom Ojca, a nie salę piekielnych tortur.

Wartość, jaką dla świata ma dar pokoju Chrystusa, uwydatniła się 
z całą mocą w ostatnich wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. 
Porusza nas ogrom zniszczeń wojennych i cierpienie niewinnych 
ludzi. Uzmysławiamy sobie, do jak wielkiego okrucieństwa może 
doprowadzić niepamięć o tym, że „istnieje pewna «architektura» 
pokoju, w której uczestniczą różne instytucje społeczne, i istnie-
je «rzemiosło» pokoju, które angażuje każdego z nas osobiście” 
(Franciszek, Fratelli tutti, nr 231). Jednocześnie pośrodku drama-
tycznych okoliczności zobaczyliśmy wielkie serca Polaków i Polek, 
którzy inspirowani miłością Chrystusa otworzyli na oścież swoje 
ramiona dla uciekających przed pożogą wojenną.

„Dziękujemy Bogu zawsze, ilekroć wspominamy Was w modli-
twach” (Flm 4)

Na zakończenie tego listu wyrażamy Wam, Drodzy Współbracia 
w Chrystusowym Kapłaństwie, naszą wdzięczność za wierne pełnie-
nie posługi w Kościele. Ostatnie 2 lata były naznaczone pandemią 
oraz wojną na Wschodzie. Dziękujemy za wasze trwanie we wspól-
notach wiary, pomimo wielu ograniczeń i przeciwności. Za niestru-
dzone sprawowanie sakramentów, głoszenie Ewangelii, posługę 
wśród chorych i samotnych, obecność w szpitalach, przytuliskach, 
domach pomocy społecznej i w więzieniach. Dziękujemy za wszel-
kie zaangażowanie na polu formacji chrześcijańskiej, niezależnie od 
tego czy mogła się ona odbywać w salach katechetycznych, domach 
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parafialnych, czy też w formie zdalnej. Dziękujemy też tym wszyst-
kim, którzy niosą na sobie odpowiedzialność za dzieła charytatyw-
ne, a zwłaszcza za organizowanie opieki dla chorych i uchodźców. 
Dziękujemy za serdeczne przyjęcie do wspólnot oraz do domów 
parafialnych i zakonnych tych wszystkich, którzy w obliczu działań 
zbrojnych musieli opuścić swoją Ojczyznę.

Wszyscy dostrzegamy, że w świecie trwa walka o człowieka, 
o jego duszę. Żyjemy w czasach, gdy coraz trudniej jest dostrzec 
prawdziwe oblicze Boga. Jest ono zdeformowane w przekazie spo-
łecznym, mocno zideologizowanym, który nierzadko służy za na-
rzędzie do robienia interesów przez różne jednostki i korporacje. Ale 
piękno oblicza Boga zniekształcają też nasze grzechy i niedojrzałość 
w wierze. Wobec zawstydzających faktów, które teraz ujawniają się 
z całą mocą, musimy wejść na drogę współczucia wobec osób po-
krzywdzonych, nakłonić sprawców tych czynów do zadośćuczynie-
nia za wyrządzone krzywdy, a jako Kościół podjąć pokutę i nawra-
cać się. Eucharystia może być dla nas źródłem mocy i nadziei oraz 
kształtować nas na miarę Jezusa Chrystusa.

Waszą kapłańską posługę w Kościele i świecie zawierzamy opiece 
Maryi, którą św. Jan Paweł II określał pięknym mianem „Niewiasty 
Eucharystii”. Tak pisał o Niej: „Któż bardziej niż Maryja może nam 
pomóc rozmiłować się w wielkości tajemnicy eucharystycznej? Nikt 
lepiej niż Ona nie może nauczyć nas żarliwości, z jaką powinny 
być sprawowane święte Misteria i z jaką powinniśmy przebywać 
z Jej Synem ukrytym pod eucharystycznymi postaciami” (Św. Jan 
Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek AD. 2005, nr 8).

Niech Maryja, Matka Kapłanów, oręduje za Wami, a szczególnie 
za tymi, którzy niosą krzyż cierpienia, tkwią w nocy zwątpienia, albo 
zmagają się z osobistymi kryzysami. Prosimy, niech każdy z Was 
zabierze do swojego kapłańskiego serca słowa Jezusa wypowiedzia-
ne w godzinie Krzyża: „Oto Matka twoja” (J 19, 27) oraz Jej słowa 
z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, co Jezus wam powie!” (J 2, 5).

Przywołując wstawiennictwa Maryi – Matki kapłanów, błogosła-
wimy Wam z całego serca, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Pasterze Kościoła w Polsce
zgromadzeni na 391. Zebraniu Plenarnym KEP

w Warszawie, w dniu 14 marca 2022 r.
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2.  
DEKRET KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY 
SAKRAMENTÓW ODNOŚNIE DO WEZWANIA MODLITWY 

POWSZECHNEJ DOTYCZĄCEJ ŻYDÓW W LITURGII  
WIELKIEGO PIĄTKU
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3.  
INFORMACJE ODNOŚNIE DO WEZWAŃ MODLITWY  

POWSZECHNEJ PODCZAS OBCHODÓW WIELKIEGO PIĄTKU

1. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, de-
kretem z dnia 28 marca 2022 roku, zatwierdziła nowy tekst wezwania 
modlitwy powszechnej w czasie wielkopiątkowej Liturgii na cześć 
Męki Pańskiej. Sprawa dotyczy wezwania 6. Za Żydów (tekst i za-
pis nutowy). Wydawnictwo Pallottinum przygotowało odpowiednią 
wkładkę, z możliwością wklejenia do mszału. Tekst wezwania został 
zatwierdzony na stałe, dlatego znajdzie się w nowej wersji mszału.
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2. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 
25 marca 2022 roku, wystosowała Notę dotyczącą tegorocznych ob-
chodów Wielkiego Tygodnia. W tekście dokumentu został przywoła-
ny zapis znajdujący się w mszale: „w poważnej i publicznej potrzebie 
ordynariusz miejsca może pozwolić na dodanie specjalnej intencji lub 
ją nakazać” („Modlitwa powszechna”, nr 11, w: Mszał rzymski dla 
diecezji polskich, wydanie drugie, poszerzone, Pallottinum, Poznań 
2010, s. 134). Dlatego Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski opracuje wezwanie 
(tekst i zapis nutowy), tematycznie nawiązujące do sugestii zamiesz-
czonej w tekście Noty: W minionych dniach Ojciec Święty wielo-
krotnie wzywał nas do modlitwy, prosząc Boga o dar pokoju dla 
Ukrainy, aby zakończyła się ta „odrażająca wojna”. Wraz z Ukrainą 
pragniemy również przypomnieć o wszystkich innych konfliktach, 
których jest niestety stale wiele, w wielu krajach świata, a które pa-
pież Franciszek określił jako trzecią wojnę światową „w kawałkach”. 
Materiał zostanie rozesłany do wszystkich diecezji, a decyzja o jego 
ewentualnym wykorzystaniu należy do biskupa diecezjalnego.
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Bielsko-Biała, dnia 31 marca 2022 r.
Bp Piotr Greger

Przewodniczący Komisji KEP
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

4.  
WSKAZANIA KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY 
SAKRAMENTÓW KEP ODNOŚNIE DO LITURGII TRIDUUM 

PASCHALNEGO W ROKU 2022

W Nocie adresowanej do Biskupów i Konferencji Episkopatów 
w sprawie obchodów Wielkiego Tygodnia 2022 roku (Prot. N. 
182/22 z dnia 25 marca 2022 roku), Kongregacja ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów poinformowała, że wobec spowolnienia 
pandemii nie zamierza proponować żadnych wskazań dotyczących 
obchodów Wielkiego Tygodnia, zachęcając jedynie do zachowania 
zasad ostrożności, unikania działań i zachowań, które mogą być 
ryzykowne. Każda ocena i decyzja powinna zawsze być podejmo-
wana w porozumieniu z Konferencją Episkopatu, biorąc pod uwagę 
przepisy, jakie w poszczególnych krajach ustanowią kompetentne 
władze cywilne.

W dniu 28 marca br. w Polsce został zniesiony obowiązek izolacji 
i kwarantanny, a także noszenia maseczek (poza nielicznymi wyjąt-
kami, które nie dotyczą obiektów sakralnych).

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji 
Episkopatu Polski podaje sugestie odnośnie do liturgii Triduum 
Paschalnego w roku 2022. Pozostawiając ostateczne decyzje bisku-
pom diecezjalnym, proponuje się następujące działania:

1. Przypomnieć o ustaniu przepisów wydawanych odnośnie do 
pandemii w poprzednich latach, z wyraźnym zaznaczeniem, że stra-
ciły one charakter obowiązkowy;

https://www.ekai.pl/tag/wielki-tydzien/
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2. Należy podjąć wszelkie starania, aby celebracje liturgiczne były 
sprawowane w możliwie najbardziej uroczysty sposób, bez zbędnych 
ograniczeń, co wymaga zaangażowania służby liturgicznej.

3. W czasie wielkoczwartkowej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej 
nie należy zbyt łatwo rezygnować, przede wszystkim w kościołach 
katedralnych, z obrzędu umycia nóg (mandatum).

Warto zwrócić uwagę, że w księgach liturgicznych nigdzie nie 
ma mowy o całowaniu obmytych stóp. Stosowna rubryka brzmi: 
„Kapłan, jeśli trzeba, zdejmuje ornat i podchodzi do każdego z męż-
czyzn, polewa wodą jego stopy i wyciera je, z pomocą ministrantów” 
(„Umywanie nóg”, nr 6, w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, 
Pallottinum 2021, s. 127).

4. Odnośnie do wielkopiątkowej modlitwy powszechnej, na-
leży pamiętać, że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów zatwierdziła poprawione tłumaczenie wezwania 
Za Żydów (zostało wydane przez Wydawnictwo Pallottinum). 
„W przypadkach poważnej potrzeby publicznej biskup diecezjalny 
może zezwolić lub ustanowić, aby dodano specjalną intencję”, dla-
tego za zgodą lub na polecenie biskupa można skorzystać z tekstu 
wezwania Za Ukrainę, przygotowanego przez Komisję ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski 
(tekst wraz z zapisem nutowym został przesłany przez Sekretariat 
Konferencji Episkopatu Polski do wszystkich diecezji).

5. Odnośnie do adoracji Krzyża w czasie wielkopiątkowej Liturgii 
na cześć Męki Pańskiej, należy roztropnie zdecydować, czy wierni 
mają możliwość ucałowania Krzyża, czy też powinni się od tego po-
wstrzymać (w roku 2020 Kongregacja zalecała, aby adoracja Krzyża 
była dokonana tylko przez przewodniczącego liturgii). Ponieważ 
z praktyką adoracji Krzyża w czasie liturgii związana jest możliwość 
zyskania odpustu zupełnego, dlatego warto przywołać odpowiednie 
rubryki: „Kapłan, duchowieństwo i wierni przechodzą procesjonalnie 
przed Krzyżem i oddają mu cześć przez przyklęknięcie albo w inny 
sposób, zgodny z miejscowym zwyczajem, np. przez ucałowanie” 
(„Adoracja Krzyża”, nr 18, w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, 
Pallottinum 2021, s. 142). Kolejna rubryka stanowi: „Adoruje się 
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tylko jeden Krzyż. Jeżeli z powodu wielkiej liczby uczestników li-
turgii nie wszyscy mogą podejść do Krzyża i oddać mu cześć, obrzęd 
adoracji można odprawić w następujący sposób: gdy część wier-
nych odda cześć Krzyżowi, kapłan bierze go, staje pośrodku przed 
ołtarzem i w krótkich słowach zachęca zgromadzonych do adoracji. 
Następnie podnosi Krzyż i tak go trzyma przez pewien czas, wierni 
zaś oddają wtedy cześć Krzyżowi w milczeniu („Adoracja Krzyża”, 
nr 19, w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, Pallottinum 2021, 
s. 142). W kontekście czci oddawanej Krzyżowi warto przypomnieć 
o tym, że przyklęknięcie, które wykonuje się przez zgięcie prawego 
kolana aż do ziemi, oznacza uwielbienie. Dlatego obowiązuje ono 
przed Najświętszym Sakramentem i przed Krzyżem świętym, od 
jego uroczystej adoracji w liturgii Wielkiego Piątku aż do rozpoczę-
cia Wigilii Paschalnej (Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, 
nr 274; Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, nr 69).

6. Wypada znieść wszelkie ograniczenia odnośnie do używania 
wody pobłogosławionej w kropielnicach zwłaszcza po zakończe-
niu liturgii Wigilii Paschalnej, ze wskazaniem, aby była ona czę-
sto zmieniana.

7. Należy przypomnieć ogólne zasady dotyczące przyjmowania 
Komunii Świętej, którą wierni mogą zawsze przyjmować w postawie 
klęczącej lub stojącej, bezpośrednio do ust lub na rękę.

8. Można przywrócić możliwość spowiedzi w konfesjona-
łach zamkniętych.

Bielsko-Biała, dnia 11 kwietnia 2022 r.
Bp Piotr Greger

Przewodniczący Komisji KEP
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
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5.  
KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KEP PO SPOTKANIU 

NA JASNEJ GÓRZE

W dniu 2 maja 2022 r., w wigilię uroczystości Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski, na Jasnej Górze zebrała się Rada Stała 
Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem abpa Stanisława 
Gądeckiego. Spotkanie było poświęcone sytuacji w Ukrainie oraz ak-
tualnym kwestiom duszpasterskim.

1. Głównym punktem dyskusji biskupów była ocena działalno-
ści Kościoła wobec dramatu wojny w Ukrainie. Biskupi wysłuchali 
sprawozdań z prowadzonych działań przez Caritas Polska oraz Radę 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. 
Podkreślono ogromne zaangażowanie polskiego społeczeństwa 
w organizację bezpośredniej pomocy ludności ukraińskiej, zarówno 
w postaci wsparcia materialnego, jak również dużej liczby inicjatyw, 
które wyzwoliła ta dramatyczna sytuacja. Polacy mają prawo oczeki-
wać analogicznej pomocy, wsparcia i solidarności ze strony innych 
krajów europejskich. Biskupi raz jeszcze pragną wyrazić wdzięcz-
ność parafiom, ruchom katolickim, organizacjom kościelnym na cze-
le z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi, a przede wszystkim mi-
lionom wiernych za ogromną pomoc, której dzięki nim można było 
udzielić znajdującym się w potrzebie siostrom i braciom z Ukrainy. 
Rada Stała apeluje, by nie ustawać w tej pomocy, zarówno material-
nej, jak i duchowej. Wzywa wszystkich do hojnego podejmowania 
posługi wolontariackiej wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. 
Dotyczyć to może wielu działań, m.in. organizowania wspólnych 
kolonii z dziećmi ukraińskimi, nauki języka polskiego, czy wsparcia 
programu „Rodzina Rodzinie w Polsce”.

2. Rada Stała przeanalizowała aktualną sytuację duszpasterską 
Kościoła w Polsce. Rodzące się w całym kraju inicjatywy modlitew-
ne, pastoralne i społeczne będę miały konkretne przełożenie na two-
rzony plan duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023, które-
go hasłem będzie „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Podejmowane 
w nim będą m.in. podstawowe treści związane z wiarą w Kościół, 
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oczekiwaniami wyrażanymi przez papieża Franciszka, a także to 
wszystko, co zrodziło się w duchu procesu synodalnego. Poruszone 
zostały także kwestie takie jak otwarcie parafii na migrantów czy wy-
miar ekumeniczny w duszpasterstwie.

3. Spotkanie Rady Stałej poprzedziło centralne uroczystości 
ku czci Matki Bożej Królowej Polski. W tym roku są one połączo-
ne z narodowym dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana 
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, która miała miejsce 
12 września ubiegłego roku. Biskupi przypominają wielkie zasługi 
Prymasa Tysiąclecia dla Kościoła i Ojczyzny, a także jego odda-
nie Maryi, które właśnie na Jasnej Górze, przed obrazem Czarnej 
Madonny, dopełnione zostało ślubami Narodu.

Członkowie Rady Stałej zachęcają wszystkich, by w tych trud-
nych czasach pokładać nadzieję w Bogu i ufać wstawiennictwu Pani 
Jasnogórskiej, Królowej Polski. Przed Jej tronem ogarniają modlitwą 
wszystkich Rodaków w kraju i za granicą i udzielają im pasterskie-
go błogosławieństwa.

Jasna Góra, 2 maja 2022 r.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

6.  
KOMUNIKAT BIURA PRASOWEGO KEP

17 maja rozpoczyna się kilkudniowa wizyta solidarności grupy 
polskich biskupów w Ukrainie. Znajdują się w niej Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, Prymas 
Polski abp Wojciech Polak i Metropolita Lubelski abp Stanisław 
Budzik. Celem wizyty jest przekazanie wyrazów duchowej łączności 
polskiego Kościoła z wszystkimi, którzy cierpią w wyniku trwającej 
w tym kraju wojny.

Ze względu na specyfikę tej wizyty, a także aktualną sytuację 
w Ukrainie, Biuro Prasowe KEP nie będzie na bieżąco informo-
wać o jej przebiegu. Natomiast po jej zakończeniu przewidziana 
jest specjalna konferencja prasowa z udziałem Przewodniczącego 
Episkopatu i Prymasa Polski. Wstępnie planowana jest ona na sobotę 
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21 maja o godz. 16.00 w Poznaniu. Informacje o akredytacjach zosta-
ną podane w najbliższy czwartek.

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski

7.  
KOMUNIKAT Z 392. ZEBRANIA PLENARNEGO  

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W dniach 6 i 7 czerwca 2022 r. odbyło się w Zakopanem, pod 
przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, 392. Zebranie 
Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

1. Głównym tematem obrad była katecheza analizowana z róż-
nych perspektyw. Podczas dyskusji biskupi podkreślili konieczność 
ożywienia katechezy parafialnej i ewangelizacyjnej, która daje moż-
liwość doświadczenia wiary, modlitwy i wspólnoty Kościoła. W tym 
kontekście nadzieję budzi katecheza przedsakramentalna oraz podjęte 
przygotowania do wprowadzenia posługi katechistów i animatorów 
grup duszpasterskich. Apel o katechezę parafialną nie oznacza jednak 
rezygnacji z lekcji religii w szkole. Katecheza w parafii i lekcje religii 
stanowią bowiem dwie rzeczywistości wzajemnie się uzupełniające. 
Mając świadomość wyzwań, które wynikają z dynamicznych zmian 
społecznych, biskupi dostrzegają ogromną pracę katechetyczną na 
lekcjach religii w szkołach wykonaną w ciągu ponad trzydziestu lat. 
Wszystkim, którzy ją wykonują, należy się wdzięczność za ich ofiarną 
posługę. Dzięki obecności religii w szkołach Kościół ma możliwość 
dotarcia z orędziem Ewangelii do szerszej grupy dzieci i młodzieży.

W kontekście kończącego się roku szkolnego biskupi dzięku-
ją nauczycielom, wychowawcom i katechetom za trud nauczania 
i wychowywania, a także za otwartość w przyjęciu do szkół dzieci 
i młodzieży z Ukrainy. Zbliżający się okres wakacyjny niech bę-
dzie dla nauczycieli i uczniów czasem odpoczynku przepełnionego 
Bożym błogosławieństwem.

2. Biskupi dyskutowali o diecezjalnym etapie papieskiego synodu 
o synodalności. Podkreślono, że w minionych miesiącach odbyły się 
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w Polsce tysiące spotkań zespołów synodalnych opartych na modelu 
wspólnego rozeznawania, słuchania i dzielenia się własnym doświad-
czeniem Kościoła. Biskupi dziękują wszystkim, którzy aktywnie 
i twórczo zaangażowali się w prace synodalne. Spotkania te pozwo-
liły m.in. na lepsze wzajemne poznanie się uczestniczących w nich 
osób oraz przedstawienie nowych, cennych inicjatyw. Synteza ogól-
nokrajowa zostanie opracowana w oparciu o dane diecezjalne oraz 
wytyczne Stolicy Apostolskiej. Biskupi gorąco zachęcają do konty-
nuowania spotkań w zespołach synodalnych i do systematycznego 
budowania Kościoła synodalnego na wszystkich jego poziomach.

3. Podsumowując Rok Rodziny Amoris laetitia, biskupi apelują do 
duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich w Polsce 
o włączenie się w diecezjach, parafiach i rodzinach w przeżywanie 
X Światowego Spotkania Rodzin z Ojcem Świętym Franciszkiem. 
Centralne obchody odbędą się w Rzymie w dniach od 22 do 26 czerw-
ca br. Będzie to czas szczególnej modlitwy za małżeństwa i rodziny 
oraz składania świadectwa o wartości życia małżeńskiego i rodzinne-
go. Małżeństwa oparte na miłości i wzajemnej pomocy, wzmocnione 
łaską oraz otwarte na życie, są naturalnym środowiskiem wzrostu 
duchowego oraz darem dla Kościoła i społeczeństwa.

4. W związku z trwającą wojną w Ukrainie biskupi podjęli rów-
nież problem uchodźców przebywających w naszym kraju. Pasterze 
poruszeni są okrucieństwem wojny, która niesie ze sobą cierpienie 
wielu ludzi oraz doświadczenie przemocy unicestwiającej ludzkie 
życie, miejsca zamieszkania, plany życiowe i marzenia. Na uznanie 
zasługuje postawa Polaków wyrażająca się w pomocy przybywa-
jącym do naszego kraju ludziom, a także w ofiarności wobec tych, 
którzy pozostali w Ukrainie. Swoje podziękowania pasterze kierują 
w sposób szczególnym dla Caritas Polska, Caritas diecezjalnych 
i parafialnych, innych organizacji katolickich, seminariów diecezjal-
nych i wspólnot zakonnych, instytucji rządowych i pozarządowych 
oraz samorządów. Proszą, by nie ustawać w pomocy i w okazywaniu 
szczodrości wobec wciąż cierpiących naszych sióstr i braci, bo bez 
niej wielu z nich nie będzie mogło przetrwać. Podkreślają, iż ważne 
jest, by pomoc ta miała charakter systemowy. Niezbędne jest zatem 
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współdziałanie instytucji państwowych, samorządowych, organizacji 
pozarządowych oraz parafii.

4. Biskupi wysłuchali sprawozdania delegata KEP ds. ochrony 
dzieci i młodzieży na temat szkoleń prowadzonych przez Centrum 
Ochrony Dziecka dla delegatów, duszpasterzy, kuratorów i osób 
odpowiedzialnych za prewencję. Podkreślono konieczność dalszej 
współpracy w trosce o osoby skrzywdzone i skuteczność prowadzo-
nych postępowań.

5. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się 
w 25. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Zakopanem oraz złożonego 
w jego obecności hołdu górali. Stąd też, u stóp krzyża na Giewoncie, 
biskupi prosili świętego Papieża Polaka o wstawiennictwo w trud-
nych sprawach naszej Ojczyzny i polecili jego orędownictwu u Boga 
wszystkich Rodaków w kraju i za granicą. Te same intencje powie-
rzają także wstawiennictwu sióstr elżbietanek, które będą beatyfi-
kowane we Wrocławiu 11 czerwca br. Biskupi udzielają wszystkim 
pasterskiego błogosławieństwa.

Zakopane, 7 czerwca 2022 r.

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 392. Zebraniu Plenarnym KEP



III. DOKUMENTY BISKUPA 
ŚWIDNICKIEGO

1. 
WSKAZANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO CELEBRACJI 

TRIDUUM PASCHALNEGO W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ 
– PO PANDEMII 2022 ROKU

Obchód Świąt Paschalnych jest centralnym wydarzeniem wiary 
dla wszystkich wierzących, a sposób ich sprawowania Kościół ota-
czał zawsze wielką troską, która powinna być troską przede wszyst-
kim pasterzy. W celu podkreślenia istotnej roli celebracji tych Świąt 
dla Kościoła diecezjalnego, a w sposób szczególny dla kapłanów, 
ukazują się te najważniejsze wskazania i przypomnienia odnoszące 
się do sprawowania tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa.

Niniejsze wskazania mają charakter przypomnienia i określenia 
kwestii, które ściśle wiążą się z obchodem Triduum Paschalnego, 
a które zawsze powinny leżeć na sercu kapłanom posługującym 
w parafiach diecezji świdnickiej. Wraz z tymi wskazaniami ustaje 
moc obowiązująca wszystkich diecezjalnych zarządzeń na Wielki 
Tydzień wydawanych odnośnie do pandemii w poprzednich latach.

Zachęcam, aby celebracje Wielkiego Tygodnia otrzymały możli-
wie najbardziej uroczysty charakter, bez niepotrzebnych ograniczeń. 
Proszę również o powrót do używania wody święconej w kropielni-
cach ze wskazaniem, aby była ona często zmieniana. Przypominam 
też, że wszystkich dotyczą ogólne zasady dotyczące przyjmowania 
Komunii świętej, którą wierni mogą zawsze przyjmować w postawie 
klęczącej lub stojącej, do ust lub na rękę.

1. Wielki Czwartek
Święto ustanowienia kapłaństwa. Przed południem zapraszam ka-

płanów i wiernych do katedry świdnickiej na godz. 10.00 na Mszę 
Krzyżma, podczas której pobłogosławię oleje chorych i katechume-
nów oraz krzyżmo, dokonamy też wspólnie odnowienia przyrzeczeń 
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złożonych w dniu święceń. Po tej Mszy św. zapraszam wszystkich 
kapłanów do Seminarium na braterskie spotkanie.

Wieczorem odprawiamy Mszę Wieczerzy Pańskiej. Wprawdzie 
w Wielki Czwartek w duszpasterstwie mocno akcentuje się święto 
ustanowienia kapłaństwa, jednak wypada, aby ten wątek pojawiał 
się w innym momencie liturgii. Uwaga wiernych powinna się kon-
centrować przede wszystkim na Najświętszej Eucharystii. Należy 
umiejętnie uniknąć pomieszania obrzędów Wielkiego Czwartku 
z tradycyjnymi życzeniami dla kapłanów. Nie wypada doprowadzać 
do pomijania czci Najświętszego Sakramentu stojącego na ołtarzu. 
Dlatego okolicznościowe życzenia powinny mieć miejsce przed roz-
poczęciem liturgii, kiedy wszyscy zgromadzeni są już w świątyni.

Zachęcam, aby podczas tej Uczty Miłości była rozszerzona proce-
sja z darami (rzeczy potrzebne do codziennego użytku), które potem 
zostaną rozniesione przez członków parafialnej CARITAS do na-
juboższych mieszkańców parafialnej wspólnoty. Jeśli zbiórka darów 
miałaby powodować niedogodność organizacyjną, można ją zastąpić 
specjalną zbiórką na tacę dla potrzebujących, a następnie włączyć tę 
zbiórkę do procesji z darami, które celebrans powinien odebrać uro-
czyście, zanim przystąpi do modlitw offertorialnych.

Należy zachęcić wiernych, aby po Liturgii Wielkiego Czwartku 
i po domowej wieczerzy przeżywanej w rodzinnym gronie powrócić 
do świątyni na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu.

2. Wielki Piątek Męki Pańskiej
Tam, gdzie to jest możliwe zalecam poranną modlitwę Kościoła: 

Godzina Czytań i Jutrznia. Wielkopostne nabożeństwa pasyjne (np. 
Droga Krzyżowa) należy tak dostosować, aby było jasne, że Liturgia 
Męki Pańskiej przewyższa wszystkie inne nabożeństwa tego dnia.

Opowiadanie o Męce Pańskiej ma szczególnie uroczysty cha-
rakter, dlatego Kościół zachęca, aby było ono śpiewane lub czy-
tane z podziałem na role, z której rolę Chrystusa zwykle powierza 
się kapłanowi.

Wezwania Modlitwy Powszechnej – odnośnie do wielko-
piątkowej modlitwy powszechnej, należy pamiętać, że Dykasteria 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła w trybie 
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nadzwyczajnym poprawione tłumaczenie modlitwy za Żydów. Ze 
względu na to, że „w przypadkach poważnej potrzeby publicznej bi-
skup diecezjalny może zezwolić lub ustanowić, aby dodano specjalną 
intencję”, dlatego za zalecam, aby można skorzystać z tekstu modli-
twy za Ukrainę, przygotowanego przez Komisję ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów.

Adoracja Krzyża – Osobista adoracja Krzyża jest ważnym elemen-
tem w Liturgii. Dlatego – o ile to możliwe – powinna być odprawiona 
przez wszystkich uczestników zgromadzenia liturgicznego. Uczestnicy 
adoracji mogą sami wybrać formę oddania czci Krzyżowi, czyli taką 
jaka im będzie w tym momencie odpowiadać, bądź to przez głęboki 
ukłon lub ucałowanie, albo też w innej odpowiedniej dla niego formie.

3. Wielka Sobota
Tam, gdzie to jest możliwe zalecam poranną modlitwę Kościoła: 

Godzina Czytań z Jutrznią. Święcenie pokarmów na stół wielkanoc-
ny powinno być ustalone tak, aby wszyscy wierni mieli możliwość 
uczestniczenia w tym obrzędzie. Należy przy tym podjąć krótką 
katechezę wyjaśniającą wielkanocne obrzędy i zachęcić do osobistej 
adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wigilia Paschalna – Kościół przypomina: „wszystkie obrzędy 
Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, 
zanim nie zapadnie noc”. Proszę, aby ta zasada ta była interpreto-
wana ściśle. Liturgia Wigilii Paschalnej powinna być celebrowana 
wyłącznie w kościołach parafialnych jako jedno wydarzenie.

Niezwykle istotnym obrzędem Wigilii Paschalnej jest orędzie 
wielkanocne dlatego jeśli kapłan nie jest w stanie go wyśpiewać nale-
ży to zadanie powierzyć śpiewakowi.

Wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe, niech będą odczytane 
wszystkie teksty biblijne, aby została też zachowana pewna długość 
wynikająca z natury Wigilii Paschalnej. Wypada, aby tej liturgii nie 
towarzyszył zbytni pośpiech. Należy dołożyć starań, aby poddać ser-
ca wiernych działaniu słowa Bożego, które tak obficie tego dnia są im 
podarowane. Pomocą w przeżyciu liturgii słowa niech będzie odpo-
wiednio przygotowany komentarz przed liturgią słowa. Dobrze jest 
pamiętać, że Kościół nie przewiduje komentowania każdego czytania 
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z osobna, dlatego jeśli stosuje się komentarz przed liturgią słowa, to 
powinien przedstawić on zarys całej linii teologicznej czytań.

Procesja rezurekcyjna – obie formy procesji rezurekcyjnej, 
zarówno po zakończeniu Wigilii Paschalnej, jak i przed Mszą po-
ranną następnego dnia, są prawnie uznane i zatwierdzone dla litur-
gii. Jednakże należy dawać pierwszeństwo procesji na zakończenie 
Wigilii Paschalnej. Jest ona naturalnym przedłużeniem radości 
Wielkiej Nocy. Jeśli w jakimś kościele stosuje się obie formy procesji 
(nocna i poranna), to nie wypada, aby Najświętszy Sakrament wracał 
po procesji do Bożego Grobu, a poranne wystawienie nie powinno się 
zaczynać w kaplicy Grobu Bożego, lecz na głównym ołtarzu. W tym 
drugim przypadku procesję należy traktować jako bardziej uroczystą 
formę zwykłej procesji eucharystycznej, dostosowanej do charakteru 
święta wielkanocnego.

Kropielnice przy wejściu do kościoła powinny być napełnione 
wodą pobłogosławioną w Wigilię Paschalną. Proszę, aby przypo-
minać wiernym, że wchodząc do świątyni należy żegnać się dłonią 
zanurzoną w pobłogosławionej wodzie zgodnie z chwalebnym zwy-
czajem, który upamiętnia przyjęcie naszego chrztu.

4. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Procesja rezurekcyjna rano należy do zakorzenionych tradycji 

liturgicznych w Polsce, co należy zawsze cenić, jeśli służy to budo-
waniu pobożności i wiary. Należy jednakże pamiętać, że procesja 
z Najświętszym Sakramentem zawsze ma na celu przede wszystkim 
kult Eucharystii, która rodzi się na ołtarzu i stąd wskazania Kościoła 
wyraźnie nakazują, aby procesja eucharystyczna w normalnych oko-
licznościach odbywała się zawsze po Mszy świętej z użyciem Hostii 
konsekrowanej podczas tej właśnie Mszy św.

Pokropienie wiernych wodą pobłogosławioną podczas Wigilii 
Paschalnej – zamiast aktu pokutnego wypada pokropić wiernych wodą 
pobłogosławioną w Wigilię Paschalną, na pamiątkę naszego chrztu. 
Do tego obrzędu nie przypisano specjalnej formuły modlitewnej, dla-
tego przed pokropieniem należy posłużyć się poniższym wezwaniem 
lub podobnymi słowami: „Bracia i siostry, wzywajmy błogosławień-
stwa Boga naszego Ojca, aby ten obrzęd pokropienia ożywił w nas 
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łaskę Chrztu świętego, przez który zostaliśmy zanurzeni w odkupień-
czą śmierć Pana, aby zmartwychwstać wraz z Nim do nowego życia”.

Nieszpory chrzcielne – II Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania 
są zamknięciem Triduum Paschalnego, dlatego wypada sprawować 
z wiernymi w dniu Paschy tzw. Nieszpory chrzcielne. Stanowią one 
najbardziej uroczyste Nieszpory w roku liturgicznym i są szczegól-
nym wspólnotowym oraz osobistym upamiętnieniem daru chrztu 
i dziękczynieniem Bogu za Jego łaskę. Stolica Apostolska, która 
zaleca tę formę, nie podała jej obrzędu, pozostawiając go obecnie 
rozeznaniu duszpasterzy.

Zakończenie
Triduum Paschalne jest wielkim świętem chrztu każdego wierzą-

cego, szczególnie nowo ochrzczonych, którzy zgodnie ze starożytną 
tradycją Kościoła w tych dniach otrzymują obmycie zanurzające 
w Chrystusie. Jak głosi Orędzie Paschalne, te święta, a szczególnie 
Noc Zmartwychwstania, jest tą samą nocą, „która uwalnia wszyst-
kich wierzących w Chrystusa na całej ziemi”.

Proszę wszystkich duszpasterzy, aby dołożyć wszelkich starań, 
aby niech te święta zachowują naczelne miejsce w duszpasterstwie 
parafialnym, będąc bogatym źródłem dla całorocznej katechezy oraz 
formacji duchowej, liturgicznej i teologicznej.

Świdnica, 7 kwietnia 2022 r.
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

2. 
DEKRET USTANOWIENIA DIECEZJALNEGO 

INSTYTUTU FORMACJI STAŁEJ

Zgodnie z założeniami dokumentu „Droga formacji prezbite-
rów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” (por. 
nr 368), zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 
16 czerwca 2021 roku, ustanawiam Diecezjalny Instytut Formacji 
Stałej duchownych diecezji świdnickiej.



66 DOKUMENTY BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

Celem Instytutu jest prowadzenie studium dla osób duchownych 
na różnych etapach duszpasterskiej posługi. Organizowane zajęcia 
formacyjne oraz szkolenia, uwzględniające zdobyte już doświadcze-
nie pastoralne, mają służyć integralności, stopniowości i ciągłości 
formacji zapoczątkowanej na etapie przygotowania do święceń.

Formacja obejmuje przede wszystkim dwie grupy prezbiterów:
• od 3. do 8. roku kapłaństwa – studium wikariuszowskie,
• od 9. do 15. roku kapłaństwa – studium proboszczowskie.
Przygotowanie programu formacyjnego oraz koordynowanie 

działań Instytutu należy do Dyrektora Instytutu, który może być 
wspierany przez odpowiednich formatorów.

Miejscem formacji – do czasu innych ustaleń – jest Dom 
Rekolekcyjny Diecezji Świdnickiej im. św. Anieli w Bardzie.

Świdnica, dnia 16 czerwca 2022 r.
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Ks. Arkadiusz Chwastyk
Kanclerz Kurii

3. 
DEKRET DOTYCZĄCY UMÓW Z OPERATORAMI 

NADAJNIKÓW ANTENOWYCH

Mając na uwadze potrzeby diecezjalne, po zasięgnięciu opinii 
Diecezjalnej Rady Ekonomicznej na posiedzeniu w dniu 25 lute-
go 2022 r. oraz Rady Kapłańskiej na posiedzeniu w dniu 28 marca 
2022 r., podjąłem decyzję w sprawie umów zawartych przez osoby 
prawne podległe mojej władzy z tytułu dzierżawy i wykorzystania 
obiektów kościelnych pod nadajniki antenowe.

Niniejszym, zgodnie z kan. 1263 Kodeksu Prawa Kanonicznego, 
postanawiam, że przychód z tytułu dzierżawy zostaje podzielony 
w proporcji 60/40 w ten sposób, że 60% przychodu pozostaje do dys-
pozycji parafii (lub innej kościelnej osoby prawnej), natomiast 40% 
zostaje przeznaczone na cele diecezji świdnickiej.
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Naliczanie zobowiązań powinno zostać ustalone przez ekonoma 
diecezjalnego na podstawie dokumentów udostępnionych przez stro-
ny zawartych umów.

Postanowienie dotyczy przychodów należnych za okres od 
dnia 1 kwietnia 2022 roku. Obejmuje także umowy zawierane 
w przyszłości.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Ks. Arkadiusz Chwastyk
Kanclerz Kurii

4. 
LIST NA TEMAT POSŁUGI DIAKONATU STAŁEGO 

DO WSPÓLNOTY PARAFII PW. NARODZENIA NMP 
W KIEŁCZYNIE

Posług Drodzy Parafianie wspólnoty Parafii pw. Narodzenia NMP 
w Kiełczynie,

niespełna cztery lata temu, 8 sierpnia 2018 r., pierwszy biskup 
świdnicki Ignacy Dec zatwierdził w naszej diecezji wprowadzenie 
posługi diakona stałego, zgodnie z obowiązującym prawem Kościoła. 
Od tego czasu pierwsi kandydaci do diakonatu stałego mogli rozpo-
cząć formację do święceń. Dwa lata temu, w roku 2020, kolejny kan-
dydat z naszej diecezji, który jest także Waszym parafianinem, podjął 
formację do święceń diakonatu stałego w opolskim ośrodku forma-
cyjnym. Kandydat ten zakończył okres przygotowawczy i został 
dopuszczony do święceń diakonatu stałego, których udzielę mu we 
wtorek 28 czerwca br., w wigilię uroczystości Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, w kościele katedralnym w Świdnicy. Kandydatem 
tym jest Wasz parafianin, Henryk Smolny, który dotąd posługiwał 
jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej.

Ponieważ wciąż mamy do czynienia ze stosunkowo młodą po-
sługą w Kościele w Polsce, kiedy do święceń diakonatu dopuszcza 
się żonatego kandydata, pragnę skierować do Was pasterskie słowo 
związane z tą posługą.
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1. Przyczyny powrotu diakonatu stałego w Kościele
Instytucja diakonatu stałego, przynależna mężczyznom również 

żonatym, rozwijała się w Kościele zachodnim do V wieku. Później, 
z różnych przyczyn, rozpoczął się jej powolny schyłek. Doszło do 
tego, że diakonat pozostał jedynie etapem przejściowym dla kandy-
datów do święceń kapłańskich. W wyniku kontrowersji związanych 
z reformacją protestancką Sobór Trydencki nakazał, aby przywró-
cono diakonat stały, tak jak było to w starożytności, z właściwą 
mu funkcją w Kościele. Decyzji tej wówczas jednak nie udało się 
zrealizować. Zalecenie ponowił Sobór Watykański II, mówiąc wy-
raźnie o przywróceniu diakonatu jako właściwego i trwałego stop-
nia hierarchicznego, za którego wprowadzeniem przemawia przede 
wszystkim potrzeba ukazania diakonatu jako właściwego i trwałego 
stopnia hierarchicznego, mówiąc wprost jako trwałego ubogacenia 
Kościoła stanem diakońskim i ożywienia w ten sposób wspólnot 
chrześcijańskich. Chodzi także o to, by określone posługi spełniane 
dotąd w sposób stały przez osoby świeckie, świadomie uczestniczące 
w misji ewangelicznej Kościoła, otrzymały trwałe wsparcie w postaci 
sakramentalnej łaski święceń diakonatu, aby ich wypełnianie mogło 
być skuteczniejsze.

Dlatego jest moją radością, że także w naszej diecezji można było 
zainaugurować realizację postulatów Kościoła powszechnego, aby 
rodzina kościelna nie była pozbawiona trwałej obecności diakonów, 
którzy przyczyniają się do tego, aby nie zabrakło różnych szczebli 
posługiwania sakramentalnego.

2. Zadania diakona stałego
Jakie są zadania stałego diakona, zarówno celibatariusza, jak 

i żonatego? Zgodnie z normami Kościoła i najstarszą tradycją, za-
sadnicze zadania diakona stałego realizują się poprzez posługę sło-
wa, liturgii i miłosierdzia (gr. martyria, leiturgia, diakonia). Posługą 
najbardziej typową dla diakona jest poświęcenie się dziełom miło-
sierdzia i pomocy potrzebującym, w animowaniu wspólnoty lub 
różnorakich działań kościelnych, zwłaszcza charytatywnych, a także 
udział w prorockiej misji Kościoła przez głoszenie wiernym słowa 
Bożego. Dlatego diakon stały może głosić homilie podczas liturgii, 
a także wypełniać zadania związane z sakramentami, jak udziela-
nie chrztu, przechowywanie i udzielanie Eucharystii, asystowanie 
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i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, oraz 
przewodniczenie obrzędom żałobnym i pogrzebowym, a także spra-
wowanie innych sakramentaliów. Należy jednak jasno powiedzieć, 
że święcenia diakonatu nie mają charakteru kapłańskiego, a więc 
diakon nie ma dostępu do sprawowania obrzędów zarezerwowanych 
wyłącznie kapłanom, takich jak celebrowanie Eucharystii, sakramen-
tu pojednania i sakramentu chorych.

3. Powołanie do diakonatu i innych posług kościelnych
Drodzy Bracia i Siostry. Pośród różnych powołań Kościół uzna-

je także to szczególne powołanie do diakonatu stałego, które daje 
sam Bóg, a na które człowiek powołany odpowiada, poddając się 
także weryfikacji Kościoła. Niech będzie dla nas wszystkich ra-
dością fakt, że także w naszej wspólnocie lokalnej rodzą się takie 
powołania, o które również należy się modlić. Dlatego niech nasze 
serca będą życzliwe na ziarna powołania, które rodzą się wśród 
osób żyjących w świecie, w rodzinach lub w stanie samotnym. 
Diakonat, a także inne niższe posługi, jak akolitat i lektorat, oprócz 
już istniejących posług nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, 
wzbogacają wspólnotę kościelną i sprawiają, że wierni różnych 
stanów mogą jeszcze hojniej zaangażować się w Kościół i brać za 
niego odpowiedzialność.

Polecam całą Waszą parafialną rodzinę waszej modlitwie i udzie-
lam wszystkim daru pasterskiego błogosławieństwa.

Świdnica, 20 czerwca 2022 r.
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

5. 
ZAPROSZENIE DO MODLITWY ZA MATURZYSTÓW

Posług Siostry i Bracia!
Na czas egzaminów maturalnych proszę o serdeczną modlitwę za 

tegorocznych maturzystów. Prośmy o dary Ducha Świętego dla nich, 
a także o światło w rozeznawaniu życiowego powołania i dokonywa-
nych wyborów.
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Do tej modlitwy zapraszam rodziców, nauczycieli oraz kateche-
tów. Duszpasterzy proszę, aby podczas każdej Mszy św. zapraszali 
uczestników liturgii do wspólnej modlitwy za młodzież.

Na czas egzaminów maturalnych z serca błogosławię.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

6. 
SPOTKANIE PRESYNODALNE – I CO DALEJ?

Świdnica, 21 maja 2022 r. – Słowo Biskupa Świdnickiego  
do członków zespołów synodalnych

Synody są praktyką Kościoła znaną od początków jego istnienia. 
W pierwszych wiekach skupiały się wokół problemów doktrynal-
nych, w późniejszych wiekach znów gromadziły się, by podejmować 
problemy dotyczące postaw moralnych i przestrzegania prawa ko-
ścielnego. Współcześnie wiodącym tematem obrad synodalnych jest 
problematyka duszpasterska. Dzisiaj kończymy ważny z punktu ży-
cia Kościoła diecezjalny etap Synodu Biskupów ogłoszonego przez 
papieża Franciszka. Jest to może też właściwy czas, by przypomnieć 
czym właściwie jest synod. Zwłaszcza, że po doświadczeniach tych 
ostatnich miesięcy nabraliśmy pewnych doświadczeń. Często po-
wtarzającym się pytaniem zespołów osób, które spotykały się w tym 
czasie było: co dalej?

Dzisiaj po raz pierwszy publicznie ogłaszam w naszej katedrze, że 
zamierzam zwołać I Synod Diecezji Świdnickiej. Ta myśl inspirowa-
na jest pragnieniem, które towarzyszy mi od początku mojej posługi 
jako biskupa świdnickiego. Dzisiaj zostaje ona też potwierdzona pra-
gnieniami wielu osób zaangażowanych w kościelny synod, który na 
tym etapie dobiega końca. Uroczystego ogłoszenia naszego Synodu 
zamierzam dokonać – jak Pan Bóg pozwoli – 25 marca 2024 r. 
w rocznicę ustanowienia diecezji. Natomiast jego pierwsza inaugu-
racyjna uroczysta sesja planowana jest w maju 2024 r., a konkretnie 
w sobotę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
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Spróbujemy w ciągu dwóch najbliższych lat, tym okresie przed-
synodalnym wrócić do pytań, które wybrzmiewały podczas ostatnich 
tygodni, ale też będzie to właściwy czas, by stawiać sobie pytania 
w różnych gremiach: czym jest synod diecezjalny? Jakie są jego za-
łożenia, do czego miałby nas doprowadzić? W jaki sposób możemy 
włączyć się w jego realizację? Na wspólnej modlitwie i medytacji 
słowa Bożego spróbujemy wsłuchiwać się w to co mówi do nas 
Duch Święty.

W najbliższym czasie zamierzam powołać Sekretariat syno-
du z jej sekretarzem generalnym oraz zespół, który będzie miał za 
zadanie opracować regulamin Synodu i wytyczyć ogólny kierunek 
pracy Komisji Głównej synodu oraz zespołów synodalnych. Będę też 
wdzięczny za podpowiedzi, sugestie.

Kodeks Prawa Kanonicznego uczy, że „synod diecezjalny jest 
zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła par-
tykularnego, którzy dla dobra swej wspólnoty diecezjalnej świadczą 
pomoc biskupowi diecezjalnemu” (KPK, kan. 460).

Zgodnie z hierarchiczną strukturą Kościoła „jedynym ustawodaw-
cą na synodzie diecezjalnym jest biskup diecezjalny, a inni członko-
wie Synodu posiadają tylko głos doradczy” (kan. 466). Pomagają oni 
biskupowi rozpoznać wszechstronnie problemy diecezji i proponują 
możliwie najlepsze rozwiązania tych problemów.

Szczegółowe cele Synodu zostaną opracowane i opublikowa-
ne w specjalnie przygotowanym regulaminie Pierwszego Synodu 
Diecezji Świdnickiej.

Każdy synod diecezjalny służy realizacji ogólnego celu Kościoła, 
jakim jest chwała Boża, przez zjednoczenie człowieka z Bogiem, 
dzięki któremu osiąga on szczęście wieczne.

Synod ma pomóc w odnajdywaniu i ukazywaniu wiernym dróg 
prowadzących do tego celu. Z pewnością będzie on usiłował także 
dostosować do naszych lokalnych warunków przepisów i norm 
Kościoła powszechnego, wytyczyć nowe drogi oraz sposoby działal-
ności apostolskiej w diecezji, a także rozwiązać trudności związane 
z organizacją duszpasterstwa specjalistycznego. Pamiętajmy, że tery-
torium misyjne jest wszędzie wokół nas, także w regionach pozornie 
katolickich, gdzie ślad Ewangelii w społeczeństwie i kulturze zanika. 
Nasza diecezja jest terenem misyjnym. Czeka nas zatem wielkie za-
danie, ale też trzeba pamiętać, że kluczowe znaczenie dla tego dzieła 
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ma przykład i świadectwo katolików i prawdą jest, że ludzi przypro-
wadzamy do Chrystusa bardziej przykładem aniżeli argumentami.

Zasadnicze prace synodalne prowadzone będą w powołanych ko-
misjach synodalnych. Poszczególne komisje będą przygotowywały 
materiały robocze dla parafialnych zespołów synodalnych. Dzięki 
osobom zaangażowanym w prace takiego zespołu, stosownie do 
swojej wiedzy, kompetencji oraz zdolności będzie można pozyskać 
cenne spostrzeżenia oraz uwagi dotyczące sprawa poruszanych dla 
dobra Kościoła, zwłaszcza duchowych potrzeb wiernych. Zebrane 
uwagi oraz wnioski powrócą do poszczególnych komisji na szczeblu 
diecezjalnym do ponownego opracowania. Efektem końcowym tych 
działań ma być uchwalenie statutów Pierwszego Synodu Diecezji 
Świdnickiej, które zostaną potem przedłożone biskupowi diecezjal-
nemu do zatwierdzenia. O efekcie naszych prac poinformujemy też 
Ojca Świętego.

Jak możemy włączyć się w dzieło Synodu? W wymiarze ducho-
wym może uczynić to każda osoba poprzez modlitwę, post, uczynki 
miłosierdzia ofiarowane w intencji synodu. Szczególną formą zaan-
gażowania jest włączenie się w prace parafialnego zespołu synodal-
nego, który pod kierunkiem proboszcza parafii będzie zbierał opinie, 
wnioski i je omawiał, by potem przedstawić na posiedzeniach plenar-
nych synodu.

Ufam, że to inspirowane Duchem Świętym dzieło przyniesie po-
żytek duchowy dla naszego lokalnego Kościoła.



IV. KALENDARIUM WYDARZEŃ  
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

KWIECIEŃ
02.04.2022 Okolicznościowy koncert Requiem d-moll 

Wolfganga Amadeusza Mozarta w katedrze 
w 17. rocznicę śmierci papieża św. Jana Pawła II 
w wykonaniu orkiestry Filharmonii Uniwersyteckiej 
z Wrocławia wraz z czterema chórami i solistami, 
pod batutą p. Barbary Janas, zadedykowany ofiarom 
wojny w Ukrainie.

07.04.2022 Msza św. z inicjatywy Wydziału Duszpasterstwa 
Rodzin Diecezji Świdnickiej, pod przewodnictwem 
ks. Mirosława Rakoczego, dyrektora Wydziału. 
w intencji rodziców i rodzin po stracie dziecka, w pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej.

08.04.2022 Miejska Droga Krzyżowa ulicami Świdnicy z pa-
rafii pw. św. Andrzeja Boboli pod pomnik św. Jana 
Pawła II, pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka. 
W nabożeństwie udział wzięli m.in. bp senior 
Ignacy Dec, duchowieństwo świdnickich parafii, 
przedstawiciele Bractwa Świętego Józefa Diecezji 
Świdnickiej, przedstawicielki zgromadzeń zakon-
nych oraz wierni świeccy. Podobne nabożeństwa 
odbyły się jeszcze m.in. w Bielawie, Dzierżoniowie, 
Kłodzku, Świebodzicach, Wałbrzychu i Ząbkowi-
cach Śląskich.

 Uliczne Misterium Męki Pańskiej ulicami Głuszycy 
zorganizowane przez parafię pw. Chrystusa Króla, 
z udziałem m.in. młodzieży z KSM-u, uczniów 
miejscowej szkoły, seniorów z domu dzienne-
go pobytu.

 Ekstremalne Drogi krzyżowe w diecezji świdnic-
kiej, które wyruszyły z miejscowości: Bielawa, 
Głuszyca, Łagiewniki, Międzygórze, Nowa Ruda, 
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Stronie Śląskie, Świebodzice, Szczytna, Wałbrzych 
i Ząbkowice Śląskie.

09.04.2022 Spotkanie w parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Wałbrzychu dla katechetów uczących 
w szkołach specjalnych, zorganizowane przez 
ks. Piotra Sipiorskiego odpowiedzialnego w diece-
zji za katechezę dla uczniów z niepełnosprawością. 
W spotkaniu uczestniczył bp Marek Mendyk.

12.04.2022 Msza św. w katedrze pod przewodnictwem bpa 
Marka Mendyka w 82. rocznicę zbrodni katyńskiej. 
Uroczystości przy pomniku katyńskim na placu św. 
Małgorzaty zostały zorganizowane przez Świdnickie 
Towarzystwo Patriotyczne oraz Światowy Związek 
Armii Krajowej Oddział Świdnica.

 Msza św. i obrzędy ostatniego pożegnania 
Stanisława Kowalskiego, najstarszego Polaka, 
mieszkańca Świdnicy, zmarłego w 112. roku ży-
cia, rekordzisty Europy w biegu na 100 m i rekor-
dzistą świata w biegu na 60 m w kategorii osób 
powyżej stu lat, pod przewodnictwem bpa seniora 
Ignacego Deca.

13.04.2022 Noc konfesjonałów w kościele pw. św. Józefa 
Oblubieńca w Świdnicy.

14.04.2022 Narodowe święto Chrztu Polski.
17.04.2022 Nieszpory w katedrze kończące obchody Tridu-

um paschalnego.
23.04.2022 XVI pielgrzymka katechetów diecezji świdnickiej 

do parafii pw. św. Jacka w Legnicy, miejsca cudu 
eucharystycznego. Mszy św. przewodniczył bp 
Marek Mendyk.

24.04.2022 Niedziela Miłosierdzia Bożego. W patronalne 
święto Caritas po raz pierwszy został zorganizo-
wany „Dzień Dobra” pod hasłem: „Miejsca, które 
są domem” dla uchodźców z Ukrainy. Centralnym 
miejscem obchodów w diecezji świdnickiej był 
Dom Opieki nad osobami Starszymi „Poranek” 
w Zagórzu Śląskim.

25.04.2022 Święto patronalne bpa Marka Mendyka.
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29.04.2022 Wernisaż fotografii dokumentujących 25 lat remontu 
katedry w Sali Cysterskiej biblioteki miejskiej, zor-
ganizowany przez p. Mariusza Barcickiego, prze-
wodnika po świdnickiej katedrze, przy współpracy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida 
w Świdnicy. Honorowymi gośćmi byli bp Marek 
Mendyk oraz ks. prał. Jan Bagiński, wieloletni pro-
boszcz katedry świdnickiej.

30.04.2022 Spotkanie w formie warsztatów dla kapłanów na 
temat: „Kościół z młodymi. Jak ewangelizować 
młodzież?”, w gmachu WSD w Świdnicy – prze-
prowadzone przez ks. Adama Koppela, asystenta 
kościelnego programu „Młodzi na Progu” w diece-
zji gliwickiej.

MAJ
01-07.05.2022 Ogólnopolski XIV Tydzień Biblijny pt. „Posłani 

z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”.
03.05.2022 W uroczystość NMP Królowej Polski odbyła 

się dwudziesta piesza pielgrzymka z katedry do 
Sanktuarium MB Dobrej Rady w Sulistrowiczkach.

04.05.2022 Decyzja władz wrocławskiej prowincji Zgroma-
dzenia Sióstr Elżbietanek o zamknięciu klasztoru 
znajdującego się na terenie parafii pw. Świętych 
Aniołów Stróżów i przekazaniu diecezji świdnickiej 
domu zakonnego.

06-07.05.2022 Dziesiąta Ekstremalna Noc Fatimska – rozpoczę-
cie i zakończenie w sanktuarium MB Fatimskiej 
w Polanicy-Zdroju-Sokołówce (trasa przez Starą 
Łomnicę, Starków, Stary Wielisław, kościół 
Królowej Pokoju w Polanicy-Zdroju); główne inten-
cje to m.in. dziękczynienie za pięć lat sanktuarium 
MB Fatimskiej, modlitwa o nawrócenia Europy 
i Polski, o pojednanie pomiędzy narodami, szcze-
gólnie Ukrainy i Rosji oraz o zakończenie wojny 
na Ukrainie.
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07.05.2022 Msza św. w katedrze pod przewodnictwem bpa 
Marka Mendyka, z udzieleniem błogosławień-
stwa nowym lektorom i ceremoniarzom oraz 
ustanowienie nowych nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii Świętej.

 Uroczyste posiedzenie Świdnickiej Kapituły 
Katedralnej z udziałem Biskupa Świdnickiego.

07-08.05.2022 Całodobowy międzynarodowy koncert „Razem dla 
Pokoju” w świdnickim Kościele Pokoju, zorgani-
zowany przez Świdnickie Centrum Kultury oraz 
parafię ewangelicko-augsburską jako artystyczny 
sprzeciw wobec agresji Rosji na Ukrainę. W szero-
kim repertuarze koncertu znalazł się także występ 
katedralnego chóru „Tactus sonus”.

08.05.2022 Udział bpa Adama Bałabucha w obchodach 
odpustowych ku czci św. Stanisława, bisku-
pa i męczennika, głównego patrona Polski, 
w Krakowie. Uroczystościom odpustowym prze-
wodniczył abp Jan Romeo Pawłowski, Sekretarz ds. 
Przedstawicielstw Papieskich w Sekretariacie Stanu 
Stolicy Apostolskiej.

 14. rocznica sakry biskupiej bpa Adama Bałabucha.
  59. Światowy Tydzień modlitw o powołania do ka-

płaństwa i życia konsekrowanego, przeżywany pod 
hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

09.05.2022 Uroczystości odpustowe ku czci św. Stanisława, 
patrona katedry i diecezji świdnickiej pod przewod-
nictwem bpa Marka Mendyka.

13.05.2022 Uroczystości piątej rocznicy koronacji obrazu MB 
Świdnickiej Uzdrowienia Chorych w katedrze 
pod przewodnictwem bpa Adama Bałabucha oraz 
ustanowienia sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w Polanicy-Zdroju-Sokołówce pod przewodnic-
twem bpa Marka Mendyka.

13-18.05.2022 Dni papieskie w Świdnicy. W programie obchodów 
znalazły się m.in.: koncert instrumentalno-wokalny 
w katedrze pt. „Modlitwa do Bogarodzicy”, w wy-
konaniu chóru „Tactus sonus” pod dyrekcją Marty 
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Monety oraz utwory organowe w wykonaniu Jakuba 
Monety (14.05); blok literacki w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej: „Poezja przestrzeni sanctum” – Zdzisław 
Grześkowiak; „Literacki i religijny wymiar Tryptyku 
Rzymskiego” – Robert Kraśko; Wiara i rozum w sym-
bolice architektonicznej oraz plastycznej świdnickiej 
katedry” – Wojciech Koryciński (15.05); III Bieg 
Papieski i piknik rodzinny w Parku Centralnym 
(15.05); „Różaniec ze św. Janem Pawłem II” – ca-
łodniowa modlitwa wiernych świdnickich parafii 
w intencji pokoju, Ojczyzny i mieszkańców Świdnicy 
w kościele pw. św. Andrzeja Boboli (16.05); „Słowo 
Boże źródłem życia i mądrości” – lektura Ewangelii 
przez osoby reprezentujące świdnickie parafie w ko-
ściele pw. św. Józefa (17.05.); etiudy teatralne w Sali 
teatralnej ŚOK: pantomima „Prezent dla św. Jana 
Pawła II” – dzieci z przedszkola Sióstr Prezentek; 
„Warto Wybierać” – młodzież szkoły średniej 
z Bielawy (18.05). Zwieńczeniem obchodów była 
Msza św. w katedrze pod przewodnictwem bpa 
Marka Mendyka oraz apel papieski przy pomniku 
św. Jana Pawła II z animacją muzyczną w wykonaniu 
uczniów Szkoły Muzycznej w Świdnicy.

14.05.2022 Diecezjalny turniej piłki nożnej służby liturgicznej 
diecezji świdnickiej w ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu.

21.05.2022 Święcenia prezbiteratu czterech diakonów WSD 
w Świdnicy w katedrze pod przewodnictwem bpa 
Marka Mendyka.

 Spotkanie presynodalne podsumowujące etap 
diecezjalny Synodu Biskupów, pod przewodnic-
twem bpa Marka Mendyka z udziałem licznych 
uczestników grup synodalnych pracujących w die-
cezji. Po celebracji liturgicznej katedrze odbył się 
okolicznościowy piknik w ogrodzie Wyższego 
Seminarium Duchownego.

28.05.2022 Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację kard. 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia w sanktu - 
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arium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie pod 
przewodnictwem bpa Marka Mendyka. W spotkaniu 
udział wzięła s. Nulla Lucyna Garlińska (Wspólnota 
Uczennic Krzyża), cudownie uzdrowiona za wsta-
wiennictwem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

29.05.2022 Marsz dla Życia i Rodziny w Świdnicy pod hasłem 
„I ślubuję ci”. Po Mszy św. odbył się przemarsz 
ulicami miasta, który zakończył się w sanktuarium 
św. Józefa Opiekuna Rodzin konferencją Anety 
i Jędrzeja Ramsów z Legnicy.

CZERWIEC
04.06.2022 Pierwsza Diecezjalna Pielgrzymka Służby 

Liturgicznej do sanktuarium Matki Bożej 
Przyczyny Naszej Radości na Górze Iglicznej 
pod hasłem „Wyzwanie – Integracja – Modlitwa”. 
Duchowymi przewodnikami w drodze do sank-
tuarium z Międzygórza był św. Dominik Savio, 
a z Marianówki św. Stanisław Kostka.

 Do udziału w spotkaniu zostały zaproszone także 
schole parafialne. Mszy św. przewodniczył bp Adam 
Bałabuch. Spotkanie zakończyło się piknikiem.

 Msza święta w katedrze w wigilię Zesłania Ducha 
Świętego, z pierwszymi Nieszporami, dłuższą 
Liturgia słowa i błogosławieństwem prymicyjnym 
neoprezbitera ks. Krystiana Stasiaka.

 Wigilijne czuwania odbyły się ponadto w Bystrzycy 
Kłodzkiej, w Nowej Rudzie, w Doboszowicach, 
Kudowie-Zdroju, Kłodzku, Walimiu i Wałbrzychu, 
a z Wir na Ślężę odbyła się Droga Światła.

04-05.06.2022 Diecezjalne czuwanie przed uroczystością zesła-
nia Ducha Świętego w parafii pw. św. Antoniego 
w Pieszycach; o północy Msza św. pod przewodnic-
twem bpa Marka Mendyka.

05.06.2022 Wznowienie odprawiania niedzielnych Mszy świę-
tych w kaplicy na Wielkiej Sowie w okresie od 
czerwca do września.
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06-07.06.2022 Udział biskupów świdnickich w Zebraniu plenar-
nym KEP w Zakopanym.

09.06.2022 Dzień skupienia duchowieństwa diecezji świd-
nickiej w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana według następującego porząd-
ku: Świdnica (kościół pw. NMP Królowej Polski) 
– dekanaty centralne; Wałbrzych (kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego) – dekanaty pół-
nocne; Kłodzko (kościół pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego) – dekanaty południowe. Podczas spotkań 
odbyła się zbiórka na rzecz uchodźców.

11.06.2022 Ogólnopolska pielgrzymka ministrantów i lek-
torów do Sanktuarium Matki Bożej w Loretto k. 
Wyszkowa, połączona ze zwiedzaniem Warszawy, 
z udziałem delegacji z diecezji świdnickiej pod 
przewodnictwem ks. Krzysztofa Ora, krajowego 
i diecezjalnego duszpasterza Służby Liturgicznej.

 Diecezjalny dzień dziecka połączony z dziękczynie-
niem za dar I Komunii Świętej w sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w Polanicy-Zdrój-Sokołówka, zor-
ganizowany przez ojców sercanów.

12.06.2022 XXIV Międzydiecezjalna pielgrzymka w intencji 
trzeźwości narodu diecezji legnickiej i świdnickiej 
do sanktuarium MB łaskawej w Krzeszowie pod ha-
słem: „Posłani – Trzeźwi – Wolni”.

16.06.2022 Powołanie przez bpa Marka Mendyka Diecezjalnego 
Instytutu Formacji Stałej duchownych diece-
zji świdnickiej.

19.06.2022 Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bpa 
Marka Mendyka w parafii pw. św. Franciszka 
z Asyżu w Wałbrzychu połączona z pożegna-
niem ojców i braci pallotynów (Stowarzyszenie 
Apostolstwa Katolickiego), opuszczających po 
77 latach tę placówkę. Posługę w parafii przejęli 
księża diecezjalni.

24.06.2022 Święcenia diakonatu czterech akolitów WSD 
w Świdnicy w katedrze pod przewodnictwem bpa 
Adama Bałabucha.
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25.06.2022 II pielgrzymka mężczyzn diecezji świdnickiej do 
sanktuarium św. Józefa w Bolesławowie, zorganizo-
wana przez ks. Krzysztofa Ora, dyrektora wydzia-
łu Duszpasterskiego. Mszy św. przewodniczył bp 
Marek Mendyk.

26.06.2022 XVIII diecezjalna pielgrzymka rodzin do Sanktu-
arium MB Królowej Rodzin w Wambierzycach na 
zakończenie Roku Rodziny Amoris letitia, zorgani-
zowana przez ks. Mirosława Rakoczego, Dyrektora 
Duszpasterstwa Rodzin. Mszy św. przewodniczył 
bp senior Ignacy Dec.

27.06.2022 Konferencja prasowa podsumowująca projekt 
pt. „Konserwacja, renowacja i digitalizacja baro-
kowego wnętrza gotyckiej katedry świdnickiej” 
w katedrze, z udziałem bpa Marka Mendyka, bi-
skupa świdnickiego, Piotra Glińskiego, ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciela 
KE. Wykład połączony z prezentacją dokonanych 
prac – dr Eliza Buszko oraz Piotr Białko.

27-30.06.2022 Pierwsza tura rekolekcji kapłańskich w WSD w Świd-
nicy, prowadzona przez o. Krystiana Pieczkę OFM.

28.06.2022 Spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. 
Obrady pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka 
odbyły się w Centrum Edukacji Katolickiej (przy 
WSD w Świdnicy). W programie spotkania m.in. 
prezentacja założeń programu duszpasterskiego na 
2022/2023 „Wierzę w Kościół Chrystusowy” oraz 
omówienie kalendarium inicjatyw diecezjalnych na 
rok duszpasterski 2022/2023.

 Święcenia stałego diakona z parafii pw. Narodzenia 
NMP w Kiełczynie w katedrze udzielone przez bpa 
Marka Mendyka.

28-30.06.2022 Rekolekcje dla katechetów w domu rekolekcyjnym 
ojców redemptorystów w Bardzie, prowadzone 
przez o. Mirosława Grakowicza CSsR, kustosza 
tamtejszego sanktuarium Matki Bożej Strażniczki 
Wiary Świętej.



V. KOMUNIKATY ŚWIDNICKIEJ KURII 
BISKUPIEJ

1.  
POSŁUGA DUSZPASTERSKA GRECKOKATOLICKA W JĘZYKU 

UKRAIŃSKIM NA TERENIE DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ 
(Греко-Католицька душпастирська опіка українською мовою на 

теренах Свідницької єпархії)

Na terenie diecezji świdnickiej posługę duszpasterską pełni 
ks. Vitaliy Demyanets.

Duszpasterz w każdą niedzielę sprawuje liturgię:
• w Świdnicy: godz. 10.30 w kościele pw. Najświętszej Maryi 

Panny (tzw. kościół tygodniowy), ul. Prądzyńskiego 2;
• w Wałbrzychu, godz. 14.00 w kościele pw. św. Józefa 

Robotnika, ul. Odlewnicza 1

Kontakt do ks. Vitaliya: tel. kom. 48 880 270 527.

На теренах Свідницької єпархії душпастирське служіння 
здійснює о. Віталій Дем›янець. Душпастир щонеділі 
служить Літургію:

• в Свідниці: 10:30 в Костелі Najświętszej Maryi Panny (tzw. 
kościół tygodniowy), ul. Prądzyńskiego 2

• в Валбжиху: 14:00 в Костелі pw. św. Józefa Robotnika, ul. 
Odlewnicza 1

Контакт до о. Віталія: 48880270527.

Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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2.  
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NOWEGO NUMERU  
„ŚWIDNICKICH WIADOMOŚCI KOŚCIELNYCH”

Informujemy, że na stronie internetowej Diecezji Świdnickiej 
w zakładce WIADOMOŚCI znajduje się najnowszy numer naszego 
kwartalnika ŚWK 19 (2022) nr 1 (73).

Zwracamy uwagę czcigodnych Czytelników, iż w ostatnim dziale 
czasopisma zatytułowanym PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE za-
mieszczane są materiały do duszpasterskiego wykorzystania. W naj-
nowszym numerze znajdują się m.in.: Nabożeństwo powołaniowe 
na Niedzielę Dobrego Pasterza lub tydzień powołaniowy (ks. Piotr 
Gołuch); Adoracja eucharystyczna na pierwszą niedzielę czerwca 
2022 r. (ks. Wiesław Rusin) oraz Kazania przy czterech ołtarzach na 
uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (ks. Paweł Kilimnik).

ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydawnictwa Diecezji Świdnickiej

3.  
INFORMACJE DLA PRZYSZŁYCH CEREMONIARZY, LEKTORÓW 

I NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.

W sobotę 23 kwietnia 2022 r. w kościele pw. św. Józefa 
w Świdnicy, ul. Kotlarska 19 o godz. 10.30 rozpocznie się dzień sku-
pienia dla przyszłych ceremoniarzy oraz lektorów.

Wcześnie, bo godz. 9.00 egzamin w pomieszczeniach Diecezjalnej 
Poradni Rodzinnej, ul. Budowlana 6.

W związku z tym dekanalni duszpasterze Służby Liturgicznej 
proszeni są, by do końca marca zgłosić ilość nowych lektorów z pa-
rafii dekanatu.

Obecność na dniu skupienia, który będzie trwał od godz. 10.30 do 
ok. godz. 13.30 jest obowiązkowa.

Opłata za dzień skupienia: 5 zł (bułka i napój).
W sobotę 7 V o godz. 15.00 w katedrze Msza św. pod przewod-

nictwem bpa Marka Mendyka, biskupa świdnickiego, z udzieleniem 
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błogosławieństw nowym lektorom, ceremoniarzom i ustanowieniem 
nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Obecność ceremoniarzy, lektorów i szafarzy 7 V w katedrze 
o godz.13.45.

Opłata dla lektorów i ceremoniarzy – 60 zł (sznur i znak liturgicz-
ny) płatne podczas dnia skupienia.

Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

4.  
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PRESYNODALNE

W sobotę 21 V br. o godz. 15.00 w katedrze rozpocznie się pod 
przewodnictwem bpa Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego, 
spotkanie presynodalne podsumowujące etap diecezjalny 
Synodu Biskupów.

Zapraszamy na nie wszystkich uczestników każdej grupy syno-
dalnej pracującej w ostatnich miesiącach w naszej diecezji.

Spotkanie presynodalne w pierwszej części będzie miało charak-
ter celebracji liturgicznej.

 Po zakończonej celebracji w katedrze odbędzie się w ogro-
dzie Wyższego Seminarium Duchownego okolicznościowy piknik. 
Całość zakończy się ok. godz.18.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy koordynatorów grup 
o zgłoszenie do 16 V na adres: duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl 
liczby osób, które przybędą na spotkanie presynodalne.

Do zobaczenia w Świdnicy!

Zespół Synodalny Diecezji Świdnickiej
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5.  
DIECEZJALNE DZIĘKCZYNIENIE ZA BEATYFIKACJĘ 

KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, PRYMASA TYSIĄCLECIA

Bardo, 28 maja 2022 r.

W sobotę 28 maja br. w sanktuarium Matki Bożej Strażniczki 
Wiary w Bardzie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za beatyfi-
kację kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Program obchodów:
11.00 – zawiązanie wspólnoty i konferencja – s. Nulla Lucyna 

Garlińska (Wspólnota Uczennic Krzyża), cudownie uzdro-
wiona za wstawiennictwem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka, bi-
skupa świdnickiego

13.00 – przerwa
13.30 – procesja różańcowa
15.00 – zakończenie spotkania

Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

6.  
DZIEŃ SKUPIENIA DLA KAPŁANÓW DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

W czwartek 9 czerwca 2022 r. w święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana odbędzie się dzień skupienia du-
chowieństwa diecezji świdnickiej według następującego porządku:

• Świdnica (kościół pw. NMP Królowej Polski) – dekana-
ty centralne;

• Wałbrzych (kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego) – de-
kanaty północne;

• Kłodzko (kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego) – deka-
naty południowe.
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Program dnia skupienia:
15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego 

Miłosierdzia (okazja do spowiedzi);
15.30 – Msza św.;
16.30 – braterskie spotkanie.

Podczas dnia skupienia odbędzie się zbiórka ofiar na 
rzecz uchodźców.

Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

7.  
TERMINY REKOLEKCJI KAPŁAŃSKICH W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ  

W 2022 ROKU

Trzy tury rekolekcyjne w następujących terminach:
• 27-30.06.2022 r. (Wyższe Seminarium Duchowne 

w Świdnicy). Prowadzący: o. Krystian Pieczka OFM – zgło-
szenia na furcie WSD.

• 05-08.09.2022 r. (Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy). 
Prowadzący: o. Sylwester Cabała CSsR – zgłoszenia na fur-
cie WSD.

• 14-11.2022 r. (Dom Rekolekcyjny Diecezji Świdnickiej 
im. św. Anieli w Bardzie Śląskim). Prowadzący: o. Ryszard 
Wróbel OFMConv – zgłoszenia w Wydziale Duszpasterskim 
Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Rekolekcje zaczynają się w poniedziałek o godz. 15.00 i kończą 
w czwartek ok. godz. 12.00

Koszt rekolekcji: 400 zł.
Ks. Krzysztof Ora

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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8.  
WAKACYJNE REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE DLA MAŁŻEŃSTW

Serdecznie zapraszamy do udziału w tygodniowych rekolekcjach 
ewangelizacyjnych dla małżeństw. Rekolekcje ewangelizacyjne to 
piękny czas osobistego spotkania z Panem Bogiem i drugim człowie-
kiem. Czas pogłębiania osobistej relacji z Chrystusem i uczenia się 
zawierzania Mu siebie i bliskich, by na co dzień żyć bardziej świado-
mie jako chrześcijanin. Czas umacniania wiary świadectwem wspól-
noty – osób wierzących, małżeństw pragnących pielęgnować swój 
sakramentalny związek, budować i wzmacniać relacje małżeńskie 
i rodzinne. Czas odpoczynku i zabawy, a także odkrywania piękna 
okolicy pełnej skarbów przyrodniczych i turystycznych.

W programie każdego dnia modlitwa, Eucharystia, konferencja, 
spotkanie w grupach, wspólne posiłki, czas wolny po południu, 
wspólny czas wieczorny.

Zapewniamy opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat (w innych 
przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny).

Ciekawe miejsca w Bardzie i okolicach:
• https://atrakcje-ziemiaklodzka.pl/bardo/
• https://www.polskieszlaki.pl/bardo.html.

Organizatorzy: Domowy Kościół, diecezja świdnicka (https://oaza.
swidnica.pl)

Termin: 16-23 lipca 2022 (7 dni: przyjazd w piątek wieczorem, wy-
jazd w sobotę około południa);

Miejsce: Bardo Śląskie, Dom Rekolekcyjny „Jutrzenka” 
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej;

Koszty:
Osoba dorosła – 880 zł;
Dzieci (rocznik 2010-2011) – 540 zł
Dzieci (2012-2013) – 440 zł
Dzieci (2014-2019) – 340 zł
Dzieci (2020-2022) – 0 zł
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Zapisy przez formularz online

Kontakt: Dorota i Damian, tel. 791992401, 573430403.

Ks. Adam Woźniak
Diecezjalny moderator Domowego Kościoła

Ruchu Światło-Życie

9.  
INFORMACJE DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY  

KOMUNII ŚWIĘTEJ

Z powodu małego zainteresowania oraz nałożenia się różnych 
wydarzeń o charakterze diecezjalnym, pragnę poinformować, że nie 
odbędzie się planowana na dzień 18 czerwca 2022 roku pielgrzym-
ka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej diecezji świdnickiej 
i ich rodzin.

Jednocześnie w ramach formacji stałej pragnę zaprosić braci do 
wzięcia udziału w diecezjalnej pielgrzymce mężczyzn do sanktuarium 
Świętego Józefa w Bolesławowie (dekanat Lądek-Zdrój) w dniu 
25 czerwca 2022 r. oraz w XVIII diecezjalnej pielgrzymce rodzin 
do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach 
w dniu 26 czerwca 2022 r.

Pragnę także poinformować, że w dniach od 23 do 25 września 
(piątek godz. 18:00 – niedziela godz. 15:00) odbędą się rekolekcje 
dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej diecezji świdnickiej. 
Rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Świdnickiej 
– ul. Krakowska 31a, 57-256 Bardo. Przypominam jednocześnie, że 
każdy z Braci Szafarzy ma obowiązek uczestnictwa w takich reko-
lekcjach, przynajmniej raz na trzy lata i jest to jednym z warunków 
przedłużenia upoważnienia do pełnienia posługi.

Celem odpowiedniego przygotowania rekolekcji proszę o zgło-
szenie swojego uczestnictwa do dnia 18 września br. Zgłoszenia 
proszę kierować na adres mailowy: papierz-1986@o2.pl lub SMS na 
nr telefonu 694546157. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko 
oraz parafię pełnienia posługi. Ofiara za uczestnictwo w rekolekcjach 
wynosi 250 zł.
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Na koniec pragnę podziękować wam drodzy Bracia, nadzwy-
czajni szafarze Komunii Świętej za posługę, którą z taką ofiarnością 
i oddaniem podejmujecie. Niech dobry Ojciec, którego umiłowanego 
Syna trzymacie w swoich dłoniach, obdarza was swoim błogosła-
wieństwem, a Najświętsza Maryja Panna wyprasza wam i waszym 
rodzinom wszelkie potrzebne łaski.

Z wyrazami szacunku.
Ks. Krzysztof Papierz

Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii Świętej Diecezji Świdnickiej

10.  
ZAPROSZENIE NA I PIELGRZYMKĘ SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ

Góra Igliczna, 4 VI 2022 r.

W sobotę 4 czerwca 2022 r. odbędzie się I diecezjalna pielgrzym-
ka Służby Liturgicznej.

Drodzy ministranci, lektorzy oraz ceremoniarze, zapraszamy Was 
na wspólne spotkanie u Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości na 
Górze Iglicznej. Zapraszamy także schole parafialne.

Nasze spotkanie rozpoczniemy od wędrówki. Przygotowaliśmy 
dwa miejsca, w których rozpocznie się gra terenowa, która będzie 
prowadzić do sanktuarium na Górze Iglicznej. Podczas drogi po-
znamy dwóch świętych, którzy będą chcieli nam coś bardzo ważne-
go powiedzieć.

Zgłaszając grupę prosimy podać informację z jakiego miejsca 
grupa rozpocznie wejście na górę.

Trasa czerwona „św. Dominika Savio” (Międzygórze – Góra 
Igliczna, dystans 2,9 km, czas 1,15 h) – czerwony szlak.

Trasa żółta „św. Stanisława Kostki” (Marianówka – Góra Igliczna, 
dystans 1,6 km, czas: 0:50 h) – żółty szlak.

Grupy uczestniczące w grze mogą liczyć od 3 do 6 osób (wli-
czając opiekuna). W czasie gry będą do wykonania różne zadania, 
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sprawnościowe i intelektualne. Pozostali uczestnicy grupy towarzy-
szą reprezentantom parafii.

Nie może Was zabraknąć!
Zgłoszenia grup parafialnych, dekanalnych do 30 V br. w Wydziale 

Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej

Ramowy program spotkania:
10.00 – start gry terenowej z wybranego wcześniej miejsca
12.00 – Eucharystia w kościele sanktuaryjnym pod przewodnic-

twem bpa Adama Bałabucha
13.00 – wspólne ognisko

Opłata od uczestnika: 10 zł (kiełbasa, napój, pieczywo)

Księży prosimy o zabranie: alby, białej stuły; służbę liturgiczną 
w miarę możliwości o zabranie stroju liturgicznego.

Ks. Krzysztof Ora
Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

11.  
SYNTEZA DIECEZJALNA PROCESU SYNODALNEGO  

W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Świdnica, czerwiec 2022

1. Proces synodalny
Kluczowym założeniem dla diecezji było włączenie w synod jak 

największej liczby osób, pracujących w małych grupach. Miało to na 
celu urzeczywistnienie prawdziwego dialogu i zaangażowanie w pra-
ce synodu osób, które – mimo, że są w Kościele – w praktyce nigdy 
nie były dopuszczone do głosu. Ponadto fundamentalnym celem było 
objęcie zasięgiem synodu każdej wspólnoty parafialnej („by Synod 
dotarł pod strzechy”).

Podstawowa metoda pracy wypracowana przez zespół synodalny, 
ściśle współpracujący z Biskupem diecezjalnym, to spotkania w ma-
łych grupach (max. 12 osób) prowadzonych przez koordynatorów 
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(jedna lub dwie osoby). Każda z utworzonych grup została zaproszo-
na do udziału w czterech spotkaniach, w odstępie około miesięcz-
nym, w okresie od grudnia 2021 do kwietnia 2022. Każda grupa 
poproszona została o przygotowanie notatki (według ustalonego 
schematu – por. zał. nr 1) z każdego spotkania i przekazanie jej za 
pośrednictwem poczty elektronicznej zespołowi synodalnemu.

Małe grupy powołane zostały w: 1) parafiach (koordynatorzy 
wskazywani byli przez księży proboszczów), 2) ruchach i stowa-
rzyszeniach oraz w duszpasterstwach specjalistycznych (koordyna-
torzy wskazywani byli przez osoby odpowiedzialne za daną grupę), 
3) wśród księży proboszczów (koordynatorami byli wicedziekani), 
4) wśród księży wikarych (koordynatorzy wskazywani byli przez 
księży z danego rejonu diecezji), 5) wśród zakonników (koordyna-
torzy wskazywani byli przez referenta ds. życia konsekrowanego), 
6) wśród sióstr zakonnych (koordynatorzy wskazywani byli przez 
referentkę ds. życia konsekrowanego), 7) wśród kleryków (koordy-
natorami byli dziekani alumnów), 8) wśród młodzieży (koordynato-
rami byli katecheci) oraz 9) wśród katechetów (koordynatorami byli 
dekanalni animatorzy katechezy).

W spotkania synodalne na poziomie parafii zaangażowane zostały 
tylko osoby świeckie. Było to świadome działanie, które miało na 
celu ułatwienie otwarcia się osobom, które mogłyby się czuć skrę-
powane obecnością księży proboszczów. Księża proboszczowie byli 
jednak odpowiedzialni za wyznaczenie koordynatorów parafialnych, 
a po zakończeniu prac parafialnych grup synodalnych koordynatorzy 
poproszeni zostali o kontynuowanie spotkań grup synodalnych już 
z księżmi proboszczami (por. pkt. 4). Jednocześnie księża probosz-
czowie włączeni zostali do właściwych im grup synodalnych, pra-
cujących równolegle – aby w grupie wraz z innymi księżmi mogli 
prowadzić dialog w oparciu o te same pytania i byli w ten sposób 
przygotowani na podjęcie dialogu z parafianami po zakończeniu cy-
klu czterech spotkań.

Jeśli w danej wspólnocie liczba osób chętnych do włączenia się 
w spotkania synodalne była wyższa niż 12, tworzone były kolejne 
grupy. Miało to miejsce w części parafii oraz w niektórych ruchach 
i stowarzyszeniach.

Realizację działań przeprowadzono w następujących etapach:
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1) Powołanie zespołu synodalnego – 17 X 2021 r. w katedrze de-
krety otrzymały osoby tworzące zespół synodalny.

2) Przygotowanie w oparciu o Vademecum synodalne przez ze-
spół synodalny materiałów dla poszczególnych grup (zał. 
nr 1) (październik 2021 r.); utworzenie na stronie internetowej 
diecezji osobnej zakładki związanej z Synodem, zawierającej 
w wersji elektronicznej materiały, które były przekazywane 
w wersji papierowej koordynatorom.

3) Powołanie koordynatorów – korespondencja wysłana do księ-
ży proboszczów z prośbą o wskazanie osób, którym zostanie 
powierzone zadanie koordynatora grupy parafialnej; podobne 
pisma (zaproszenia) zostały skierowane do referentów życia 
konsekrowanego, duszpasterzy odpowiedzialnych za duszpa-
sterstwa specjalistyczne, do dekanalnych animatorów kateche-
zy, do moderatorów i liderów ruchów, stowarzyszeń, grup for-
macyjnych funkcjonujących w diecezji (październik 2021 r.).

4) Organizacja cyklu spotkań informacyjnych dla koordynatorów: 
spotkanie koordynatorów parafialnych 6 XI 2021 r. – Świdnica 
– 350 osób; spotkanie dekanalnych duszpasterzy młodzieży 
z delegatami, katechetów uczących w szkołach ponadpodsta-
wowych, przedstawicieli ruchów, grup, wspólnot, zrzeszeń, 
bractw formacyjno-modlitewnych 13 XI 2021 r. – Wałbrzych 
– 120 osób; spotkanie przedstawicieli duchowieństwa (księża 
wicedziekani, wikariusze), przedstawiciele życie konsekro-
wanego; animatorzy katechezy – 27 XI 2021 r. – Wałbrzych 
– 100 osób.

5) Błogosławieństwo uczestników synodalnej grupy konsultacyj-
nej w parafiach – 5 XII 2021 r.

6) Spotkania w małych grupach (grudzień 2021-kwiecień 2022); 
możliwość przesłania pocztą tradycyjną lub elektroniczną re-
fleksji związanych z tematyką Synodu; możliwość bezpośred-
niego spotkania z zespołem synodalnym; stały kontakt telefo-
niczny, mailowy zespołu synodalnego z koordynatorami grup 
przesyłającymi notatki ze spotkań grup konsultacyjnych.

7) Spotkanie konsultacyjne dla koordynatorów grup synodalnych 
– Bielawa, 19 II 2022 r. – z udziałem 120 osób miało na celu 
umożliwienie koordynatorom grup wymiany doświadczeń, wy-
jaśnienie ewentualnych wątpliwości, które mogły się pojawić 
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po pierwszych spotkaniach w małych grupach; uczestnictwo 
w spotkaniu było dobrowolne. Kluczowym punktem spotkania 
była praca w małych grupach (do 10 osób) animowana przez 
wyznaczonych wcześniej koordynatorów.

8) Spotkanie presynodalne (21 V 2022 r.), na które zaproszone 
były wszystkie osoby biorące udział w spotkaniach synodal-
nych. Spotkanie miało charakter celebracji liturgicznej, na 
którą złożyła się liturgia słowa oraz kilka świadectw reprezen-
tantów różnych grup synodalnych. Dodatkowym wydarzeniem 
związanym ze spotkaniem presynodalnym był piknik integru-
jący wszystkich przybyłych (ok. 500 osób). Uczestnicy spotka-
nia presynodalnego otrzymali także materiały zachęcające do 
dalszych spotkań, tak by docelowo kontynuować pracę grupy 
po okresie wakacyjnym.

9) Przygotowanie syntezy diecezjalnej (czerwiec 2022 r.).

Statystyki dotyczące grup synodalnych:
1) Ogółem powstało 221 grup, w tym 137 grup parafialnych, 

30 grup ruchów, stowarzyszeń i duszpasterstw specjalistycz-
nych, 19 grup młodzieży, 12 grup księży proboszczów, 9 grup 
katechetów, 6 grup osób życia konsekrowanego, 6 grup księży 
wikarych oraz 2 grupy alumnów.

2) Z kilku parafii, w których zespoły nie powstały, przekazane 
zostały wyjaśnienia, co było powodem niepowołania grupy – 
wskazywano przyczyny zarówno po stronie świeckich (brak 
chętnych), jak i proboszcza parafii (brak akceptacji dla powoła-
nia zespołu).

3) Minimum 3 notatki przesłało 170 grup, co pozwala uznać 
osoby wchodzące w ich skład za aktywnych uczestników prac 
synodalnych na poziomie diecezji. W niektórych sytuacjach 
wprost wskazywano przyczyny nieprzekazania kompletu 
notatek – dotyczyły one między innymi sytuacji zdrowot-
nej uczestników.

4) Ogółem w pracach synodalnych uczestniczyło około 1500 osób 
co stanowi około 3 promili populacji diecezji oraz 1% osób 
praktykujących (dominicantes).
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Notatki zostały zebrane w folderach zorganizowanych według nu-
meru spotkania i rodzaju grupy. Dostęp do pełnej treści przekazanych 
dokumentów miał zespół synodalny oraz Biskup diecezjalny.

Włączenie w spotkania osób z „peryferiów” przekazano koordy-
natorom jako szczególną zachętę. Udało się to jednak w relatywnie 
niewielu grupach. Najwięcej tego typu osób włączyło się – ze wzglę-
du na specyfikę tych grup – w pracę grup młodzieżowych, koordyno-
wanych przez katechetów.

2. Radości i problemy procesu synodalnego

2.1. Radości
1) Bardzo duży odzew, powstanie grup w większości parafii.
2) Dla wielu osób Synod stanowił zupełnie nowe doświadczenie 

– nie tylko bycia wysłuchanym w Kościele, ale w ogóle możli-
wości spotkania i rozmowy o sprawach wiary, czego świadec-
twa były obecne w notatkach ze spotkań.

3) Entuzjastyczne podejście wielu osób, chęć kontynuowania 
prac, silniejszego włączenia w życie Kościoła. O identyfika-
cji z dziełem Synodu świadczy także frekwencja na spotka-
niach (spotkaniu koordynatorów w Bielawie oraz na spotka-
niu presynodalnym).

4) Szczerość wypowiedzi uczestników spotkań synodalnych 
rozumiana jako znak odpowiedzialności za wspólnotę 
Kościoła. Nawet, gdy wypowiedzi dotyczyły spraw trudnych, 
problematycznych.

5) Doświadczenie wspólnoty słuchania słowa Bożego i modlitwy 
podczas spotkań synodalnych.

2.2. Problemy
1) Pomimo formalnego powołania grup synodalnych niewielkie 

praktyczne zainteresowanie Synodem ze strony większości 
księży, znikome ich zaangażowanie w uczestnictwo w prace 
Synodu oraz zrozumienie ducha Synodu (obojętność); relatyw-
nie mały odzew (mierzony liczbą otrzymanych notatek) w tych 
grupach, ale także w grupach osób konsekrowanych.
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2) Niechęć włączania się w prace Synodu ze względu na to, że 
„i tak to wszystko co byśmy chcieli powiedzieć będzie zamie-
cione pod przysłowiowy dywan”.

3) W niektórych (nielicznych) grupach pojawiła się praktyka 
przygotowywania notatek na podstawie odpowiedzi na pytania 
(opinii) przesłanych np. mailowo, bez osobistego spotkania 
i dialogu. Stanowiło to zaprzeczenie postulowanej (w diecezji) 
idei spotkań, których kluczowym elementem było właśnie spo-
tkanie i zachęta do dialogu opartego o wzajemne słuchanie.

4) Poczucie zagrożenia związane z obawami o chęć zmiany dok-
tryny przez uczestników spotkań synodalnych (było to zwią-
zane przede wszystkim ze skojarzeniami z niemiecką drogą 
synodalną: „niepokój budzi to, co dzieje się w Niemczech 
w ramach tzw. drogi synodalnej, że może rozszerzyć się na 
cały Kościół”). Sytuację podkreśla jedna z grup księży wika-
rych pisząc: „sam fakt że wielu duchownych bało się (i boi) co 
przyniesie Synod mówi samo za siebie. Smuci fakt że człowiek 
(wierny) który ma być drogą Kościoła budzi strach. Jak wierni 
mają poczuć się odpowiedzialni za swoje wspólnoty (nie tylko 
wtedy gdy jest coś do zrobienia lub posprzątania) skoro czują, 
że na wiele spraw nie mają żadnego wpływu”. Jednocześnie 
notatki ze spotkań jednoznacznie wskazują, że obawy tego 
typu były zupełnie nieuzasadnione.

5) Wątpliwości związane z przebiegiem Synodu, sposobem sfor-
mułowania pytań. W jednej z notatek grup parafialnych przeka-
zano na przykład, że „pytania są zbyt ogólne. […] Myślałem, 
że będziemy na spotkaniach synodalnych rozmawiać o tym co 
ważne”, że odpowiedzi „nie wniosą niczego, i nic się nie zmie-
ni” albo że „spotkania synodalne sobie, a wnioski z synodu już 
są gotowe i nasze uwagi nie będą miały na nie wpływu”. Były 
to jednak pojedyncze głosy w skali diecezji, zazwyczaj także 
odosobnione w skali danej grupy.

3. Wnioski ze spotkań

3.1. Spotkanie I: wspólna droga – słuchanie – mówienie
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Pierwsze spotkania odbywały się w grudniu 2021 i styczniu 2022. 
Obejmowały one 3 grupy pytań (por. zał. nr 1). Pytania dotyczyły 
kwestii słuchania, mówienia oraz świadomości podążania wspól-
ną drogą.

Wśród uczestników spotkań pojawiały się często głosy, które 
wskazywały na brak jedności w Kościele i poczucia wspólnego celu, 
co skutkuje brakiem zaufania do pasterzy Kościoła, którzy różnią 
się między sobą poglądami. Zauważalne jest także zróżnicowanie 
w recepcji nauczania papieża Franciszka. Świeccy uczestnicy grup 
synodalnych zwracali uwagę, mówiąc o osobach wykluczonych ze 
wspólnoty Kościoła, że są to najczęściej osoby i grupy „zaniedbane”, 
dla których nie ma propozycji duszpasterskich, które same często 
odchodzą: młodzież (prawie wszyscy zwracali uwagę na tę grupę); 
osoby w związkach niesakramentalnych; młodzi rodzice, młodzi do-
rośli; osoby LGBT (wymieniani zwłaszcza przez młodzież, ale także 
wiele grup parafialnych).

W wielu relacjach ze spotkań sygnalizowany był brak poczucia 
bycia wysłuchanym – brak także istnienia właściwego forum, miej-
sca, przestrzeni do rozmowy, dialogu; „Brakuje budowania bliższych 
relacji między wiernymi poprzez wspólne przebywanie i dzielenie 
się wiarą i wiedzą religijną. Przestrzeń do wysłuchania i dialogu 
z wiernymi jest stanowczo za mała”. Wyraźnie wyłania się chęć na-
wiązywania relacji, wołanie o rozmowy o Kościele, o wierze (choć 
w niektórych notatkach przebija strach, że to mogłoby doprowadzić 
do rozmycia doktryny). Wskazywano, że wierni nie są słuchani przez 
księży, wikarzy przez proboszczów, katecheci przez proboszczów, 
proboszczowie przez biskupa. Zwracano także uwagę, że niekiedy 
w szczególnie złej sytuacji są kobiety, których głos jest lekceważony. 
Wskazywano na brak dialogu, gdyż decyzje są podejmowane odgór-
nie, bez konsultacji. W niewielu parafiach można stwierdzić, że oso-
by mają poczucie bycia słuchanym przez proboszcza, księży.

Zauważano często, że komunikację z księżmi utrudnia „poczucie 
przez księży wyjątkowości na tle innych ludzi, bycie przekonanym 
o swojej wyższości i szczególnej wartości.”; „podstawowym stereo-
typem utrzymywanym również przez księży jest to, że proboszcz 
jest szefem na parafii, a nie sługą bożym. To najbardziej utrudnia 
rozmowę na ważne tematy”. Księża z kolei w większości uważają, 
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że istnieje możliwość spotkania, że są dostępni i podają jako miejsce 
możliwego spotkania kancelarię parafialną, kolędę i konfesjonał.

Podkreślano, że relacje istnieją jeśli wierni są w jakiegoś typu 
wspólnocie, mają wtedy relacje ze sobą i z księdzem, który z nimi 
współpracuje. Jeśli w parafii jest wiele różnych wspólnot, najczęściej 
także nie ma wzajemnego dialogu między tymi grupami. Istnieje 
przekonanie, że nawet jeśli ktoś ma odwagę coś powiedzieć, to blo-
kuje go poczucie braku sensu, że i tak nic się nie zmieni. Pojawiały 
się stwierdzenia, że mówienie wprost mogłoby zaszkodzić. W nie-
których (nielicznych) parafiach deklarowano, że „jesteśmy słuchani 
przez księdza proboszcza i radę parafialną”. Jednocześnie część osób 
deklarowała aprobatę dla status quo, że nie mają potrzeby mówienia 
i bycia wysłuchanym.

W ocenie uczestników spotkań synodalnych rady parafialne czę-
sto nie istnieją. Jeśli nawet są, to pełnią fikcyjną funkcję. W niektó-
rych grupach wybrzmiało stwierdzenie, że rada parafialna jest grupą 
zamkniętą, w której nie pojawiają się nowe osoby.

Wiele wypowiedzi diagnozowało, że mamy obecnie deficyt lokal-
nych autorytetów –„księży nie darzymy zaufaniem, nie są autoryte-
tami – co innego mówią, a inaczej żyją”. Ta luka jest uzupełniana 
poszukiwaniem autorytetów kościelnych w Internecie. Raczej w nie-
licznych grupach padało stwierdzenie: „mamy zaufanie do naszych 
pasterzy”. Jedna z grup księży wskazała, że „zauważyć można, że nie 
mamy do siebie nawzajem zaufania: księża wobec księży, księża wo-
bec swoich biskupów, biskupi wobec swoich księży. Często można 
odnieść wrażenie, że biskupi nie chcą nas słuchać. Oczywiście mamy 
też świadomość tego, że i my sami nie umiemy też słuchać swoich 
wiernych”; „nie jesteśmy słuchani przez Biskupa, nie mamy odwagi 
o tym mówić, to wynik naszej dyplomacji”.

W notatkach pojawia się negatywna ocena wypełniania urzędu 
biskupa (niedostępność, brak dialogu), jak i całego Episkopatu (brak 
mówienia jednym głosem, brak zdecydowania w działaniach, ale 
także wyrażany brak zaufania). Odniesienia pojawiają się stosun-
kowo rzadko, ale jednak w kontekście negatywnym; powtarzające 
się głosy, które sygnalizują problem klerykalizmu, który paraliżuje 
albo wręcz wyklucza jakąkolwiek formę współodpowiedzialności za 
Kościół w wymiarze lokalnym.
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W relacjach grup młodzieżowych występują stwierdzenia, że 
„Kościół jest smutny. To raczej nie zachęca”; że młodzież „nie czuje 
się zachęcona do uczestniczenia w życiu Kościoła”. Z przekazanych 
notatek tych grup wynika, że jest ogromny problem z praktykami 
religijnymi, niedomaga przygotowanie do sakramentów (bierzmo-
wania), które w opinii młodych jest źle prowadzone: „w ten sposób 
się nie uczestniczy, tylko «zalicza»”; „nikt nigdy nie pokazał mi, że 
Kościół jest fajny, tylko wciąż mnie do wszystkiego zmuszano”.

3.2. Spotkanie II: celebrowanie
Drugie spotkania odbywały się przede wszystkim w styczniu i lu-

tym 2022. Obejmowały one 2 grupy pytań (por. zał. nr 1). Pytania 
dotyczyły kwestii liturgii – jej znaczenia w życiu oraz uczestniczenia 
i posług w liturgii.

W relacjach uczestników spotkań przeważało przekonanie, że li-
turgia jest istotna i ma bardzo duży wpływ na życie. Powszechnie 
wskazywano na konieczność większej dbałości o celebracje litur-
giczne, zwłaszcza o niedzielną Eucharystię – to jest „jedno z najważ-
niejszych wyzwań dla całej wspólnoty lokalnej”. Uczestnicy spotkań 
zwracali uwagę, iż w celebracjach ważny jest przekaz werbalny 
i pozawerbalny (gesty, słowa, postawy, szaty, wystrój świątyni) stąd 
często przewijał się postulat większej troski o ars celebrandi szafarzy 
sakramentów. Sygnalizowano często potrzebę wyeliminowania wy-
czuwalnego pośpiechu i skracania Mszy św. (np. śpiewy ograniczone 
do jednej zwrotki). Istnieje wręcz ogólne zapotrzebowanie na dobrze 
przygotowany i prowadzony śpiew, który jest „dobrym sposobem 
na przyciągnięcie ludzi”. Oczekiwano także właściwej i szczegól-
nej oprawy liturgicznej, dobrych lektorów, gry na organach, scholi. 
Zwracano uwagę na potrzebę głoszenia krótkich homilii w dzień 
powszedni, „codzienne chociaż 3 minutowe rozważanie Słowa 
Bożego”. Wiele grup synodalnych wyrażało potrzebę ciszy podczas 
liturgii, której aktualnie zwyczajnie brakuje. Powtarzały się głosy, że 
piękno z liturgii trzeba wydobywać, a nie tworzyć coś nowego, „nie 
trzeba upiększać liturgii, bo jest piękna sama w sobie jeśli jesteśmy 
świadomi w czym tak naprawdę uczestniczymy.” Sugerowano po-
trzebę stosowania komentarzy, wprowadzeń liturgicznych, wprowa-
dzeń do czytań (mistagogia). Podobnie postulowano prowadzenie ka-
techez liturgicznych: „Potrzebne jest wyjaśnienie symboli, znaków, 
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gestów i modlitw w czasie Mszy św.”. W niektórych grupach zwra-
cano uwagę na brak rozumienia funkcji nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii św. W wielu notatkach pojawiał się problem przyjmowania 
Komunii św. na rękę mimo, że nie było pytań z tego obszaru.

3.3. Spotkanie III: dialog – misja
Trzecie spotkania odbywały się przede wszystkim w lutym i mar-

cu 2022. Obejmowały one 2 grupy pytań (por. zał. nr 1). Pytania 
dotyczyły kwestii dialogu (w Kościele i Kościoła z instytucjami spo-
łeczeństwa) oraz misyjności Kościoła.

Z przesłanych notatek jednoznacznie wynika, że dialog w Kościele 
jest bardzo ograniczony („świeccy i duchowni zamiast tworzyć jed-
norodną wspólnotę stoją tak jakby po obu stronach barykady”), wiele 
grup podkreśla, że mamy raczej do czynienia z „monologami dusz-
pasterzy”, przy czym kwestia ta jest inaczej postrzegana przez część 
duchownych, którzy podkreślają swoją otwartość na dialog. Także 
wśród duchownych pojawia się jednak problem braku otwartości 
na prawdziwy dialog – jedna z grup duchownych wskazała wprost: 
„mamy wrażenie, że nie jesteśmy słuchani przez Biskupa, bo biskupi 
nie słuchają księży; niestety my nie mamy odwagi o tym mówić”.

Ogólnie, przekazane notatki wskazywały na wielką potrzebę od-
budowy dialogu, jak to sformułowano w notatce z jednej z grup sióstr 
zakonnych: „widzimy, że po pandemii priorytetowym wyzwaniem 
jest «odbudowanie» relacji wewnątrz wspólnoty parafialnej i między 
innymi parafiami”. W tym kontekście w wielu grupach (osób świec-
kich) Synod stanowił bardzo pozytywne doświadczenie – dla wielu 
osób było to unikalne, pierwsze doświadczenie dialogu w Kościele.

O ile dialog wewnątrz wspólnoty Kościoła był wskazywany przez 
uczestników Synodu jako jednoznacznie pożądany, to już w kontek-
ście dialogu skierowanego „na zewnątrz” (innymi instytucjami spo-
łeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury) pojawiały się znaczne 
rozbieżności. Oprócz głosów, że „dialogu w naszym społeczeństwie 
bardzo brakuje”, wskazujących na rozumienia dialogu jako bu-
dowania pomostów i wzajemnego ubogacania, pojawiło się wiele 
wypowiedzi, że „Kościół nie ma się uczyć, tylko ma nauczać” oraz 
że „chęć normalizacji stosunków z podmiotami niesprzyjającymi 
Kościołowi prowadzi tylko do utraty powagi oraz szacunku do insty-
tucji kościelnej, nie tylko wśród jego wrogów, ale i sprzymierzeńców, 
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gdyż niezmienność doktrynalna Kościoła Katolickiego, która jest 
Jego siłą zostaje wystawiona na próbę”. Wątpliwości te nie dotyczyły 
jednak dialogu z osobami żyjącymi w ubóstwie, który postrzegany 
był jako jednoznacznie pożądany. W tym kontekście jako narzędzie 
dialogu najczęściej wskazywana była Caritas.

Część grup podkreślała także, że oprócz prawdziwego dialogu 
wewnątrz Kościoła „brakuje informacji; brakuje też przewodników 
duchowych i informacji jak ich szukać”.

W kontekście drugiego z obszarów poruszonych w ramach tego 
spotkania – misji – warto wskazać, że w bardzo wielu grupach pod-
kreślano świadomość misji jako zadania i wyzwania, przy czym 
pojęcie to było bardzo różnie definiowane. Określeniem dobrze od-
dającym kontekst tych wypowiedzi jest stwierdzenie z jednej z grup 
parafialnych, że misja „to świadectwo mojego życia, to świadectwo 
dla innych, które nie może być uzależnione od sytuacji; to świadec-
two ma wpływ na to, jak postrzegany jest nasz Kościół”. W kontek-
ście misji pojawiły się głosy o potrzebie wzajemnego współdziałania. 
Jedna z grup księży proboszczów jednoznacznie wskazała, że cho-
ciaż „jeśli chodzi o świeckich, to bardzo mała część się w to angażu-
je” to jednak „nie wystarczy, że ksiądz ma świadomość misji i będzie 
wykorzystywał różne sytuacje do głoszenia Ewangelii. Zostanie sam, 
ulegnie zniechęceniu, niezadowoleniu nie widząc efektów pełnionej 
misji. […] Nie ma co się szarpać w pojedynkę i tracić siły. Wtedy wi-
dać, że wspólnota ewangelizuje, daje żywe świadectwo. Ale księżom 
musi na tym zależeć. Wspólnoty muszą mieć pasterzy”.

Pojawiły się także głosy obawy, że „w dzisiejszych czasach samo 
otwarte przyznanie się w laickim otoczeniu do regularnych praktyk 
religijnych, może być dla niektórych poważnym wyzwaniem”, czy 
– jak zanotowano w jednej z grup młodzieży „bycie dziś praktykują-
cym chrześcijaninem jest staroświeckie, nie wychylam się ze swoją 
religijnością”. Oprócz strachu i obaw systematycznie podkreślane 
było jednak przede wszystkim lenistwo (zwłaszcza w grupach mło-
dzieży, ale nie tylko), jako podstawowa przeszkoda w misji.

Wielokrotnie sygnalizowano także potrzebę formowania do 
dialogu ze światem poprzez warsztaty, katechezy, pogłębienie ży-
cia duchowego.
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3.4. Spotkanie IV: rozeznawanie – podejmowanie decyzji 
– synodalność
Czwarte spotkania odbywały się przede wszystkim w marcu 

i kwietniu 2022. Obejmowały one 2 grupy pytań (por. zał. nr 1). 
Pytania dotyczyły kwestii rozeznawania i podejmowania decyzji 
w Kościele oraz synodalności.

Prawie powszechną akceptację deklarowano dla konieczności 
dialogu, rozmowy. W przekazanych notatkach systematycznie po-
wtarzały się jednak twierdzenia o konieczności ograniczenia zakresu 
dyskusji o Kościele tak, aby kwestie dogmatyczne były z tej dyskusji 
wyłączone („Kościół powinien być synodalny – otwarty na zmiany 
(ale bez zmiany dogmatów) i rozwój”). Analogicznie, powszechnie 
odrzucana była także możliwość dyskutowania o kwestiach moral-
ności. Odmienne głosy pojawiły się jedynie wśród niektórych grup 
młodzieży – ale to właśnie te grupy obejmowały najwięcej osób 
z tzw. peryferiów.

Z przedstawionych notatek jednoznacznie wyłaniał się obraz 
wspólnoty, w której decyzje podejmowane są przez księdza probosz-
cza, czasami przy współudziale stosunkowo wąskiej grupy świeckich 
(najczęściej rady parafialnej). Równie powszechne były jednak głosy, 
że to właśnie ksiądz proboszcz powinien pozostać osobą podejmują-
cą decyzje – wsłuchując się jednak (w dobrze pojmowanym dialogu) 
w głos świeckich. Do wskazywanych problemów należał bowiem na 
przykład brak przejrzystości, m.in. w obszarze finansów (np. infor-
macja o wynikach prowadzonych zbiórek pieniędzy) czy powoływa-
nia współpracujących z księdzem osób świeckich.

Jednocześnie jedna z grup księży proboszczów wskazuje wprost, 
że „dobrze byłoby, gdyby grupy synodalne włączyły się w życie 
parafialne. Z tych ludzi można tworzyć np. rady duszpasterskie, 
parafialne”. A zgłaszane postulaty większej otwartości dotyczą 
nie tylko księży, ale – jak wskazuje głos z jednej z grup parafial-
nych – także świeckich: „rada parafialne powinna mieć dyżury dla 
osób potrzebujących”.

Zgodnie (choć bardzo różnymi słowami) podkreślano, że „syno-
dalność to nie demokracja” i że należy ją rozumieć jako „podążanie 
razem przez życie do zbawienia. To zaangażowanie i udział całego 
Ludu Bożego w życiu i misji Kościoła. To słuchanie i angażowanie 
się w dialog, który buduje najpierw wspólnotę lokalną – parafialną, 
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a przez to cały Kościół. Synodalność to wspieranie procesów na-
wracania się poprzez słuchanie siebie nawzajem. To uczestnictwo 
w działaniu Kościoła, w procesach kościelnych, które angażują jak 
największą liczbę ochrzczonych i dążą do zmiany mentalności ludzi. 
To też wspólne podążanie duchownych i świeckich ramię w ramię. 
To służenie sobie nawzajem”.

Pojawiły się także głosy poddające w wątpliwość, czy efekty spo-
tkań, zwłaszcza uwagi krytyczne, zostaną przekazane dalej i znajdą 
swoje odzwierciedlenie w syntezie. Gdzieniegdzie pojawiły się także 
głosy krytyki odnośnie do sformułowania pytań – że były one zbyt 
ogólne, zbyt teoretyczne. W niektórych grupach pojawiał się także 
problem wiarygodności Kościoła (w kontekście różnych afer) – po-
trzeby jasnego i jednoznacznego odniesienia do pojawiających się 
problemów przez księży, ale przede wszystkim biskupów.

4. Dalsze kroki – kontynuowanie dzieła Synodu
Dla wielu osób Synod stanowił zupełnie nowe doświadczenie 

Kościoła. Kościoła, w którym wzajemnie troszczymy się o jego 
przyszłość, w którym jesteśmy otwarci na słuchanie innych, ale też 
w którym mamy możliwość wyrażenia swojej opinii.

Notatki z kolejnych spotkań pokazują, że część zagadnień syste-
matycznie powracała w rozmowach poszczególnych grup na kolej-
nych etapach, czego odzwierciedleniem są przedstawione powyżej 
podsumowania poszczególnych spotkań. Powtarzające się tam tema-
ty trudno uznać za przypadkowe – świadczą o występowaniu istot-
nych problemów, które wymagają rozwiązania.

Mimo, że nie było tego typu pytania w materiałach, w około jed-
nej trzeciej grup parafialnych spontanicznie pojawiły się odniesienia 
do potrzeby i planów dalszych działań.

Działania te obejmowały dosyć szerokie spektrum – od stwier-
dzenia, że dotychczasowa praca nie może się po prostu zakończyć 
w tym miejscu, do konkretnych, już podjętych działań – powołania 
(wspólnie z księdzem proboszczem) zespołu, którego zadaniem było-
by prowadzenie dialogu i ożywienie parafii.

Głosy tego typu pojawiały się w całym okresie prac synodalnych, 
szczególnie mocno wybrzmiały podczas spotkania z koordynatorami 
w Bielawie. W odpowiedzi na te głosy i zgodnie z pierwotną intencją 
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zachęcenia do dialogu pomiędzy świeckimi i duchownymi, zespół 
synodalny, w porozumieniu z Biskupem diecezjalnym, podjął decy-
zję o zachęceniu parafialnych grup synodalnych do kolejnych spo-
tkań (osoby spoza grup parafialnych poproszone zostały o dołączenie 
do odpowiednich grup parafialnych). Zaplanowano dwa kolejne spo-
tkania (por. zał. nr 2). Informacja o spotkaniach oraz przekazanie ma-
teriałów miało miejsce podczas spotkania presynodalnego. Spotkania 
mają na celu doprowadzenie do spotkania i dialogu księży probosz-
czów z grupami synodalnymi i zaplanowane zostały na czerwiec 
i wrzesień 2022. Koordynatorzy poproszeni zostali o przekazanie 
łącznej notatki z tych spotkań, w sposób analogiczny jak w wypad-
ku poprzednich spotkań. Na podstawie przesłanych notatek podjęta 
zostanie próba zidentyfikowania obszarów, w których poszczególne 
grupy potrzebowałyby pomocy z zewnątrz. Być może w odpowiedzi 
na wskazane w tym procesie potrzeby przygotowane zostaną kolejne 
materiały. Wcześniejsze notatki wskazywały na konieczność tworze-
nia w parafiach małych grup i pogłębienia formacji. Jeśli znajdzie 
to potwierdzenie w przesłanych notatkach, materiały te będą mogły 
dotyczyć na przykład informacji o ruchach działających na terenie 
diecezji oraz osobach odpowiedzialnych, które mogłyby pomóc 
w ożywieniu życia wiary na terenie danej parafii.

Poniżej znajdują się fragmenty notatek parafialnych dotyczących 
znaczenia i chęci kontynuacji dzieła Synodu:

• Sposobem, by zachęcić osoby ochrzczone do misji, jest świa-
dectwo własnego życia. Bardzo pozytywnym dziełem również 
w tym kierunku jest pomysł utworzenia Grup Synodalnych. 
Można byłoby pozostać przy takiej formie współpracy dla 
dobra każdej parafii, tym samym całego Kościoła (gru-
pa parafialna).

• W grupie pojawił się już podczas wcześniejszego spotkania 
pomysł organizowania w parafii cyklicznych spotkań, pod-
czas których byłaby możliwość rozmowy, wymiany poglądów, 
uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania (np. zostawione 
w skrzynce pytań w przedsionku kościoła). […] Uczestnicy 
spotkania wyrazili potrzebę dalszych spotkań po Synodzie, 
aby rozmawiać o bieżących problemach. Chcieliby, aby znów 
odbywały się spotkania biblijne, aby wyjaśniane były gesty, 
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modlitwy liturgiczne, żeby wszyscy rozumieli, na czym polega 
liturgia. Na pewno należy przedstawić wnioski ze spotkań sy-
nodalnych Proboszczowi (grupa parafialna).

• Dobrze byłoby, gdyby grupy synodalne włączyły się w życie pa-
rafialne. Z tych ludzi można tworzyć np. Rady Duszpasterskie, 
Parafialne (grupa księży proboszczów).

• Ta grupa synodalna wiele mi dała, otworzyłam się, widzę, że 
inni myślą podobnie i nie jestem w tym sama. Te grupy powin-
ny pozostać w jakiejś formie być pomocne proboszczowi (gru-
pa parafialna).

• Jako parafialna grupa synodalna chcemy i będziemy kontynu-
ować to dzieło w naszej lokalnej wspólnocie (grupa parafialna).

• Wszyscy zdecydowanie opowiedzieli się, że to nie koniec. 
Pozostajemy grupą synodalną. Powstały nowe pomysły do 
wykorzystania w naszej parafii. Chcemy się jeszcze spotykać 
i coś wspólnie realizować. To miłe, gdyż grupa zawiązana była 
z różnych ludzi, nie wszyscy się wcześniej spotykaliśmy. […] 
Dziękujemy za współpracę. Doświadczyliśmy wiele dobrego. 
Moc problemów przeanalizowaliśmy wspólnie, na wiele no-
wych zwróciliśmy uwagę (grupa parafialna).

• Grupa Synodalna – Boża iskra! Kiedyś w naszej wspólnocie 
parafialnej istniały takie grupy, ale gdzieś to się skończy-
ło. Potrzeba, aby ta Boża iskra na nowo się rozpaliła. […] 
Chciałabym, aby Kościół był synodalny, ale chciałabym, 
aby ten synod trwał nadal. Ale musi być kapłan, który będzie 
przygotowany i który będzie nas prowadził razem z Duchem 
Świętym (grupa parafialna).

• Nie mogę zapomnieć wypowiedzi młodej osoby (spotkanie 
w Bielawie), która w grupie dzielenia tak pięknie mówi-
ła o Bogu i Kościele. Było mi po prostu wstyd, że ja tak nie 
potrafię mówić tak o Bogu. Ale i tak dzięki tej naszej grupie 
stałam się bardziej otwarta na Kościół, inaczej patrzę teraz na 
Kościół. Grupa synodalna otworzyła mi oczy na problemy i wi-
dzę duży potencjał czegoś wielkiego… (grupa parafialna).

• Konieczne omówienie wniosków z ks. Proboszczem, dostoso-
wanie ich do pracy w parafii, podjąć próbę opracowania metod 
przekazywania informacji dotyczących działań we wspólnocie 
( zachęcenie innych) (grupa parafialna).
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• Na koniec wszyscy uczestnicy wyrazili chęć i potrzebę powsta-
nia w naszej parafii grupy na początek biblijnej, w której moż-
na by było się spotykać, rozwiązywać sporne kwestie i wspólnie 
podążać razem (grupa parafialna).

• Dystans do księży, to że nie znamy ich osobiście, sprzyja złym 
opiniom o nich. Jesteśmy wdzięczni za dopuszczenie nas do 
głosu. Liczymy na to, że spotkania synodalne coś zmienią, 
chcemy je kontynuować (grupa parafialna).

• Po ostatnim spotkaniu stwierdziliśmy jednogłośnie, że to nie 
powinien być koniec naszych spotkań.!!! (grupa parafialna).

• Spotkanie zakończyliśmy Agapą przy udziale naszego 
Proboszcza. Pełni nadziei i wiary, zachęceni spotkaniami syno-
dalnymi pragniemy kontynuować nasze spotkania. Przenieść je 
na rozszerzone grono chętnych parafian i starać się „podążać 
razem” (grupa parafialna).

• Potrzeba dużej pracy formacyjnej w parafii – my ją częściowo 
przeszliśmy w pracach synodu parafialnego (grupa parafialna).

• Spotkania synodalne powinny stać się praktyką w każdej pa-
rafii i powinny odbywać się chociaż raz w roku. Synodalność 
może zmieniać Kościół na lepsze (grupa parafialna).

12.  
ZAPROSZENIE NA LETNIE REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW

Drodzy Katecheci,
Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej informuje, 

że – zgodnie z zapowiedzią na pielgrzymce w Legnicy – letnie re-
kolekcje dla katechetów odbędą się w dniach 28–30 czerwca 2022 r. 
w domu rekolekcyjnym ojców redemptorystów w Bardzie, plac 
Wolności 5.

Rekolekcje poprowadzi: o. Mirosław Grakowicz CSsR – kustosz 
sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie.

Rekolekcje rozpoczynają się w pierwszym dniu o godz. 15.00, 
a kończą w ostatnim po obiedzie – ok. godz. 15.00. Nie jest to dzień 
skupienia, ale rekolekcje, dlatego katecheta powinien wziąć udział 
w całości ćwiczeń. Nie przewidujemy tzw. „rekolekcji z dojazdu”.
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W programie przewidziana jest m.in. codzienna Eucharystia z ho-
milią, adoracja Najśw. Sakramentu, modlitwa, medytacja, konferencje 
ascetyczne, okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, 
a także spotkanie poświęcone aktualnym sprawom katechetycznym.

Prosimy zabrać ze sobą śpiewniki (ew. książeczki do nabożeń-
stwa), Liturgię Godzin, różaniec, Pismo Święte, notatniki i przybory 
do pisania. Mile widziane są instrumenty muzyczne. Na zakończenie 
katecheci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w rekolekcjach 
formacyjno-szkoleniowych.

Prosimy, aby dobrze się zastanowić, podjąć decyzję i nie wyco-
fywać się w ostatniej chwili z udziału w rekolekcjach (względy or-
ganizacyjne). Koszty będą kształtowały się w zależności od liczby 
uczestników (raczej nie mniej niż 200 zł od osoby – wiadomo, że 
wzrosły wszelkie koszty i opłaty). Następne rekolekcje odbędą się 
w czasie ferii zimowych.

Ks. Marek Korgul
Dyrektor Wydziału Katecehtycznego

13.  
POZNAWAĆ – CELEBROWAĆ – GŁOSIĆ 

OKOLICZNOŚCIOWE SŁOWO W FORMIE LISTU REKTORA PWT  
WE WROCŁAWIU ORAZ REKTORA WSD DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ 

NA PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 18 KWIETNIA 2022 R.

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry,
Gromadzimy się przy Chrystusowym stole eucharystycznym 

w pierwszym dniu powszednim w oktawie Zmartwychwstania 
Pańskiego. Liturgiczne oktawy to w Kościele szczególna tradycja 
przedłużania na cały kolejny tydzień – w sumie osiem dni – ducho-
wego przeżycia Bożych tajemnic. Oktawa Wielkanocy to zatem czas 
przedłużenia i pogłębienia radości Nocy Paschalnej, procesji rezurek-
cyjnej, wielkich duchowych wzruszeń Triduum Paschalnego, także 
pogłębienia owoców osobistego nawrócenia, owoców Wielkiego 
Postu. Czujmy się zaproszeni do pogłębiania wydarzenia wielka-
nocnego, wspomagając się bogactwem tekstów biblijnych i modlitw 
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Kościoła, które w tym czasie otrzymujemy. Obdarowani Bożym sło-
wem zwróćmy dziś uwagę na dwa zagadnienia, które poprowadzą 
nasze rozważanie: po pierwsze, w jaki sposób kluczem do osobistego 
przeżywania tajemnicy wielkanocnej jest chrzest, po drugie zaś po-
ruszymy sposoby takiego zanurzenia się w historię Chrystusa, aby 
przyniosło nam ono duchowy pożytek.

1. Chrzest jako klucz do osobistego przeżywania tajemnicy 
wielkanocnej

W dzisiejszej modlitwie dnia, kolekcie, Kościół modli się nastę-
pującymi słowami: „Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz 
liczbę dzieci swojego Kościoła, spraw, aby Twoi wierni przestrzegali 
w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyję-
li”. Modlitwa ta stanowi swoisty klucz do zrozumienia przesłania 
liturgii, w której uczestniczymy. Podkreśla przede wszystkim to, że 
Wielkanoc nie jest oderwanym od rzeczywistości jedynie sentymen-
talnym wspomnieniem pewnego cudownego zdarzenia w zamierz-
chłej i odległej przeszłości, w tym wypadku Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Przeciwnie, Wielkanoc ma być w zamierzeniu 
Kościoła świętem głęboko związanym z naszą codziennością, ma być 
świętem zanurzenia w wewnętrzną warstwę tych wydarzeń, o któ-
rych słyszeliśmy w czytaniach biblijnych. Idzie o to, aby słuchając 
słów Apostoła Piotra, który z mocą świadczy o Zmartwychwstałym, 
przejąć się do głębi, jak to uczynili jego słuchacze. Chodzi też o to, 
aby Ewangelia o ukazaniu się Chrystusa niewiastom nie była jakąś 
zewnętrzną migawką biblijnej narracji, ale żeby stała się osobistą 
przestrzenią naszego spotkania z Tym, który mówi do nich: „Nie 
bójcie się” i posyła ich z misją. To jest właśnie „chrzcielny” sposób 
słuchania słowa, sposób, który jest zanurzaniem się w tekst i jego 
duchowe znaczenie. Podkreślmy jeszcze raz słowo przed chwilą 
wypowiedziane, słowo „zanurzenie” – tym właśnie terminem tłu-
maczy się dosłownie łaciński i grecki wyraz baptisma, oznaczający 
chrzest. Chrzest więc to „zanurzenie”, całkowite zagłębienie się w hi-
storię Jezusa Chrystusa, które sprawia, że Jego życie, nauka, śmierć 
i zmartwychwstanie nie są tylko zapisami w kronice, ale stają się 
one rzeczywistością naszych serc. Oktawa Zmartwychwstania staje 
się czasem szczególnej kontemplacji tego, co zdarzyło się duchowo 
podczas Wigilii Paschalnej, jest zanurzaniem się i obmywaniem, 
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odświeżaniem pogłębionego spojrzenia na świat i siebie samych 
w nowym świetle. Odświeżenie wiary podkreśliła w liturgii wiel-
kanocnej celebracja poświęcenia nowej wody, która jest szczegól-
nym znakiem odnowienia naszego życia w Chrystusie. Dobrze też 
pamiętać, że Oktawa Wielkanocna – przez znak białych szat nowo 
ochrzczonych – nazywana była już w starożytności „białym tygo-
dniem” (łac. hebdomada in albis), zanim w stosunkowo niedawnej 
tradycji nazwa ta została przeniesiona w nowy kontekst pierwszych 
Komunii świętych, które zresztą też są zachętą i inspiracją właśnie do 
odświeżenia gorliwości w praktykowaniu wiary.

2. Sposoby zanurzania się w tajemnicę Chrystusa: poznawanie, 
celebrowanie, świadectwo

Po przypomnieniu, że kluczem do świętowania Wielkanocy jest 
tajemnica chrztu, zastanówmy się, na jakie sposoby możemy wcho-
dzić w głębię tajemnicy Chrystusa, aby odnieść duchowy pożytek. 
Wśród wielu perspektyw i programów warto z pewnością w tym 
roku przypomnieć specyficzną dynamikę chrześcijańskiego powoła-
nia, którą w trzech hasłach sformułował aktualny program duszpa-
sterski Kościoła w Polsce: poznawać Chrystusa –celebrować Jego 
tajemnicę – składać Mu świadectwo. Takie właśnie etapy ma kończą-
cy się w tym roku cykl programu duszpasterskiego, poświęconego 
Eucharystii: „Wielka tajemnica wiary” (rok 2020); „Zgromadzeni 
na świętej wieczerzy” (rok 2021) i „Posłani w pokoju Chrystusa” 
(rok bieżący).

Poznawać tajemnicę wiary, celebrować ją w sposób sakramental-
ny, wreszcie wychodzić do innych ze świadectwem – oto dynamika 
nie tylko kościelnego programu, który dobiega końca, ale duchowego 
i nigdy nie kończącego się programu każdego człowieka wierzącego. 
Program tyleż prosty, co i wymagający: wypada przecież w świetle 
tajemnicy wielkanocnej zastanowić się dzisiaj i zapytać samego sie-
bie: na ile ja poznaję Chrystusa? Na ile się interesuję Jego nauką? 
Na ile korzystam ze strumieni łask płynących w sakramentach? Na 
ile wreszcie odważam się wdrożyć w codzienność to, czego wymaga 
moja wiara? Nasz chrzest przecież nie jest jedynie urzędowym ak-
tem, uwiecznionym na fotografii, ale przyjęciem potrójnej misji: pro-
rockiej (czyli zdolności słyszenia Boga), kapłańskiej (czyli zdolności 
wchodzenia z nim w relację) i królewskiej (czyli postawy służebnej 
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wobec braci). Znakiem tej potrójnej misji było nasze osobiste na-
maszczenie olejem krzyżma, którego symbolika mocno przemówiła 
również w liturgii minionego Triduum Paschalnego.

Skoro dzisiaj Kościół wyprasza dla wiernych łaskę wytrwałego 
„przestrzegania w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który 
z wiarą przyjęli”, to znaczy, że chrzest niesie ze sobą zobowiązania, 
konsekwencje. Nie należy jednak z pewnością rozumieć tych zobo-
wiązań jako jedynie ciężarów i ograniczeń, ale raczej jako przyję-
cie nowego sposobu życia, w którym nie ma już miejsca na grzech 
w jego wielorakich przejawach, jest natomiast miejsce chociażby 
na godne znoszenie cierpienia. Pisał kiedyś o tej tajemnicy święty 
papież Leon Wielki: „Trzykrotne zanurzenie w wodzie wyobraża 
trzydniową śmierć Pana; do zdroju chrzcielnego zstępuje stary czło-
wiek, a wychodzi zeń nowy, odrodzony; ale to, co ten sakrament 
w nas rozpoczął, winniśmy wypełnić czynem. Cały pozostający nam, 
po odrodzeniu w Duchu Świętym, okres życia winien być chętnym 
podejmowaniem krzyża!”. To właśnie przypomina nam Katechizm 
Kościoła Katolickiego, gdy mówi: Chrzest, którego pierwotnym 
i pełnym znakiem jest zanurzenie, oznacza rzeczywiście zstąpienie 
do grobu chrześcijanina, który z Chrystusem umiera dla grzechu ze 
względu na nowe życie (KKK, nr 628).

Poznawanie Chrystusa to poszukiwanie prawdy o Nim w Piśmie 
Świętym, w traktatach teologicznych, w dziełach mistycznych, na 
osobistej modlitwie. Celebrowanie tajemnicy Chrystusa to aktywne 
i duchowe uczestnictwo w świętej liturgii, w której On sam karmi 
nas swoim słowem i Ciałem eucharystycznym, w której także On 
sam przywraca nas do łaski w sakramencie pojednania. Wreszcie 
świadectwo to naturalna konsekwencja poprzednich dwóch etapów, 
a także weryfikacja ich autentyczności: jeśli Eucharystia prowadzi 
nas do budowania pokoju z innymi, jeśli uzdalnia nas do wyba-
czania i otwierania serc dla innych, to istotnie jesteśmy zanurzeni 
w Chrystusa, jesteśmy ludźmi Wielkiej Nocy Zmartwychwstania.

Zakończenie
Na zakończenie tej wielkanocnej refleksji, wraz z zachętą do trwa-

nia w dynamice chrzcielnego zanurzenia w tajemnicę Chrystusa oraz 
najlepszymi życzeniami wielu łask od Zmartwychwstałego Pana, 
niech wybrzmią także słowa wielkiej wdzięczności wobec wszystkich 
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przyjaciół i dobrodziejów Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Świdnickiej, za wsparcie udzielane naszej wspólnocie for-
macyjnej w formie dzisiejszej składki na tacę i w postaci modlitwy za 
powołanych i o nowe powołania. Niech w tych bolesnych burzliwych 
tygodniach rosyjskiej agresji na naród ukraiński, naznaczonych cier-
pieniem, wygnaniem, a nierzadko i okrutną śmiercią – nie zabraknie 
w nas nadziei, płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa, który jest 
Królem Pokoju, a także Sędzią sprawiedliwym. Pozostawiajmy Jemu 
sąd, a sami stawajmy się żywymi ikonami Jego miłosierdzia na ziemi.

Ks. Włodzimierz Wołyniec
Rektor PWT we Wrocławiu

Ks. Dominik Ostrowski 
Rektor WSD Diecezji Świdnickiej



VII. ZMIANY PERSONALNE 
DUCHOWIEŃSTWA

ZMIANY I NOMINACJE  
W II KWARTALE 2022 ROKU

Nominacje kanonickie do Kapituły Katedralnej
1. Ks. Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ŚKB 

– ustanowiony kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej.
2. Ks. Włodzimierz Binkowski, Wikariusz Sądowy, Oficjał 

Sądu Biskupiego – ustanowiony kanonikiem honorowym 
Kapituły Katedralnej.

Nominacje kanonickie do Kapituły Kolegiackiej Matki Bożej 
Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

1. Ks. Józef Błauciak, proboszcz parafii pw. św. Jerzego 
w Dzierżoniowie – ustanowiony kanonikiem gremialnym 
Kapituły Kolegiackiej.

2. Ks. Jacek Biernacki, proboszcz parafii pw. św. Józefa 
w Starych Bogaczowicach – stanowiony kanonikiem gremialnym 
Kapituły Kolegiackiej.

3. Ks. Czesław Studenny, proboszcz parafii pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu – ustanowiony kanoni-
kiem honorowym Kapituły Kolegiackiej.

Zmiany funkcyjne
1. Ks. Paweł Kilimnik, dotychczasowy sekretarz Biskupa 

Świdnickiego – ustanowiony dyrektorem Domu Rekolekcyjnego 
w Bardzie.

2. Ks. Marek Korgul ustanowiony dyrektorem Diecezjalnego 
Instytutu Formacji Stałej Duchownych Diecezji Świdnickiej.

3. Ks. Stanisław Przerada, dotychczasowy proboszcz par. pw. 
św. Józefa w Jaworzynie Śl. – zam. w DKE z zadaniem pełnienia 
posługi kanonika penitencjarza i egzorcysty.



  Zmiany i nominacje w II kwartale 2022 roku 111

Neoprezbiterzy
1. Ks. Marcin Kirkiewicz ustanowiony wikariuszem w parafii 

pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej.
2. Ks. Paweł Kruk ustanowiony wikariuszem w parafii pw. św. 

Anny w Ząbkowicach Śląskich
3. Ks. Paweł Nowotyński ustanowiony wikariuszem w parafii 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku.
4. Ks. Krystian Stasiak ustanowiony wikariuszem w parafii pw. 

NMP Królowej Polski w Świdnicy.

Księża przechodzący na emeryturę
1. Ks. Stanisław Kucharski, dotychczasowy proboszcz par. pw. 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie – emerytura, zam. w DKE.
2. Ks. Stanisław Panewski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. 

św. Jadwigi w Mokrzeszowie – emerytura, zam. w DKE.
3. Ks. Jan Patykowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. 

Michała Archanioła w Ludwikowicach Kłodzkich – emerytura, zam. 
w Sokolcu.

Księża przebywający na urlopach
1. Ks. Piotr Hebda, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. 

Wawrzyńca w Budzowie – urlop.
2. Ks. Ryszard Mucha, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. 

Marii Magdaleny w Wójtowicach – urlop.
3. Ks. Wiesław Rak, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Wita 

w Niwie – urlop.
4. Ks. Klaudiusz Wollek, dotychczasowy administrator par. pw. 

św. Piotra i Pawła w Długopolu Górnym – urlop.

Zmiany proboszczowskie
1. Ks. kan. Artur Bilski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. 

św. Bartłomieja w Topoli – ustanowiony proboszczem parafii pw. św. 
Michała Archanioła w Słupicach.

2. Ks. kan. Marcin Czchowski, dotychczasowy proboszcz parafii 
pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach Świdnickich – ustanowiony 
proboszczem parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie.
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3. Ks. Marcin Januszkiewicz, dotychczasowy wikariusz w para-
fii pw. św. Wojciecha Biskupa w Wałbrzychu – ustanowiony admini-
stratorem parafii pw. św. Bartłomieja w Topoli.

4. Ks. kan. Stanisław Karawan, dotychczasowy proboszcz para-
fii pw. św. Jakuba Apostoła w Ścinawce Dolnej – ustanowiony pro-
boszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Budzowie.

5. Ks. kan. Stanisław Kasztelan, dotychczasowy proboszcz pa-
rafii pw. św. Barbary w Nowej Rudzie – ustanowiony proboszczem 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku.

6. Ks. Robert Krupa, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju – ustanowiony administratorem 
parafii pw. św. Wita w Niwie.

7. Ks. Tomasz Krupnik, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej – ustanowiony admi-
nistratorem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach.

8. Ks. kan. Jarosław Leśniak, dotychczasowy proboszcz parafii 
pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie – ustanowiony probosz-
czem parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach Świdnickich.

9. Ks. Bartłomiej Łuczak, dotychczasowy administrator parafii 
pw. św. Marcina w Żelaźnie – ustanowiony proboszczem tejże parafii.

10. Ks. kan. Andrzej Majka, dotychczasowy administrator para-
fii pw. św. Jadwigi w Mokrzeszowie i dyrektor administracyjny WSD 
w Świdnicy – ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Wirach.

11. Ks. kan. Marek Mielczarek, dotychczasowy proboszcz para-
fii pw. św. Michała Archanioła w Słupicach – ustanowiony probosz-
czem parafii pw. św. Józefa w Jaworzynie Śl.

12. Ks. Piotr Ochoński, dotychczasowy dyrektor Domu 
Rekolekcyjnego w Bardzie – ustanowiony proboszczem parafii pw. 
św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu.

13. Ks. Krzysztof Papierz, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu – ustanowiony 
administratorem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Ścinawce Dolnej.

14. Ks. Arkadiusz Raczyński, dotychczasowy wikariusz parafii 
pw. Bożego Ciała w Międzylesiu – ustanowiony administratorem pa-
rafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Długopolu Górnym.
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15. Ks. kan. Julian Rafałko, dotychczasowy proboszcz parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku – ustanowiony pro-
boszczem parafii pw. św. Barbary w Nowej Rudzie.

16. Ks. Rafał Śliwiński, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. Zesłania Ducha Świętego w Boguszowie-Gorcach – usta-
nowiony administratorem parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Ludwikowicach Kłodzkich.

17. Ks. kan. Adam Woźniak, dotychczasowy proboszcz parafii 
pw. św. Michała Archanioła w Wirach – ustanowiony proboszczem 
w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie.

18. Ks. Marcin Zawada, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
Królowej Polski w Głuszycy – ustanowiony administratorem parafii 
pw. św. Jadwigi w Mokrzeszowie.

Zmiany wikariuszowskie
1. Ks. Dariusz Balcerek, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 

św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej – ustanowiony wika-
riuszem w parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie.

2. Ks. Sebastian Bardas, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku – ustanowiony wikariu-
szem w parafii pw. św. Barbary w Walimiu.

3. Ks. Łukasz Basisty, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Bielawie – ustanowiony wikariuszem w pa-
rafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie.

4. Ks. Jarosław Buczyński, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu – ustanowiony wi-
kariuszem w parafii pw. św. Jana Apostoła w Dziećmorowicach.

5. Ks. Michał Buraczewski, dotychczas student KUL – ustano-
wiony wikariuszem w parafii pw. św. Antoniego w Pieszycach.

6. Ks. Grzegorz Fabiński, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. św. Stanisława BM i św. Wacława – ustanowiony wikariuszem 
w parafii pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju.

7. Ks. Krzysztof Faron, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich – ustanowiony wikariu-
szem w parafii pw. Najśw. Zbawiciela Świata i MB Szkaplerznej 
w Strzegomiu.
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8. Ks. Dawid Fiołek, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu – ustanowiony wika-
riuszem w parafii pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich.

9. Ks. Andrzej Franków, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
św. Andrzeja Boboli w Świdnicy – ustanowiony wikariuszem w pa-
rafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy.

10. Ks. Krzysztof Frącek, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju – ustanowiony wikariu-
szem w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju.

11. Ks. Michał Gibek, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu – ustanowiony wika-
riuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach.

12. Ks. Mateusz Hajder, dotychczasowy duszpasterz w Misji 
Katolickiej w Niemczech – ustanowiony wikariuszem w parafii pw. 
NMP Królowej Polski w Świdnicy.

13. Ks. Krzysztof Iskra, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
św. Barbary w Wałbrzychu – ustanowiony wikariuszem w parafii pw. 
Świętych Piotra i Pawła w Wałbrzychu.

14. Ks. Daniel Kapłon, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Bielawie – ustanowiony wikariuszem w pa-
rafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Boguszowie-Gorcach.

15. Ks. Jerzy Kozłowski, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie – ustanowiony wikariuszem 
w parafii pw. św. Stanisława BM i św. Wacława w Świdnicy.

16. Ks. Mateusz Kubusiak, dotychczasowy wikariusz w para-
fii pw. Najśw. Zbawiciela Świata i MB Szkaplerznej w Strzegomiu 
– ustanowiony wikariuszem w parafii pw. św. Andrzeja Boboli 
w Świdnicy

17. Ks. Grzegorz Kupczyk, dotychczasowy rezydent w parafii 
pw. Najśw. Zbawiciela Świata i MB Szkaplerznej w Strzegomiu – 
ustanowiony wikariuszem w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu 
w Wałbrzychu.

18. Ks. Grzegorz Kwiatkowski, dotychczasowy wikariusz w pa-
rafii pw. św. Jadwigi w Bolkowie – ustanowiony wikariuszem w pa-
rafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy.

19. Ks. Sebastian Makuch, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy – ustanowiony wikariuszem 
w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu.
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20. Ks. Krzysztof Malinowski, dotychczasowy wikariusz w para-
fii pw. MB Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu – ustanowiony wika-
riuszem w parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie.

21. Ks. Krzysztof Myszogląd, dotychczasowy wikariusz w pa-
rafii pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie – ustanowiony wikariuszem 
w parafii pw. św. Wojciecha w Wałbrzychu.

22. Ks. Piotr Sipiorski, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie – ustanowio-
ny wikariuszem w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Strzegomiu.

23. Ks. Stanisław Skrzypek ustanowiony wikariuszem w parafii 
pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju.

24. Ks. Maciej Sroczyński, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. św. Barbary w Walimiu – ustanowiony wikariuszem w parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu.

25. Ks. Wojciech Sznajder, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju – ustanowiony wika-
riuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie.

26. Ks. Rafał Szuba, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. św. 
Antoniego w Pieszycach – ustanowiony wikariuszem w parafii pw. 
NMP Królowej Polski w Głuszycy.

27. Ks. Artur Tomczak, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy – ustanowiony wikariuszem 
w parafii pw. Bożego Ciała w Międzylesiu.

28. Ks. Bartosz Tusiński, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. 
św. Katarzyny w Nowej Rudzie-Słupcu – ustanowiony wikariuszem 
w parafii pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej.

29. Ks. Krzysztof Wereski, dotychczasowy wikariusz w parafii 
pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy – ustanowiony wikariuszem 
w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu.

30. Ks. Jan Putyra – zakończenie funkcji rezydenta w parafii pw. 
św. Mikołaja w Świebodzicach.



VIII. WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

1. 
ŚP. KS. KAN. HENRYK BUJOK  

(1939-2022)

Urodził się 5 marca 1939 r. w Nowym Bytomiu, woj. katowickie, 
jako trzeci syn Edwarda i Łucji zd. Hajduk.

Ochrzczony został 16 marca 1939 r. w kościele parafial-
nym pw. Świętego Ducha w Nowym Bytomiu-Czarnym Lesie 
przez ks. Henryka Ligonia, znanego działacza społecznego na 
Górnym Śląsku.

Szkołę podstawową ukończył w Nowym Bytomiu w roku 1953. 
Tam też do 1956 roku pracował i uczył się zawodu w zakładzie pie-
karniczo-cukierniczym swego taty. W tzw. okresie „kultu jednostki” 
zakład został upaństwowiony i w 1957 roku wraz z rodzicami prze-
prowadził się do Karpacza, w archidiecezji wrocławskiej, gdzie z ro-
dzicami nadal pracował w nowo otwartym zakładzie piekarniczo-cu-
kierniczym. W 1959 roku podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
dla Pracujących w Jeleniej Górze, które ukończył maturą w roku 
1963. W latach 1963-1969 studiował w Metropolitalnym Wyższym 
Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abpa Bolesława Kominka 
21 czerwca 1969 r. w archikatedrze wrocławskiej. Następnego 
dnia odprawił Mszę św. prymicyjną w kościele pw. Najśw. Serca 
Jezusowego w Karpaczu. Kazanie prymicyjne wygłosił ks. dr 
Jan Krucina.

Przez dziesięć lat (1969-1979) posługiwał jako wikariusz w na-
stępujących parafiach ówczesnej archidiecezji wrocławskiej: w para-
fii pw. św. Mikołaja w Głogowie nad Odrą (1969-1972); w parafii 
pw. św. Piotra i Pawła w Namysłowie (1972-1973); w parafii pw. 
Świętego Krzyża w Jeleniej Górze (1973-1974) oraz w parafii pw. 
św. Anny w Wałbrzychu (1974-1979).

W lipca 1979 roku ks. Henryk podjął posługę duszpasterską 
w diecezji Hildesheim w RFN, jako wikariusz w Salzitler, a po roku 
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został proboszczem w parafii Meine, w dekanacie Wolfsburg. Po 
siedmiu latach przeniósł się do Bawarii do arcybiskupstwa München-
Freising, gdzie w parafii Hohenlinden, w dekanacie Erding, pełnił 
obowiązki proboszcza. Po ciężkiej chorobie i pomyślnej rekonwale-
scencji podjął pracę duszpasterską przy parafii pw. Świętego Ducha 
w centrum Monachium.

Po prawie 25-letniej posłudze duszpasterskiej w Niemczech, 
w 2004 r. przeszedł na emeryturę i powrócił do kraju. Jako emeryt 
mieszkał w Jeleniej Górze, Cieplicach-Zdroju, pomagając dusz-
pastersko w różnych parafiach1. 23 czerwca 2019 r. w macierzystej 
parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Karpaczu uro-
czyście obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Mszę św. jubileuszową 
sprawował ks. infułat Józef Strugarek w asyście ks. prałata Marka 
Babuśki i ks. prałata Zbigniewa Wolanina2.

W roku 2000 kard. Henryk Gulbinowicz, arcybiskup wrocławski, 
obdarzył go godnością kanonika RM3, a w 2006 roku biskup świd-
nicki Ignacy Dec uczynił go kanonikiem honorowym Świdnickiej 
Kapituły Katedralnej4.

Ostatnie lata życia spędził u krewnych w Ingolstadt, gdzie 1 maja 
2022 r. odszedł do Pana. Pogrzeb odbył się 21 czerwca 2022 r. 
w Karpaczu. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył bp Ignacy Dec.

Ks. Zdzisław Pienio

2. 
ŚP. KS. KAN. WŁADYSŁAW WICHROWICZ  

(1941-2022)

Urodził się 28 czerwca 1941 r. w Skwarzawie Starej (powiat 
Żółkiew, woj. lwowskie) jako syn Tomasza i Katarzyny z domu 
Maryniak. Tato Władysława zginął w czasie II wojny światowej. 

1  Akta personalne śp. ks. Henryka Bujoka. Archiwum Kurii Biskupiej w Świdnicy.
2  XMB, Zmarł kanonik świdnickiej Kapituły. Ingolstadt, „Niedziela” – edycja świdnic-

ka, 2022, nr 20 (814) s. II.
3  „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”, 53 (2000) nr 2, s. 148.
4  Kanonik z Niemiec, „Gość Niedzielny” – edycja świdnicka, 2006, nr 7 (91) s. II.
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Ochrzczony 30 czerwca 1941 r. w kościele parafialnym w Żółkwi, 
bierzmowany 9 czerwca 1954 r. w Skwarzawie.

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 z mamą i rodzeń-
stwem przyjechał do wsi Byczeń koło Kamieńca Ząbkowickiego. 
Szkołę podstawową ukończył w Goleniowie Śląskim, natomiast do 
Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał w Paczkowie, gdzie w roku 
1959 złożył egzamin dojrzałości.

W latach 1959–1965 studiował w Wyższym Seminarium 
Duchownym we Wrocławiu. W 1965 roku z rąk bpa Pawła Latuska 
otrzymał w katedrze wrocławskiej święcenia diakonatu (28 mar-
ca), a trzy miesiące później (27 czerwca) w kościele pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Nowej Rudzie przyjął święce-
nia prezbiteratu.

Po święceniach kapłańskich duszpasterskie posługiwanie jako 
wikariusz ks. Władysław rozpoczął w Zgorzelcu (1965–1969). 
Następnie pracował w parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie 
(1969-1971), w parafii pw. św. Józefa w Świdnicy (1971-1974) 
i w parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Wrocławiu-Ołtaszynie 
(1974-1978).

Pierwszą placówką, w której od 1978 do 2001 roku pracował 
jako proboszcz była parafia pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa 
w Jaszkotlu. Następnie przez rok był proboszczem w parafii pw. 
Matki Bożej Zwycięskiej w Mrozowie (2001–2002). W 2002 roku 
został skierowany do parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Ścinawce 
Dolnej, gdzie pracował do 2009 roku. W 2004 roku parafia ta weszła 
w skład diecezji świdnickiej. W 2009 roku z powodów zdrowotnych 
został odwołany z obowiązków proboszcza i skierowany na urlop 
zdrowotny z zamieszkaniem w domu parafialnym par. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju5.

W 1985 roku otrzymał godność kanonika EC, a w 1990 kanonika 
RM. Przez rok był także dekanalnym wizytatorem religii w dekana-
cie Kąty Wrocławskie.

Redaktorzy „Wrocławskiego Gościa Niedzielnego” uwiecz-
nili dwa ważne wydarzenia duszpasterskie z okresu pracy 
ks. Władysława Wichrowicza w Jaszkotlu. Pierwszym z nich była 

5  Akta personalne śp. ks. Władysława Wichrowicza, Archiwum Kurii Biskupiej 
w Świdnicy
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konsekracja dwóch nowych dzwonów, wykonanych przez fir-
mę Felczyńskich z Taciszowa koło Gliwic, dokonana przez kard. 
Henryka Gulbinowicza 7 marca 1999 r. Mniejszy dzwon nosi imię 
patrona Wrocławia – bł. Czesława, waży 200 kg i został ufundowany 
dla uczczenia 1000-lecia biskupstwa wrocławskiego. Drugi nosi imię 
św. Wojciecha i jest darem parafian na jubileusz 2000-lecia chrześci-
jaństwa6. Inicjatorem tego dzieła był ksiądz proboszcz Władysław.

Drugie wydarzenie związane jest z odpustem ku czci św. Jadwigi 
w kościele filialnym w Sadkowie. Po uroczystej Mszy św. w dniu 
10 października 1999 r. mieszkańcy Sadkowa wyruszyli w procesji 
do jubileuszowych krzyży postawionych dla uczczenia 2000-le-
cia chrześcijaństwa i 1000-lecia biskupstwa wrocławskiego. 
Dopełnieniem uroczystości odpustowych była parafialna pielgrzym-
ka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, Liturgicznej Służby 
Ołtarza i scholii, pod przewodnictwem ks. Władysława do grobu św. 
Jadwigi w Trzebnicy7.

W Jaszkotlu ks. Władysław owocnie współpracował z miejsco-
wym Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej, które prowadziły 
tam Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla 60 dzieci niepełnospraw-
nych. Sprawował opiekę duszpasterską nad nimi, a także, wraz z ka-
techetką Jadwigą Martyszko, uczył religii w szkołach w Jaszkotlu 
i Sadkowie. Ponadto w niedziele prowadził katechezy dla dzieci czte-
ro- i pięcioletnich8.

Msza św. pogrzebowa i obrzędy ostatniego pożegnania śp. 
ks. kan. Władysława Wichrowicza, pod przewodnictwem bpa Marka 
Mendyka, odbyły się 28 czerwca 2022 r. w kościele filialnym pw. św. 
Mikołaja w Byczeniu (par. Topola, dekanat Kamieniec Ząbkowicki).

Ks. Zdzisław Pienio

6  S. Wiśniewski, Dar kochającego Boga, „Gość Niedzielny” – edycja wrocławska 
1999, nr 12 (181) s. 21.

7  /W.W./ Jadwiżańskie święto w Sadkowie, „Gość Niedzielny” – edycja wrocławska 
1999, nr 45 (214) s. 20.

8  S. Wiśniewski, Dar kochającego Boga, dz. cyt., s. 21.



IX. PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE

A. HOMILIE KSIĘŻY BISKUPÓW

1.

BP MAREK MENDYK

MODLITWA O WIENIEC SPRAWIEDLIWOŚCI 
I WIECZNEJ CHWAŁY

Świdnica, 12 kwietnia 2022 r. – Homilia podczas Mszy św. dla 
katyńskich środowisk patriotycznych

Wprowadzenie
Przeżywamy 82. rocznicę zbrodni katyńskiej. Dlaczego stale 

przywołujemy te rocznice? Bo pamięć o ważnych wydarzeniach 
historycznych wyrywa nasze umysły i serca z marazmu, wzbudza 
pragnienie wielkich czynów i walki o największe cele. Pamięć jest 
częścią naszej tożsamości.

Wspominając Katyń, modlimy się o wieniec sprawiedliwości 
i wiecznej chwały dla budowniczych i obrońców Najjaśniejszej II 
Rzeczypospolitej. Modlimy się za Ofiary katyńskiej zbrodni, wspo-
minamy Kozielsk, Starobielsk; modlimy się za więźniów licznych 
sowieckich gułagów, niemieckich obozów.

Prawda o katyńskiej zbrodni bardzo długo była ukrywana, a wręcz 
zakłamywana. Dopiero w 1990 roku przyznano, że tego dokonali 
Rosjanie, a dwa lata potem (dokładnie 30 lat temu) zdecydowano 
o udostępnieniu dokumentów na jej temat. Katyń to bolesna rana 
polskiej historii; historii, która nas uczy i przypomina, że walka o na-
ród, jego tożsamość i duchową żywotność jest w dużej mierze walką 
o jego kulturę. Dlatego jest to przestrzeń, o którą tak bardzo zabiega-
ją aktywni przedstawiciele różnych środowisk.
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Nie brakuje ciągle i takich, którzy ośmieszają patriotyzm, kpią 
z mówienia o miłości i gotowości poświęcenia w obronie i niepod-
ległości Ojczyzny. Ich strategią jest często ośmieszenie i podważanie 
polskości, tzn. przede wszystkim przywiązania do Boga i rodziny, 
ale także wielu rodzimych tradycji. Polskość przedstawiana jest jako 
zaściankowość, balast i raczej powód do wstydu. Dzisiaj, może bar-
dziej niż kiedykolwiek wcześniej, patriotyczna myśl dojrzewa w nas 
szczególnie mocno.

Słowo Boga do nas dzisiaj
Kiedy czytamy słowo Boże, zwłaszcza kiedy czytamy je każdego 

dnia, odkrywamy jak ono nas prowadzi, ale też i zawstydza; jak przy-
gotowuje do codziennych wydarzeń życia, wskazuje drogę i stale 
przypomina, że na tej drodze nie jesteśmy sami.

Pamiętajmy, że Bóg – nawet najbardziej tragicznej historii – po-
trafi nadać boski sens i zamienić ją w historię zbawienia. Pamiętajmy, 
że wkroczył w historię człowieka nie dla jego skarcenia, ale przemia-
ny, doprowadzenia do przyjaźni z Bogiem; do ukazania całej prawdy 
o sobie. Tak trzeba słuchać Ewangelię, jako słowo Boga do mnie. Nie 
do innych, nie o innych Jezus mówi, ale do mnie.

Tak było i tak jest w całej historii człowieka. Słowo Jezusa jest 
jak promień światła – gdy przeniknie do ciemnego pomieszczenia, 
natychmiast rozświetla całe jego wnętrze, nawet najbardziej ukry-
te i zapomniane zakamarki. Słowo Boga przenika naszą historię. 
W ten sposób Jezus, Światłość świata, przenika mroki i ciemności 
tego świata.

W takiej perspektywie trzeba nam czytać to Słowo, które dzisiaj 
wybrzmiewa we wszystkich świątyniach. Sięgamy do Ewangelii. 
Jesteśmy świadkami rozmowy Jezusa z uczniami.

„Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, 
ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja 
idę, wy pójść nie możecie” (J 13, 33).

Przygotowując uczniów do wydarzeń paschalnych, Jezus zwraca 
się do nich bardzo ciepło. Mówi do nich „dzieci”, wskazując tym sa-
mym, że traktuje ich jako swoją najbliższą rodzinę. Niestety, w tej 
rodzinie, wśród najbliższych, znajdują się ci, którzy będą mieli swój 
udział w Męce Jezusa.
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Ewangelista Jan w czytanym przed chwilą opisie Ostatniej 
Wieczerzy ukazuje dramat apostołów, którzy nie wytrzymują napię-
cia, jakie towarzyszy wydarzeniom tych ostatnich dni. Nie rozumieją 
co mówi do nich Jezus. Boją się Go o cokolwiek zapytać. A do tego 
Jezus zapowiada zdradę Judasza i zaparcie się Piotra.

Zauważmy, że Jezus nie narusza wolności swoich uczniów, ni-
gdy tej wolności nie naruszał, choć zależało Mu na każdym z nich. 
Walczył o nich do końca: walczył o Piotra, walczył o Judasza. Na 
żadnym z nich jednak nie wymuszał pozostania przy Nim. Tak bar-
dzo szanował ich wolność.

Kiedy czytamy te ostatnie fragmenty Ewangelii przed męką 
i śmiercią Jezusa, zauważamy, że Jezus poświęca coraz więcej cza-
su swoim uczniom. Już mniej zajmuje się tłumami, a więcej właśnie 
nimi. Chciał pobyć sam na sam ze swoimi Apostołami. Zauważa, że 
rozprawiają między sobą, pytają jeden drugiego, a nie potrafią zapy-
tać Jego samego. Wolą się domyślać, tworzyć na własne potrzeby 
swoje koncepcje życia i jego problemów. Jezus wie co myślą i czują. 
Wyciąga na zewnątrz to, czym żyją wewnątrz. Mówi do nich wprost: 
„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz za-
bity, po trzech dniach zmartwychwstanie” (Łk 9, 44). To były bardzo 
mocne słowa: „Będzie wydany…”.

Piotr słyszy, że Jego Mistrz zostanie wydany, ponieważ Bóg 
tak chce. Ten, który na wysokiej Górze Przemienienia powiedział 
o Nim: „Ten jest mój Syn umiłowany…”, godzi się na to, by Syn 
został wydany ludziom. Piotr nie rozumiał tego, to wykraczało poza 
jego logiczne myślenie. Jak powiązać te słowa, z tym co usłyszał na 
Górze? Nie rozumieli tych słów. Piotr dobrze wiedział, co oznacza 
wpaść w ręce ludzi, niemiłosiernych wrogów. To najgorsze, co może 
się wydarzyć. Piotr jest tak spięty, że wydaje się nie słyszeć tego co 
Jezus mówi dalej, o zmartwychwstaniu.

Niezrozumienie i lęk narastają, blokują umysł, blokują serce. Lęk 
zabrania im pytać i rodzi coraz większe napięcie. Mają wiele pytań, 
ale wypierają je, uciekają w swój świat. Zaraz potem dowiadujemy 
się, że w drodze dyskutowali między sobą, kto z ich grona jest naj-
większy. Tu Jezus mówi, że będzie wydany w ręce ludzi, upokorzony 
i odrzucony, zabity, a tych dwunastu mężczyzn za chwilę będzie się 
spierał kto z nich jest najważniejszy.
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Ale wróćmy do Wieczerzy. Piotr jeszcze nie wie, że to jest ostat-
nia uczta, jaką spożyją z Mistrzem z okazji Paschy. Są przy stole. 
Czytamy w Ewangelii: „Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: 
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». 
Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi” 
(J 13, 21).

„Jeden z was” – te słowa musiały wstrząsnąć Piotrem. Piotr-Skała, 
stracił grunt pod nogami, jak ktoś pod kim obsuwa się ziemia. Piotr 
próbuje to starannie ukryć. Nie ma odwagi wprost pytać Jezusa. 
„Jeden z was…”. Piotr zaczyna się teraz lękać o siebie. Jakby czuł 
się potencjalnym zdrajcą. Zresztą, nikt z nich nie wie, nikt nie jest 
pewny, czy ich ściśnięte lękiem serce nie będzie za chwilę zdolne 
do zdrady.

Piotr zaczyna reagować, jakby chciał uspokoić Jezusa i przeko-
nać, że jest w błędzie. Zapewnia Jezusa, że Ten może na niego liczyć 
w każdej sytuacji, nawet gdyby miało przyjść najgorsze: „Panie, dla-
czego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie” 
(J 13, 37). Teraz słyszy słowa, których przecież nie oczekiwał: 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy 
razy się Mnie wyprzesz” (J 13, 38).

Oto tajemnica nieprawości. Nawet Piotr nie jest od niej wolny. Bo 
też nie jest z innej gliny. Jest zdolny do odejścia jak każdy z jego 
współbraci: jak Judasz, jak wszyscy inni!

Zaparł się i Piotr i Judasz. Jednak żadne sprzeniewierzenie nie 
musi kończyć się definitywnym odejściem. Zawsze pozostaje moż-
liwość spotkania się z prawdą o sobie, pozwolenia, by obnażyła 
gnębiąca nas niewierność, zamiast ulegać niekończącym się uspra-
wiedliwieniom, które nie zwracają pokoju, nie wyzwalają i nie dają 
światła na przyszłość. Ale jak to zrobić? Trzeba odważyć się wyjść 
poza marazm, wejść w przestrzeń ciszy, która pogłębi słuch i wpro-
wadzi w przyjaźń z samym sobą. Mówiąc prościej, trzeba stoczyć ze 
sobą walkę o cnotę uczciwości, by nie uciec przed „oczami” Boga.

Nikomu nie jest łatwo spotkać się z prawdą o własnych sprze-
niewierzeniach, o własnych zdradach. Łatwo jest pouczać innych, 
szukać winnych, osądzać innych; gorzej jest, kiedy trzeba się przed 
samym sobą zmagać z prawdą o sobie. Jeśli zatem ulegniemy takiej 
pokusie, będziemy skazani na życie w masce, na „opowiadanie „nie-
stworzonych historii” o świecie, o ludziach, na tworzenie własnych 
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ideologii, które wzmocnią fortecę naszych usprawiedliwień, ale nie 
zabiorą lęku, ukrytej złości i żalu do siebie, pozbawią natomiast od-
wagi pokochania siebie.

Prawda i wolność
Prawda jest podstawowym pokarmem dla duszy i nie potrafimy 

bez niej żyć. Dla człowieka, który nie wierzy w to, że człowiek ma du-
szę, uwierzyć, że prawda jest tylko jedna – bez rozgraniczenia „praw-
da moja”, „prawda twoja” – pozostaje kompletnie niezrozumiałe.

Pośród wartości, które człowiek sobie najbardziej ceni najczęściej 
pojawiają się prawda i wolność.

Za kilka dni będziemy czytać opis Męki Pańskiej i usłyszymy 
pytanie Piłata: „Cóż to jest prawda?” (J 18, 38). My idziemy dalej 
i rozszerzamy to pytanie: kto jest właścicielem prawdy? Kto ma ra-
cję? Czym jest prawda? Od kogo zależy prawda? Kto mówi prawdę? 
Owszem, wiem, czym jest kłamstwo, ale czy chcę być okłamywany? 
Jak daleko jest prawda od kłamstwa?

Klasyczna definicja prawdy brzmi: co to jest prawda? Veritas est 
adequatio intellectus et rei. Zgodność myśli z rzeczywistością, zgod-
ność tego co myślę z tym co jest, co widzę. Takie sformułowanie po-
wstało w średniowieczu, ale w tym samym duchu formułowali ją już 
wcześniej Platon i Arystoteles.

Dzisiaj jesteśmy świadkami licznych kryzysów i prób, które 
przeżywa Europa. Istotą tego kryzysu jest rezygnacja z prawdy. Jeśli 
człowiek nie uznaje istnienia prawdy, nie może odróżnić dobra od zła 
(Benedykt XVI). Europa przez całe lata przyglądała się temu co dzie-
je się na wschodzie. I liczyła pieniądze. Efektem tego to co dzieje się 
dzisiaj za naszą wschodnią granicą jest zderzenie dwóch cywilizacji: 
europejskiej i wschodniej; zderzenie światów wartości. Ujawniają się 
w całej pełni kody kulturowe tych cywilizacji. Z jednej strony kod 
kulturowy (historyczne DNA), który znamy, który jest naszą własno-
ścią, to – inaczej mówiąc – najbardziej podstawowy język. Bez znajo-
mości tego języka – zbioru tak fundamentalnych pojęć, nie jesteśmy 
w stanie pojąć czym jest godność człowieka, dekalog, miłość bliźnie-
go, wolność i odpowiedzialność przed Bogiem i przed człowiekiem. 
To z jednej strony barykady. A z drugiej strony – kod kulturowy, 
który tak naprawdę pozostał, jest w Buczy, Charkowie, Mariupolu, 
wcześniej w Katyniu. Ten wschodni kod kulturowy mógł się ujawnić 
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w momencie, kiedy Europa wyraźnie traciła swojego ducha. Nikt nie 
chciał słuchać, kiedy głośno wołano o powrót Europy do chrześcijań-
skich korzeni. Kpiono – i tak jest jeszcze dzisiaj – ośmieszano tych, 
którzy wzywali do powrotu do początków, do Ewangelii.

I my też nie przestaniemy wołać. Europa na nowo odnajdzie sie-
bie, jeśli powróci do swych chrześcijańskich korzeni, jeśli pustkę ak-
sjologiczną wypełni się prawdą Ewangelii. W niej ostatecznie tkwią 
korzenie Europy i europejskości – przypominał o tym Jan Paweł II 
w Balicach.

Zakończenie
Nie sposób patrzeć na to, co wydarzyło się wiosną 1940 roku 

w Katyniu bez powiązania z tym co dzieje się teraz na naszych 
oczach. Nie trzeba już dzisiaj wielkiej wyobraźni. Wystarczy spojrzeć 
na zdjęcia, obejrzeć relacje, jakie docierają do nas z frontu, wystarczy 
posłuchać świadków. Wstrząsająca masakra, jaka prowadzona jest na 
ukraińskich cywilach od kilku tygodni jest faktem. Trudno o większe 
ujawnienie zbrodniczego oblicza dyktatora. A jednak są tacy, którzy 
wątpią. Tacy, którzy tępą kosą odetną przyczyny od skutków, byle 
tylko nie rozdrażnić; żeby się nie narazić. Z jednej strony będą pa-
trzeć na to, do czego zdolny jest agresor, a jednocześnie z premedyta-
cją odrzucą najbardziej prawdopodobne przyczyny katastrofy sprzed 
12 lat. Nawet w obliczu tego ludobójstwa. Nawet wtedy, gdy cały 
świat widzi, jak człowiek opętany przez zło już nie ma absolutnie 
żadnych hamulców i nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swo-
ich przeciwników.

I ciągle jeszcze będą odzywać się zwolennicy „pancernej brzozy” 
mówiący o „kłamstwie smoleńskim” i z takim samym przekonaniem 
będą mówić jak to robi Kreml, mówiąc o „kłamstwie ukraińskim” 
patrząc na to co pokazują zdjęcia męczonego Narodu.

Mamy Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Prawda o krzyżu to prawda, 
o którą ludzie mogą się rozbić. To prawda, która przerasta człowie-
ka. Jednak przyjęcie tej prawdy zawsze poprowadzi do wyzwolenia 
i pokoju. I jak po Wielkim Piątku Krzyża przychodzi Niedziela zmar-
twychwstania, tak po tym Wielkim Piątku ludobójstwa przyjdzie nie-
dziela opamiętania i chwały.

Wydarzenia Wielkiego Tygodnia są tego potwierdzeniem. Niech 
na koniec popłynie światło z I czytania z Księgi Proroka Izajasza. 
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„Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło 
aż do krańców ziemi”. Bądźcie światłem! Niech zbawienie, wolność 
i prawda docierają na krańce ziemi.

2.

BP ADAM BAŁABUCH

UNIKAĆ ZATWARDZIAŁOŚCI SERCA

Kalisz, Homilia wygłoszona w Narodowym Sanktuarium św. 
Józefa w pierwszy czwartek miesiąca, 7 kwietnia 2022 r.

Kiedy serce człowieka przestaje bić, krew przestaje krążyć po na-
szym organizmie. A to przecież krwioobieg zapewnia nam dostarcza-
nie tlenu i innych niezbędnych do życia substancji. Bez bicia serca 
ciało umiera.

Także w sferze duchowej musimy za wszelką cenę unikać zatwar-
dzania serca, czyli niewrażliwości na miłość i obecność Boga oraz na 
miłość i obecność obok nas drugiego człowieka.

Zatwardziałość serca prowadzi do odrzucenia Boga i Jego przy-
kazań, niewrażliwości na potrzeby naszych bliźnich, także swo-
ich najbliższych, a nawet do rozpętania wojny, która niesie śmierć 
i zniszczenia.

Co robić, by nie dopuścić do zatwardziałości serca w na-
szym życiu?

Odpowiedź przynosi nam werset z Psalmu 95, który śpiewaliśmy 
przed Ewangelią: „Nie zatwardzajcie dzisiaj serc Waszych, lecz słu-
chajcie głosu Pańskiego” (Ps 95, 8). Tak, słuchać głosu Pańskiego, 
który rozbrzmiewa dla nas zwłaszcza podczas liturgii.

Słuchanie, rozważanie, przyjęcie i wypełnianie słowa Pańskiego 
chroni nas przed zatwardziałością serca, a sprawia, że nasze serca sta-
ją się wrażliwe, otwarte na miłość Pana Boga i drugiego człowieka.

Przykład braku słuchania głosu Pańskiego, a tym samym za-
twardziałości serca znajdujemy w postawie osób prowadzących 
dialog z Jezusem, co opisuje św. Jan, w proklamowanej przed chwi-
lą Ewangelii.
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Rozmówcy Pana Jezusa pytali Go: „Kimże Ty jesteś? Kim Ty 
siebie czynisz? Po odpowiedzi, którą daje im Chrystus, porwali ka-
mienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze 
świątyni” (J 8, 25). Słuchali głosu Pańskiego, ale nie otworzyli przed 
Nim swoich serc. Wręcz przeciwnie zatwardzili swoje serca i chcieli 
nawet Jezusa ukamienować.

Podobnie wydarzyło się w Nazarecie, kiedy Pan Jezus przybył 
do synagogi i obwieścił modlącym się tam, że w Nim wypełniły się 
słowa proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnio-
nych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 
18-19). Słuchali słowa Pana, ale nie uwierzyli i nie otworzyli przed 
Nim swoich serc. Więcej „wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż 
na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. 
On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się” (Łk 4, 29-30).

 Wielu też słuchało mowy eucharystycznej Jezusa, zapisanej 
przez św. Jana w szóstym rozdziale jego Ewangelii. Ale niestety, 
„wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli mówiło: «Trudna 
jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» […] I „Odtąd wielu uczniów 
Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło”. Pozostali przy Nim 
Apostołowie, do których zwrócił się Jezus z zapytaniem: „Czyż i wy 
chcecie odejść?”. Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż 
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli 
i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 60. 66-69).

 Przykład tego, jak słuchać głosu Pańskiego, by nie dopu-
ścić do zatwardziałości serca odnajdujemy w postawie Najświętszej 
Maryi Panny i św. Józefa. Maryja podczas zwiastowania, kiedy sły-
szy głos wysłannika z nieba i poznaje wolę Bożą wobec siebie, odpo-
wiada: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 
twego” (Łk 1, 38).

Podobnie było w życiu św. Józefa. Kilkakrotnie czytamy 
w Piśmie św. o Józefie: „a on wstał”. Wstał, by uczynić to, co uznał 
w swoim sumieniu za głos Boga. W sumieniu czujnym, które nawet 
we śnie słyszało posłanie Anioła, choć posłanie to wzywało na dro-
gę obowiązku.

W Bożym planie zbawienia św. Józef odgrywa bardzo ważną 
rolę. Jest opiekunem, stróżem i obrońcą Jezusa i Maryi. Jest głową 
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Świętej Rodziny. W najtrudniejszych chwilach to właśnie on zapew-
nia Jezusowi i Maryi bezpieczeństwo. My także jesteśmy zaproszeni, 
by oddać się opiece św. Józefa i uczynić go naszym obrońcą.

Ojciec Święty Franciszek, ogłaszając rok 2021 Rokiem św. Józefa, 
w Liście Apostolskim Patris Corde – napisał, że św. Józef ojcowskim 
sercem ogarnia cały Kościół i każdego z nas. W Jego ojcowskim ser-
cu odnajdujemy:

1. Umiłowanie Boga, swoich najbliższych (Jezusa i Maryi), jak 
też każdego z nas. Miłość sprawiła, że uczynił ze swego życia 
służbę, złożył całkowity dar z siebie.

2. Czułość. Jezus widział w Józefie czułość Boga. My też widzimy 
w nim czułość Boga wobec każdego z nas. Dlatego obieramy 
św. Józefa jako naszego Patrona, który z miłością i czułością 
prowadzi nas wraz z Maryją do Jezusa.

3. Posłuszeństwo. „Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy obja-
wił Jej swój plan zbawienia, podobnie objawił swoje plany 
Józefowi; uczynił to poprzez sny, które w Biblii, jak i u wszyst-
kich ludów starożytnych, były uważane za jeden ze środków, 
za pomocą których Bóg ujawnia swoją wolę”.

 W każdych okolicznościach swojego życia Józef, podobnie jak 
Maryja, potrafił wypowiedzieć Bogu swoje „tak”, by podjąć 
zadania, które Bóg mu powierzył w realizacji planu zbawie-
nia człowieka.

4. Człowieka pracy. Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby 
zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus uczył 
się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać 
chleb, który jest owocem własnej pracy.

Szczęście Józefa polega na logice daru z siebie. Nigdy w tym 
człowieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie. W jego ser-
cu odnajdujemy kochające nas wszystkich ojcowskie serce Boga.

Tak było w życiu śp. ks. bpa Teofila Wilskiego, który słowa: 
„Służyć ojcostwu Boga” uczynił zawołaniem swojej posługi bisku-
piej. Była to rzeczywiście posługa ojcostwu Boga na wzór św. Józefa.

A św. Józefowi było dane opiekować się po ojcowsku Tym, który 
jest Zbawicielem świata. Józef przyjął Tego, który przyszedł swój 
lud odkupić. Po ojcowsku opiekuje się także każdym z nas i każ-
dą rodziną.
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Szczególnie trzeba nam pod opieką Maryi i Józefa oddać wszyst-
kie rodziny, które tak bardzo są atakowane przez złe moce, bo znisz-
czenie rodzin prowadzi do upadku społeczeństwa. Kamieniem wę-
gielnym wszystkich narodów są rodziny żyjące w miłości. Kluczem 
do uratowania każdej rodziny jest miłość. Bez miłości nie ma sza-
cunku dla życia, dla małżeństwa i rodziny. Na miłości i zawierze-
niu Panu Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny 
i św. Józefa trzeba budować życie małżeńskie i rodzinne. Trzeba 
nam zrobić wszystko, by ratować każde małżeństwo zawarte przed 
Bogiem i każdą rodzinę. Trzeba zabiegać, by ratować każde ludzkie 
życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Trzeba walczyć, by ego-
izm i złość nie wyparły miłości z naszych serc i nie prowadziły do 
ich zatwardziałości.

Tocząca się wojna na Ukrainie pokazuje do czego zdolny jest 
człowiek, który wypiera Boga i Jego miłość ze swojego serca. Zdolny 
jest do największych zbrodni, tak jak to jest w wypadku rosyjskiego 
agresora, który nie oszczędza nawet dzieci i kobiet. Ci, którzy prze-
pełnieni są egoizmem i zatwardziałością serca, są także zdolni do 
agresji wobec nienarodzonych.

Podczas Forum Życia, które poprzedziło Marsz dla Życia w Rzymie 
w 2017 r., kard. Caffarra, któremu św. Jan Paweł II powierzył orga-
nizację i kierownictwo Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem 
i Rodziną, podzielił się tym, co powiedziała mu s. Łucja. Kardynał 
wysłał do wizjonerki z Fatimy krótką prośbę o modlitwę. W odpo-
wiedzi otrzymał długi list, w którym Siostra Łucja zapowiedziała, 
że „decydująca konfrontacja między Królestwem Bożym i szatanem 
będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny”. Podkreśliła też, że ci, którzy 
będą pracować na rzecz małżeństwa i rodziny będą musieli przejść 
przez próby i ucisk. Dodała jednak: „Nie lękajcie się, Matka Boża 
już zmiażdżyła głowę węża”. Kardynał Caffarra powiedział też, że 
zło uderza dziś przede wszystkim w fundamenty stworzenia, którymi 
są życie i rodzina, jak też, iż jest przekonany, że to, co powiedziała 
s. Łucja, wypełnia się w naszych czasach (https://opoka.org.pl/News/
Kosciol/2017/aktualnosci-4494).

Czy my rzeczywiście w naszych wyborach jednoznacznie stajemy 
po stronie życia, małżeństwa i rodziny według Bożego zamysłu? Czy 
nie zatwardzamy naszych serc? Aby nas to nie spotkało, to słuchajmy 
głosu Pańskiego i wypełniajmy Jego słowo.
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Dzisiejsza sytuacja wojny (a także epidemii, która – jak się wyda-
je – powoli ustępuje) pokazuje nam, że pytanie o Boga i o Jego prawo 
nie jest jedynie kwestią prywatnych przekonań, ale pytaniem o fun-
damenty naszej cywilizacji, o przyszłość naszych rodzin, poszczegól-
nych narodów i całej ludzkiej społeczności. Dlatego potrzeba dzisiaj 
kolejny raz stanowczo wołać za św. Janem Pawłem II słowami, któ-
re wypowiedział w tym Sanktuarium 4 czerwca 1997 r.: „Chrońcie 
i otaczajcie opieką życie każdego waszego dziecka, każdej osoby, 
zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych. Dawajcie świadec-
two miłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem”. Prośmy za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa, by ludzie 
„nie zatwardzali serc swoich, lecz słuchali głosu Pańskiego” i szano-
wali zamysł Boży wobec daru życia, małżeństwa i rodziny.

Jesteśmy tutaj zgromadzeni na Eucharystii. Jesteśmy razem 
z Maryją, ze św. Józefem oraz wszystkimi świętymi i błogosławio-
nymi. Oni są razem z nami. Czas Eucharystii to czas kiedy ziemia 
łączy się z niebem, kiedy sprawy ziemskie łączą się ze sprawami nie-
bieskimi. Jest to zawsze czas szczególny, bo czas Eucharystii to czas 
najświętszy w naszym życiu.

Miejmy zawsze otwarte serca i umysły na spotkanie z Chrystusem, 
byśmy z każdej Eucharystii odchodzili przemienieni, odnowieni, na-
pełnieni miłością do Pana Boga i drugiego człowieka.

Obecny rok duszpasterski w Kościele przeżywamy pod hasłem: 
„Posłani w pokoju Chrystusa”, którego mottem są słowa: „Ten kto 
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). Chrystus jest źró-
dłem naszej mocy i naszego odważnego świadectwa. Posłani do da-
wania świadectwa, winniśmy się starać, aby głębiej przeżywać ofiarę 
eucharystyczną i na jej wzór kształtować własne życie.

Błagajmy Najświętszą Maryję Pannę i św. Józefa o łaskę nawróce-
nia, byśmy weszli na drogę miłości i świętości, odważnego i czytel-
nego świadectwa, które płynie ze słuchania głosu Pańskiego. Amen.
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3.

BP IGNACY DEC

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE I W NAS

Świdnica, 5 czerwca 2022 r. – Homilia wygłoszona w katedrze 
w uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Wstęp
Drodzy bracia i siostry, przeżywamy uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego. Wspominamy wydarzenie, które miało miej-
sce w Jerozolimie 50. dnia po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 
To zesłanie Ducha zapowiedział Chrystus w Wieczerniku przed 
swoją śmiercią. Dzięki otrzymanej mocy Ducha Świętego Kościół 
Apostolski rozpoczął swoją działalność. Powróćmy do tego wydarze-
nia przypomnianego nam dzisiaj w odczytanym fragmencie Dziejów 
Apostolskich. Przypomnijmy jakie spowodowało skutki i jakie posia-
da przedłużenie w dzisiejszym Kościele i w naszym religijnym życiu.

1. Pięćdziesiątnica Paschalna w Jerozolimie, jej znaczenie 
i skutki

Pięćdziesiątnicę paschalną przeżywamy w pełni wiosny, gdy 
jest tyle w przyrodzie życia, tyle świeżej zieleni i kwiatów. Łatwiej 
nam wtedy pojąć, iż źródłem życia Bożego w nas jest Duch 
Święty. Przypomnijmy, co było dostrzegalnym znakiem zstąpienia 
Ducha Świętego.

a) Dostrzegalne znaki zesłania Ducha Świętego
Duch Święty zstąpił na uczniów w postaci wichru i ognistych ję-

zyków. Te dwa żywioły wybrał Chrystus jako widzialny i słyszalny 
znak przybycia Ducha Świętego. Powietrze jest niewidzialne i jest 
warunkiem życia biologicznego. Bez powietrza dusimy się i umie-
ramy. Duch Święty jest też niewidzialny i jest źródłem życia nad-
przyrodzonego w nas. Bez tchnienia Ducha Świętego nie byłoby 
w nas życia Bożego. Nad zebranymi w Jerozolimskim Wieczerniku 
ukazały się także ogniste języki. Ogień w przyrodzie daje światło 
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i ciepło. Duch Święty, jako ogień duchowy, oświeca ludzki umysł, 
ukierunkowuje go na prawdę i daje ludzkiemu duchowi ciepło miło-
ści, zdolność i energię do miłowania Boga i ludzi.

Mówiąc o widzialnych znakach przychodzenia i działania Ducha 
Świętego, dodajmy jeszcze, że Duch Boży jest w Piśmie Świętym 
porównany także do wody. W Księdze Proroka Joela czytamy: 
„Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, synowie wasi i córki wa-
sze prorokować będą, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi 
będą mieć widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję Ducha mego 
w owych dniach” (Jl 3, 1-2). Jezus zaś w czasie Święta Namiotów 
mówił: „Jeśli ktoś spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie 
do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego 
wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący 
w Niego” (J 7, 37-39a). Tak jako woda potrzebna jest do życia, tak 
moc Ducha Świętego potrzebna jest naszemu duchowi, żeby wierzył, 
żeby się modlił, żeby kochał, przebaczał, żeby świadczył, że Jezus 
Chrystus jest jedynym i powszechnym Zbawicielem świata.

b) Skutki zesłania Ducha Świętego
Duch Święty zesłany z nieba przez Ojca i Syna przeobraził 

uczniów w nowych ludzi. Ci wystraszeni apostołowie, którzy za-
mykali się w Wieczerniku w obawie przed Żydami, bojąc się, żeby 
ich Żydzi nie ukrzyżowali, otrzymawszy Ducha Świętego, przemie-
nili się w odważnych świadków Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Wyruszyli w świat, by głosić naukę Jezusa i być świadkami Jego 
czynów, szczególnie Jego śmierci i zmartwychwstania. Żadna siła 
nie zdołała ich w tym powstrzymać. Ta niezwykła odwaga i wielki 
entuzjazm były owocem tego pierwszego zesłania Ducha Świętego 
w Kościele. Należy zauważyć, że owe pięćdziesiąt dni oczekiwania 
na dary Ducha Świętego były nawiązaniem do Starego Testamentu, 
bo właśnie dnia pięćdziesiątego po wyjściu Żydów z niewoli egip-
skiej Mojżesz ogłosił na Synaju prawo Boże, Dekalog, Dziesięć 
Przykazań. W Jerozolimie zaś, w Nowym Testamencie, pięćdziesią-
tego dnia po zmartwychwstaniu Jezusa także zostało ogłoszone nowe 
prawo. Była to promocja Ewangelii przyniesionej na ziemię przez 
Syna Bożego. Stąd mówimy, że dzień Pięćdziesiątnicy Paschalnej 
jest dniem objawienia się Kościoła i rozpoczęcia jego publicz-
nej działalności.
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2. Dzisiejsza przestrzeń działania Ducha Świętego
Są dwa główne podmioty, tu na ziemi, gdzie przebywa i działa 

Duch Święty, gdzie ma swoją świątynię. Są to: żywy Kościół Jezusa 
Chrystusa – wielka świątynia żywego Kościoła i mała świątynia, któ-
rą jesteśmy my, od chwili naszego chrztu.

a) Kościół miejscem i przestrzenią działania Ducha Świętego
Duch Święty nieustannie jest zsyłany na Kościół, który w Jego 

mocy naucza, sprawuje świętą liturgię sakramentów i pełni dzieła 
miłości wobec potrzebujących. Moc Ducha Świętego ujawniała się 
i ujawnia w życiu świętych. Wszyscy święci, których znamy i któ-
rych wspominamy w liturgii Kościoła, stali się heroldami wiary i mi-
łości dzięki Duchowi Świętemu. Duch Święty daje moc, by Kościół 
strzegł, przechowywał i czynił dostępnym dla wszystkich ludzi 
dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Słusznie przeto mówimy, że pierw-
szą, olbrzymią przestrzenią działania Ducha Świętego jest Kościół 
Chrystusa. W mocy Ducha Świętego Kościół głosi słowo Boże, spra-
wuje sakramenty święte i pełni posługę miłości. Duch Święty działa 
w głosicielach i słuchaczach słowa Bożego, w celebransach i uczest-
nikach obrzędów sakramentalnych, w osobach cierpiących i służą-
cym im. Duch Boży działa, aby słowo prawdy stawało się słowem 
miłości i dobrego czynu. Duch Święty działa w pasterzach i owcach.

b) Człowiek świątynią Ducha Świętego
Drugim miejscem działania Ducha Świętego jest wnętrze człowie-

ka ochrzczonego. Jeżeli jesteśmy ochrzczeni, wybierzmowani, jeżeli 
wierzymy, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, jeżeli żyje-
my Jego Ewangelią, to jest w nas moc Ducha Świętego. Ten Kościół 
żywy, o którym mówiliśmy, to jest ogromna świątynia, w której 
przebywa i działa Duch Święty, a nasze serce jest małą świątynią, 
ale naprawdę świątynią Ducha Świętego. Stwierdza to wyraźnie św. 
Paweł Apostoł: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że 
Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3, 16).

Jaki to zaszczyt, jakież to wyróżnienie być świątynią dla Ducha 
Świętego. Naszym zadaniem jest strzec obecności Ducha Bożego 
w nas. Wiemy, że niektórzy ludzie przez zaniedbanie, zapomnienie, 
a czasem celowo, korzystając z daru wolności, wypędzają Ducha 
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Świętego i wprowadzają do swego wnętrza ducha złego, szatana. Ci 
ludzie, będący na usługach szatana, są widoczni w życiu publicznym. 
Są to jakby trutnie w ulu pszczół, którzy przeszkadzają innym czynić 
dobrze i niekiedy na nich żerują. Jakiż to dramat, a nawet tragedia, 
gdy niektórzy ochrzczeni i wybierzmowani, oddają siebie na miesz-
kanie duchowi złemu. Niszczą wtedy siebie i drugich.

Święty Paweł Apostoł w czytanym dziś fragmencie Listu do 
Rzymian wyraźnie wskazuje, że ci, którzy ludzie, w których miesz-
ka duch Boży, żyją według Ducha, zaś którzy wyrzekli się Ducha 
Bożego, żyją według ciała i idą za jego pożądaniami: „Jesteśmy 
więc, bracia, dłużnikami nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo 
jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy 
pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie 
żyli” (Rz 8, 12-13). Z niniejszych słów wynika, że jeżeli zadbamy 
o to, żeby Duch Święty w nas przebywał, to wygramy wszelką walkę 
z tym, co nam dyktuje duch zły, czy też pożądliwość ciała, pożądli-
wość oczu czy pycha tego świata.

Zakończenie
W katakumbach św. Kaliksta w Rzymie znaleziono napis pocho-

dzący z pierwszych wieków Kościoła, który brzmiał: „Żyj w Duchu 
Świętym”. To wezwanie – ciągle aktualne – jest skierowane do 
każdego z nas. Starajmy się przeto w mocy Ducha Świętego od-
dalać zafałszowane wizje chrześcijaństwa i Kościoła i bądźmy bu-
downiczymi żywej wspólnoty Kościoła w naszej parafii i w naszym 
domowym Kościele. Myślmy, mówmy i działajmy w mocy Ducha 
Świętego. Przedłużajmy modlitwę św. Jana Pawła II, wypowiedzianą 
w Warszawie 2 czerwca 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech 
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. Amen.
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B.  PROPOZYCJE HOMILII MSZALNYCH

1.

KS. KAMIL OSIECKI
Diecezjalny koordynator Dzieła Biblijnego

W SZKOLE MODLITWY

Homilia na XVII Niedzielę zwykłą „C”, 24 lipca 2022 r.

Dzisiejsza niedziela przypada w środku wakacji, zatem witamy 
w naszej parafii wszystkich gości i życzymy im udanego wypoczyn-
ku. Wakacje i urlopy to wspaniały czas wypoczynku i oddechu od 
całorocznego wysiłku szkolnego i zawodowego. Jednak na początku 
chciałbym, abyśmy wrócili myślami do szkolnej ławki i wspomina-
jąc czas naszej edukacji, zobaczyli jak wielu rzeczy musieliśmy się 
uczyć. Od pierwszych krzywo kreślonych liter aż po rozprawki ma-
turalne. Jedne z nich były i są dla nas bardzo przydatne, innych – jak 
może wzorów skróconego mnożenia czy definicji przydawki – nigdy 
w dorosłości nie użyliśmy.

Dzisiaj Liturgia zaprasza nas ponownie do szkoły, tym razem 
do szkoły Jezusa. W niej nauczymy się tego, co zawsze będzie nam 
przydatne i pomocne. Razem z apostołami prosimy dziś: „Panie 
naucz nas modlić się” (Łk 11, 1). Zapewne wielu z nas ma różne, 
czasem dość odmienne doświadczeniu modlitwy. Z jednej strony, 
zdajemy sobie sprawę z jej wartości i mocy, z jej roli w pogłębianiu 
i umacnianiu naszej relacji z Panem Bogiem. Czasem jednak musimy 
zmierzyć się ze zniechęceniem, rozproszeniem a codzienna modlitwa 
może być dla na s walką. Może nawet w sercu pojawia się pytanie 
o jej sens.

Sięgając do dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa uczącego mo-
dlitwy, która stała się najważniejszą modlitwą Kościoła. Modlitwa 
Pańska uświadamia nam że jesteśmy członkami wielkiej rodziny 
dzieci Bożych i możemy zwracać się do naszego Ojca. Trzeba za-
uważyć, że Jezus zaczyna tę modlitwę od zwrócenia się do Ojca 
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i szukania Jego chwały i woli w naszym życiu. Początek modlitwy 
to pragnienie oddania Bogu czci, szacunku i jednocześnie życzenie, 
aby między nami, ludźmi, królowały zasady miłości, poszanowania 
i pokoju, jakich od zawsze uczy nas Bóg. W dalszym fragmencie, 
czyli przypowieści o przyjacielu i komentarzu do niej Jezus pokazuje 
jakie cechy powinna mieć dobra modlitwa, powinna wypływać z pra-
gnienia dobra, być wytrwałą i usilną.

Niekiedy może rodzić się pytanie dlaczego proszę o dobro, modlę 
się wytrwale, a moja modlitwa nie zostaje wysłuchana? Dlaczego 
zdarza się że modlimy się o coś latami, a nie otrzymujemy tego o co 
prosimy? Słowo Boże uczy nas, że Bóg zawsze nas wysłuchuje, ale 
na swój sposób.

Sięgnijmy do pierwszego czytania i do pięknej modlitwy 
Abrahama. Niezwykły jest ten dialog Abrahama z Bogiem (Rdz 18, 
20-32). W samym centrum Abraham umieszcza prośbę. by spra-
wiedliwi nie zginęli razem z niesprawiedliwymi. Patriarcha jakby 
sprawdza wielkość Miłosierdzia Bożego. I okazuje się, że nie za-
wiódł się na miłości Boga do człowieka. Stwórca okazuje gotowość 
cofnięcia kary ognia, słusznie należącej się mieszkańcom Sodomy, 
jeśli Abraham znajdzie wśród nich sprawiedliwych. Nie mamy pew-
ności dlaczego liczbą wyjściową jest pięćdziesięciu sprawiedliwych 
(choć tylu zazwyczaj mieszkańców miało niewielkie miasteczko), 
ale widzimy jak Abraham stopniowo zmniejsza wymagania, naj-
pierw o pięciu, później o dziesięciu. Ostatecznie ta specyficzna licy-
tacja kończy się na dziesięciu, czyli na wymaganym minimum dla 
zgromadzenia w synagodze. Całe miasto może być uratowane, jeśli 
tak niewielu jego mieszkańców okaże się ludźmi sprawiedliwymi. 
Ostatecznie miasta te zostały zniszczone, bo nie znalazło się nawet 
dziesięciu sprawiedliwych.

Dzisiejsze słowo Boże wskazuje również na rolę jednostki, poje-
dynczego człowieka w życiu całego społeczeństwa. Dzisiaj często 
pojawia się wśród ludzi stwierdzenie wypowiadane wobec dziejące-
go się zła: „Cóż ja sam mogę zrobić?”. Takie sformułowanie w kon-
tekście dzisiejszej liturgii słowa jest wyrazem braku wiary i zaufania. 
Modlitwa jednego Abrahama też była niczym, jednak okazała się 
bardzo skuteczną. Opowieść ta pokazuje, jak ważna jest rola człowie-
ka sprawiedliwego dla całej ludzkiej społeczności, jak wiele zależy 
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od tak niewielu. Bóg jest otwarty na prośby człowieka i zawsze daje 
nam szansę.

Modlitwa jednego Abrahama przyniosła skutek. W Sodomie 
i Gomorze mogło mieszkać kilkadziesiąt tysięcy osób, a nie znala-
zło się dziesięciu wartych ocalenia. Modlitwa Abrahama potwierdza 
słuszność działania Boga, gdy Sodomici odrzucili ostatnią szansę 
ocalenia, chcąc zgwałcić nawet przybyłych jako posłańców aniołów. 
To bardzo poważne ostrzeżenie dla naszych czasów, że deprawacja 
obyczajów może doprowadzić do takiego zaślepienia, że sprowadzi 
cywilizacyjną zagładę.

W walce ze złem i w szerzeniu Bożej prawdy ważna jest postawa 
każdego człowieka. Zatem nie bądźmy obojętni na to co się dzieje, 
nie przymykajmy oczu na zło. Nie zamartwiajmy się tym, że samemu 
nie podołamy. Ufajmy i trwajmy na modlitwie. Jeden człowiek może 
zmienić cały świat. Wielkie budynki rozpoczynają się od pojedynczej 
cegły, a wielkie katastrofy od małych pęknięć. Bądźmy tymi, którzy 
trwają wiernie na modlitwie, a Bóg udzieli nam Ducha Świętego, 
który będzie nas w niej prowadził i ją udoskonalał.

Amen.

2.

KS. JULIAN NASTAŁEK
Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Diecezji Świdnickiej

PRAWDZIWE BOGACTWO

Homilia na XVIII Niedzielę zwykłą „C”, 31 lipca 2022 r.

1. Sędzia sumień
Człowiek ma potrzebę zapewnienia sobie bezpieczeństwa. 

Próbuje ją realizować w różny sposób. Szczególne miejsce zajmuje 
tu troska o dobra materialne, zabezpieczanie się przed jakimkolwiek 
brakiem, pogoń za bogactwem. Jak na ten problem spojrzeć w świe-
tle dzisiejszej Ewangelii?

Wprowadzeniem do przypowieści o bogaczu jest scena mó-
wiąca o sporze w sprawie spadku. Kwestia dzielenia się spadkiem 
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w narodzie izraelskim wywoływała wiele kontrowersji. W Prawie 
Mojżeszowym pierworodny syn otrzymywał zawsze podwójną część 
wszystkiego (zob. Pwt 21, 17). Dostawał więc dwa razy więcej niż 
jego bracia, co z pewnością nie bardzo im się podobało. W sytu-
acjach konfliktowych zwracano się do wybitnych rabinów, którzy 
jako znawcy prawa mieli rozstrzygać tego rodzaju sprawy.

Jezus stanowczo uchyla się przed byciem sędzią w sprawach 
majątkowych. Jego misja nie polega na dzieleniu mienia, Jego rola 
sprowadza się do innego wymiaru: Jezus jest sędzią ludzkich su-
mień. Święty Ambroży z Mediolanu wyjaśnia, że Jezus swą odmową 
pokazuje, że nie chce być „arbitrem dóbr ludzkich, ale ich zasług”. 
Co więcej, Jezus wie, że prośba ta ma swoje źródło w chciwości, co 
powoduje, że wzywa wszystkich obecnych, aby się jej wystrzegali, 
ponieważ ani pragnienie dóbr, ani ich posiadanie nie gwarantują osią-
gnięcia prawdziwego dobra – życia wiecznego.

Dzisiaj sprawy majątkowe zajmują równie często nasze umysły. 
Perspektywa otrzymania spadku wyzwala instynkt żądzy, który kie-
ruje przeciwko swoim najbliższym. Majątek sprawia, że postrzegamy 
siebie w roli pokrzywdzonych. Znane są sytuacje, gdy zatarg o spa-
dek powoduje rozłam w rodzinie, wzajemne oskarżenia i procesy 
sądowe. Brat czy siostra stają się największym wrogiem. Zdobycie 
majątku powoduje, że więzi rodzinne tracą znaczenie, a przysłowio-
wa „miedza” staje się kością niezgody na całe życie.

Spór o dobra materialne wśród najbliższych ma jeszcze jeden 
istotny wymiar. Ponieważ obie strony mają zawsze rację, obie czu-
ją się usprawiedliwione. Usprawiedliwiają także środki, jakimi się 
posługują: oszczerstwa, przekleństwa, nienawiść. Ludzie tacy czę-
sto chcą mieć Boga po swojej stronie, natomiast nie widzą swoich 
win. Nie dostrzegają, że nienawiść drąży ich serca i oddala od Boga. 
Zwykle oczekują miłosierdzia Bożego, ale sami nie są w stanie pogo-
dzić się z bliźnimi.

2. Anonimowy bogacz
Ewangeliczna przypowieść przedstawia zamożnego właściciela, 

któremu dobrze obrodziło pole. Plon jest tak obfity, że przekracza 
możliwości zmagazynowania go w spichlerzach. Właściciel wpada 
na pomysł, by zburzyć dotychczasowe spichlerze, a w ich miejsce 
wybudować nowe, które pomieszczą całą jego fortunę. Zadowolony 
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z siebie snuje plany na przyszłość. Nie ma w nich już miejsca na 
ciężką pracę, a jedynie na sielankę. Przez długie lata może teraz od-
poczywać i używać sobie, uczestnicząc w suto zastawianych ucztach.

Ewangeliczny bogacz to człowiek anonimowy. Nie tylko nie 
znamy jego imienia, ale nie dowiadujemy się też nic o jego rodzi-
nie. Wydaje się, że nie ma żony, dzieci, przyjaciół. Jest związany 
wyłącznie ze swoimi dobrami materialnymi. To one wyznaczają jego 
kierunek myślenia, zasłaniają dalszą perspektywę. Myśli wyłącznie 
o sobie: moje zbiory, moje spichlerze, moje dobra.

W przypowieści o bogaczu Jezus nie przeciwstawia się dobrom 
materialnym. Nie potępia bogactwa. Zwraca natomiast uwagę na 
postawę, jaką zajmuje człowiek wobec posiadanych rzeczy. Piętnuje 
tego, kto czyni z bogactwa swojego bożka, kto wszystko mu podpo-
rządkowuje, kto uważa, że życie jego jest zależne od jego mienia. 
Jezus przestrzega przed chciwością, a dokładniej przed chęcią po-
siadania wiele. Aktualne staje się więc przysłowie, że „chciwy traci 
dwa razy”.

W naszym codziennym życiu wyrazem chciwości jest nieustan-
na pogoń za dobrami. Niektórzy ludzie gromadzą coraz więcej 
ze strachu, żeby im kiedyś nic nie zabrakło. Dzisiaj coraz częściej 
młodzi ludzie nie decydują się na małżeństwo czy założenie rodzi-
ny, bo twierdzą, że muszą się jeszcze dorobić. Muszą zapracować 
na mieszkanie, samochód, itd. Spędzają więc po kilkanaście godzin 
w pracy, często kosztem relacji z najbliższymi. Wydaje się, że jest 
to zachowanie podobne do bogacza z przypowieści. Nie uwzględnia 
ono bowiem interwencji Boga, nie jest oparte na Jego łasce. Nie daje 
również bezpieczeństwa, bo dobra materialne nie są w stanie zapew-
nić trwałości ludzkiego życia.

3. Głupiec
Zdobyte dobra materialne mają zapewnić właścicielowi spokoj-

ną przyszłość. Nic złego nie może się wydarzyć. Wszystko jest pod 
kontrolą. Jest bezpieczny. Bogaczowi wydaje się, że jest panem wła-
snego życia. Nie spodziewa się więc interwencji Boga. W zasadzie 
się z Nim nie liczy.

Tymczasem Bóg osobiście wkracza w jego życie. Nie ma dla 
niego pochwał i nagród za przedsiębiorczość, ale nazywa go głup-
cem: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie” 
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(Łk 12, 20). Głupiec w języku biblijnym to osoba, która nie liczy 
się z Bogiem kierującym losami ludzkimi, ale polega wyłącznie na 
własnych siłach: „Mówi głupi w swoim sercu: nie ma Boga” (Ps 14, 
1). Człowiek głupi nie zauważa, że zdobyte bogactwa nie są w stanie 
przedłużyć mu życia. Bóg stawia przed bogaczem pytanie: „komu 
więc przypadnie to, coś przygotował?”(Łk 12, 20). Właściciel nie 
zauważa, że jednej nocy cały wysiłek jego życia, wszystkie zdoby-
te dobra mogą stać się własnością kogoś innego, może je wszystkie 
stracić bezpowrotnie.

Zakończenie przypowieści ma niemal identyczny wydźwięk: „Tak 
dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty 
przed Bogiem” (Łk 12, 21). Wyrażenie tłumaczone „przed Bogiem” 
czy „u Boga” oznacza w języku greckim używanie bogactw zgodnie 
z Jego wolą. On przecież zapewnia istnienie wszystkiemu, co żyje 
i On sam wie, czego nam potrzeba. Tymczasem tak często troski ży-
cia codziennego przysłaniają nam właściwą perspektywę. Wszystko 
w naszym życiu należy postrzegać z perspektywy wieczności (sub 
specie aeternitatis – jak to wyraża łacińska maksyma).

Święty Cezary z Arles (+542) w jednym z kazań przestrzegał: 
„Rozważmy i bójmy się tego, co Pan w Ewangelii powiedział o nie-
rozumnym bogaczu, aby nas przestrzec przed naśladowaniem takich 
zachowań […]. Dlatego niech będzie «bogactwo okupem za życie 
człowieka». Tych bogactw nie posiadał ów próżny i głupi bogacz, 
ponieważ duszy swojej nie okupywał jałmużną. Chował owoce na 
zagładę skazane, owoce, powtarzam, które muszą przepaść, przecho-
wywał owoce, z którymi i sam miał zginąć. Nic nie dając Panu, do 
którego miał się udać, z jakim czołem stanie przed owym sądem, na 
którym usłyszy: «Byłem głodny, a nie daliście mi jeść»? Swoją du-
szę pragnął nasycić zbytkownymi i wystawnymi ucztami, a tyloma 
pustymi żołądkami ubogich pogardzał ten pyszałek” (Cezary z Arles, 
Kazanie 28, tłum. S. Ryznar, ŹMT 57, s. 176–177).

4. Chciwość
Choć chciwość, obok pychy, zazdrości, gniewu, nieczystości, 

nieumiarkowania w jedzeniu i piciu oraz lenistwa została uznana za 
grzech główny, to jednak wielu nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, 
jakim jest dla duszy, gdyż może ona dosłownie opętać człowieka. 
Biblijny Kohelet uczy koniecznego dystansu do dóbr tego świata. 
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Zachęca, by uznać je za marność, a więc wyznaczyć im odpowiednie 
miejsce i znaczenie w swoim życiu, dzięki czemu człowiek uniknie 
wielu cierpień i rozczarowań. Święty Paweł z kolei stara się uka-
zać wiarygodnie właściwą hierarchię wartości poprzez zadawanie 
śmierci temu, co przyziemne. Tu zaś, wśród kilku grzechów, takich 
jak rozpusta, lubieżność, nieład pożądliwości, wymienia właśnie 
chciwość. Więcej, nazywa ją bałwochwalstwem! Chciwość powo-
duje nieuchronnie detronizację Boga w życiu człowieka. Staje się 
zatem poważnym i realnym zagrożeniem dla duszy chrześcijanina, 
który winien szukać i dążyć do tego, co w górze, nie do tego, co na 
ziemi, zachowując należny dystans do bogactw tego świata. Pan 
Jezus w Ewangelii wprost wzywa do tego, by jego uczniowie strze-
gli się wszelkiej chciwości. Poprzez przypowieść uświadamia, że 
głupotą jest egoistyczne pragnienie zaspokojenia jedynie własnych 
potrzeb. Nawet nadmiar nagromadzonych dóbr i środków nie zabez-
pieczy człowieka przed śmiercią. Ocalić nas mogą jedynie miłość 
i umiejętność dzielenia się z innymi tym, co posiadamy. W istocie, 
chrześcijańska cnota ubóstwa, „nie polega na tym, by – jak pisał św. 
Josemaría – nie posiadać, lecz na oderwaniu się: na dobrowolnym 
odrzuceniu panowania nad rzeczami”. Pragnienie bezpieczeństwa 
ludzkiego skłania nas do przechowywania i gromadzenia rzeczy 
i dóbr na wszelki wypadek, ale w rzeczywistości wielokrotnie ich 
nie używamy. Są to dobra, które mogłyby być używane przez tych, 
którzy mają realne potrzeby. Dobra, którymi nie mogą się cieszyć 
ubodzy, pozostają w spichlerzach bogatych.

Tymczasem, jak powiedział Benedykt XVI: „Mądrością i cnotą 
jest niewiązanie serca z dobrami tego świata, albowiem wszystko 
przemija, wszystko może się nagle zakończyć. Dla nas, chrześcijan, 
prawdziwym skarbem, którego mamy szukać bez ustanku, jest to, «co 
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga»” 
(Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 5.08.2007). A dzisiejszy 
psalm zawiera piękną prośbę do Boga: „Naucz nas liczyć dni nasze, 
byśmy zdobyli mądrość serca” (por. Ps 90, 12). I dlatego zostaliśmy 
na początku tej celebracji wezwani do ufnej modlitwy o dobra wie-
kuiste do naszego Stwórcy i Pana, który odnawia nasze życie i od-
nowione zachowuje (por. Kolekta z dnia). Niech Pan jej wysłucha 
w swojej łaskawości. Amen.
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3.

KS. PIOTR SIPIORSKI
Diecezjalny wizytator katechizacji (szkoły specjalne)

NIE BÓJ SIĘ, WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!

Homilia dla dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego 
i katechetycznego, 1 września 2022 r.

Moi drodzy, na samym początku mam do was pytanie: Gdzie by-
liście na wakacjach? Dzieci udzielają odpowiedzi. A powiedzcie, co 
można robić nad morzem lub jeziorem? Dzieci odpowiadają: pływać, 
nurkować, grać w piłkę, opalać się, biegać, łowić ryby. Super. Bardzo 
dobrze. Jednym z zajęć jest łowienie ryb. Czy ktoś z was łowił kiedyś 
ryby? Dzieci udzielają odpowiedzi. Dziś w Ewangelii słyszymy wła-
śnie słowa o łowieniu ryb. Czy ktoś pamięta, gdzie odbywało się to 
łowienie? Dzieci udzielają odpowiedzi: nad jeziorem. Bardzo dobrze.

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas nad jezioro Genezaret. 
Posłuchajcie. Już teraz chciałbym zwrócić uwagę na pewne słowa 
Pana Jezusa z usłyszanej Ewangelii. „Nie bój się”. Tak Pan Jezus po-
wiedział do Piotra: „Nie bój się”. Tak mówił do Piotra, ale i to samo 
mówi dziś do każdej i każdego z nas. Mówi właśnie na progu nowe-
go roku szkolnego.

Nowy rok szkolny to kolejny etap w naszym życiu. Nowy roz-
dział, jak w książce. W tym nowym roku szkolnym z pewnością będą 
piękne i radosne chwile, pełne uśmiechu i niezapomnianych przy-
gód. Ale będzie również trochę trudu, nauki i pokonywania różnych 
przeszkód. W tym wszystkim co przed nami, jesteśmy zaproszeni do 
tego, aby iść przez ten nowy rok z odwagą i ufnością, tak jak ucznio-
wie Pana Jezusa. Po całej nocy łowienia, nie udało się im nic zło-
wić, byli zmęczeni, zniechęceni. Teraz, gdy skończyły się wakacje 
być może u niektórych również pojawia się zniechęcanie: bo znów 
trzeba będzie się uczyć, odrabiać zadania, znów będą sprawdziany, 
itd. Ale spójrzmy na to inaczej. Pan Jezus zachęca Piotra, aby ponow-
nie wypłynął na jezioro. Zobaczmy. Wakacje, jak już żeście mówili, 
spędzamy często nad morzem, nad jeziorem. Stojąc nad brzegiem 



Ks. Piotr Sipiorski, Nie bój się, wypłyń na głębię! 143

można podziwiać piękno świata, np. zachód słońca nad morzem. Kto 
widział zachód słońca nad morzem? Dzieci podnoszą ręce. Super. 
Podziwialiście zachód słońca, a oto teraz koniec wakacji. Koniec 
pewnego etapu i otrzymujemy zachętę, aby zejść z lądu, odbić od 
brzegu w naszych łodziach i popłynąć. Tak jak Piotr z dzisiejszej 
Ewangelii, do którego Pan Jezus powiedział: „Nie bój się”.

Może wspominając poprzedni rok szkolny przychodzą na myśl 
takie sytuacje, w których nie było łatwo. Może teraz sobie pomyślisz, 
że wiele się uczyłeś, a oceny i tak nie były zbyt dobre, więc po co 
podejmować trud? Takie myślenie jest podobne do myślenia Piotra: 
„Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili”. Piotr myśli: 
po co mamy znów wypłynąć, skoro przez całą noc nie udało się nam 
nic złowić? Po co w ogóle się trudzić? To jest bezsensu. Czy Piotr 
poddaje się takiemu myśleniu? Dzieci odpowiadają: Nie. A co zrobił 
Piotr? Dzieci odpowiadają: Zarzuca sieć. Bardzo dobrze. A kto go 
zmotywował do takiego działania? Dzieci odpowiadają: Pan Jezus. 
Dokładnie.

Pan Jezus jest przy nas każdego dnia i wciąż nam pomaga. 
Codziennie kieruje do nas swoje słowo. Niekiedy zdarza się, że żyje-
my tylko tym co było, co minęło. Czasami za bardzo koncentrujemy 
się na przeszłości. Chcę podkreślić, że ona jest ważna i nie można jej 
pomijać, odrzucać. Chociażby wydarzeń, o których nie wolno nam 
zapomnieć. Powiedzcie proszę, jakie wydarzenie dziś wspominamy? 
Kto wie, co wydarzyło się 1 września 1939 roku? Dzieci odpowia-
dają: wybuchła wojna. Tak. Zgadza się. To bardzo przykre i bolesne 
wydarzenie, o którym właśnie nigdy nie wolno nam zapomnieć. Ale 
jesteśmy zaproszeni, aby wciąż iść do przodu.

Moi drodzy, Pan Jezus działa tu i teraz. Jest z nami każdego dnia. 
Piotr zaufał Panu Jezusowi. Posłuchał Jego słów: „Wypłyń na głębię 
i zarzućcie sieci na połów”. Chciejmy moi drodzy i my Jemu zaufać. 
Chciejmy słuchać Jego słów: na katechezie, czytając codziennie, 
chociaż mały fragment Pisma Świętego, przychodząc na Eucharystię. 
On nas kocha i wciąż do nas mówi. W tych wszystkich nowych za-
daniach, wyzwaniach, które są przed nami w szkole będzie przy nas 
Pan Jezus. On nieustannie zaprasza nas do podejmowania wysiłku. 
Wciąż nas wspiera w realizacji naszych planów i marzeń. I mówi do 
wszystkich: „Nie bój się”. Wypłyń na głębię”. Na koniec zaśpiewaj-
my wspólnie fragment piosenki właśnie z tymi słowami: „Nie bój się 
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wypłyń na głębię, jest przy tobie Chrystus”. (ksiądz śpiewa i uczy 
wszystkich słów refrenu. W śpiewie pomaga schola lub organista). 
Wszyscy śpiewają ok. 5 razy. Za to, że Pan Jezus jest przy nas, Jemu 
cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
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C.  PROPOZYCJE ROZWAŻAŃ NA 
ADORACJE EUCHARYSTYCZNE 
W PIERWSZE NIEDZIELE MIESIĄCA

1.

KS. RAFAŁ CHUDY
Diecezjalny duszpasterz trzeźwości

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA O TEMATYCE 
TRZEŹWOŚCIOWEJ

na 7 sierpnia 2022 r.

1. Pieśń: „O zbawcza Hostio”
Podczas pieśni dokonuje się wystawienia Najświętszego  

Sakramentu.

2. Rozważanie 1:
Boże wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich 

w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opie-
ką. Dziękujemy Ci, że ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięz-
ców i nieprzyjaciół. Bo do kogóż pójdziemy? W Tobie jest nasza siła 
do przezwyciężania naszych wad, słabości i nałogów. W Tobie jest 
nasza moc do życia w wierze i trzeźwości.

W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, że „nasze biodra mają być 
przepasane, a pochodnie zapalone” (por. Łk 12, 35), czyli mamy być 
stale gotowi na spotkanie z Tobą. A w naszym życiu jest tyle prze-
szkód, które niejednokrotnie sami sobie i naszym bliskim przyspa-
rzamy. My także klękamy przed Tobą z naszymi troskami, proble-
mami i chorobami. A wiele z tych problemów i trosk związanych jest 
z alkoholem i ze skutkami jego nadużywania.

Wraz z całym Kościołem w Polsce pragniemy u progu sierpnia 
– miesiąca abstynencji, dziękować Ci za tych, którzy uwolnili się ze 
szponów nałogu i zniewolenia. Dziękujemy za gorliwych apostołów 
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trzeźwości, za kochające się i trzeźwe rodziny, za wszelkie postawy 
abstynenckie i ruchy trzeźwościowe. Dziękujemy za tych wszystkich 
ludzi, którzy pomagają innym w wyjściu z nałogów. Ale pragniemy 
także wypraszać dar trzeźwości oraz wolność od wszelkich nałogów 
dla nas, naszych rodzin i dla wszystkich Polaków.

Zgromadzeni przed Tobą, Panie Jezu, pragniemy przepraszać 
za wszelkie zło płynące z nietrzeźwości. Będziemy powtarzać: 
Przepraszamy Cię, Panie!

– Za grzechy pijaństwa i nietrzeźwości i w ich następstwie za odej-
ścia od Ciebie i utratę własnej godności. Przepraszamy Cię, Panie!

– Za niechlubne obyczaje alkoholowe, poniżające nasze dobre 
imię. Przepraszamy Cię, Panie!

– Za pijaństwo, alkoholizm i inne nałogi, których skutkiem są roz-
bite rodziny i tragedia dzieci. Przepraszamy Cię, Panie!

– Za nakłanianie innych do sięgania po alkohol, narkotyki i inne 
środki zniewalające. Przepraszamy Cię, Panie!

– Za matki, które w stanie błogosławionym sięgają i nadużywają 
środków odurzających. Przepraszamy Cię, Panie!

3. Pieśń: „Panie, przebacz nam, Ojcze zapomnij nam”

4. Rozważanie 2:
Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie 

i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wołał: „Nikt nie ma tylu obrońców 
w społeczeństwie, jak ten jeden kieliszek, aby w końcu powiedzieć: 
muszę uznać jego panowanie, muszę się mu pokłonić, nie ma wyj-
ścia. I nieszczęśni ludzie mówią: «tak», «muszę – muszę wypić!». 
Tak właśnie przejawia się potęga alkoholu. Dlatego tak ważne jest 
świadectwo dobrowolnych abstynentów, którzy z odwagą i z pełną 
odpowiedzialnością za dobro bliźnich uzależnionych od alkoholu, 
będą potrafili dać opór przymusowi alkoholowemu. Każda taka decy-
zja, każde takie świadectwo abstynenta, wyzwala”.

Niech te słowa będą dla nas zachętą do odważnego sprzeciwu wo-
bec terroru nakłaniania innych do picia, do używania narkotyków, do 
złego korzystania z rzeczy materialnych.

Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia 
Twój lud. Daj nam o Panie, abyśmy Twego Ducha nigdy nie zasmu-
cali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, 
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pozostali wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Przyjmij prosimy, najła-
skawszy Jezu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, ten 
akt dobrowolnego wynagrodzenia.

Wspomnij Panie, o Twoim Kościele, zachowaj go od wszelkiego 
zła, uczyń go doskonałym w Twojej miłości, uświęć go i zgromadź 
z czterech stron świata w Twoim Królestwie, które dla niego przygo-
towałeś. Bo Twoja jest potęga, moc i chwała. 

Przyzywajmy pomocy sługi Bożego Mateusza Talbota, modląc 
się o jego beatyfikację:

„Panie, Ty w Swoim słudze Mateuszu Talbocie dałeś nam wspa-
niały przykład zwycięstwa nad nałogiem, gorliwego wypełniania 
obowiązków i głębokiej czci Najświętszego Sakramentu. Niech jego 
życie wypełnione modlitwą i pokutą doda nam odwagi, abyśmy po-
dejmowali nasze krzyże i naśladowali naszego Pana i Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa”.

Ojcze, jeśli jest Twoją wolą, aby umiłowany Twój sługa został 
wywyższony przez Kościół Święty, daj nam poznać moc jego wsta-
wiennictwa przez łaski, których nam udzielasz za jego przyczyną. 
Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

5. Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”

6. Modlitwa
Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś 

nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajem-
nice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców 
Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

7. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
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2.

KS. TOMASZ GWIZDEK
Ceremoniarz katedralny

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

na 4 września 2022 r.

1. Pieśń: „O zbawcza Hostio”
Podczas pieśni dokonuje się wystawienia Najświętszego 

Sakramentu

2. Rozważanie:
Panie Jezu, widzialny jako Chleb biały, a niewidzialny w swym 

majestacie i dostojeństwie, u progu nowego roku szkolnego i kate-
chetycznego, zatrzymujemy się przed Tobą. Jesteś dla nas Źródłem 
życia. Panie Jezu, Synu Boga żywego ty jesteś prawdziwym Bogiem 
i człowiekiem, wielbimy cię za Twoją rzeczywistą i wieloraką obec-
ność wśród nas.

W Najświętszym Sakramencie dajesz się nam całkowicie. Twoja 
Miłość obejmuje wszystkich ludzi, obejmuje każdego z nas, dlatego 
chcemy kochać wszystkich, bo we wszystkich Ty jesteś obecny Panie.

Przychodzimy dzisiaj do Ciebie w duchu uwielbienia. 
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię uczcić wiarą i miłością. Uczysz 
nas, że wiara jest darem, który otwiera nasze ludzkie oczy na dobra 
i bogactwa dotąd nieznane, a wszelkie wartości doczesne są tylko 
pomocą w drodze do pozyskania darów nieprzemijających, darów 
których Ty Panie jesteś źródłem.

Każdego dnia zbliżamy się do Ciebie. Właściwie wciąż jesteśmy 
przed Twoim Obliczem. Zmieniają się tylko sytuacje, zaskakują zda-
rzenia, rodzą się nowe przeżycia, a Ty patrzysz na nas. Tylko my nie 
dostrzegamy Twojego wzroku. Dlatego trzeba nam światła wiary.

Trwając przed Najświętszym Sakramentem prośmy o wiarę dla 
nas, dla naszych rodzin, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży i dla naszej 
parafii. W chwili cichej modlitwy powierzmy siebie samych, nasze 
rodziny i naszą parafię Bożemu miłosierdziu.
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Następuje chwila ciszy

Choć są w nas dobre pragnienia, choć bardzo się staramy, to nie-
jednokrotnie upadamy w wierze, tak często wiary nam brakuje, dlate-
go przed Twoim obliczem wołamy: Panie umocnij wiarę naszą!

– Wierzymy, że jesteś z nami, aby nas uświęcić. Panie, umocnij 
wiarę naszą!

– Wierzymy, że Twoja miłość dla nas jest czysta i bezinteresowna. 
Panie, umocnij wiarę naszą!

– Wierzymy, że Twoja miłość śledzi każdy nasz krok. Panie, 
umocnij wiarę naszą!

– Wierzymy, że szanujesz naszą wolność i czekasz aż sami przyj-
dziemy do Ciebie. Panie, umocnij wiarę naszą.

– Wierzymy, że pozostajesz cichy i dyskretny, by czuwać nad każ-
dym z nas. Panie, umocnij wiarę naszą!

– Wierzymy, że Ty kierujesz postępem i osiągnięciami umysłu 
ludzkiego dla pożytku wszystkich. Panie, umocnij wiarę naszą!

– Wierzymy, że przez ludzi dobrej woli wskazujesz drogę powrotu 
do domu Ojca. Panie, umocnij wiarę naszą!

Panie Jezu wielbimy Cię, wychwalamy i dzięki Ci składamy, że 
zechciałeś zamieszkać pośród nas, aby stać się światłem dla nasze-
go życia i jedyną drogą do Ojca, któremu chwała na wieki wieków. 
Amen.

3. Pieśń: „Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój”

4. Prośby:
– Panie Jezu Ty powiedziałeś o cokolwiek będziecie prosić mo-

jego Ojca w imię moje wszystko wam da. Udziel nam swojej mocy 
i siły, aby nie słabła nasze gorliwość, pomnóż naszą miłość ku Tobie 
i naszą gorliwość, pomnóż też naszą miłość ku naszym bliźnim.

– Idąc w naszą codzienność, przenikniętą zmartwieniami i troska-
mi, ciężką pracą, a często lękiem przed jutrem i obawami, pragniemy 
prosić, byś trwał w naszych sercach z mocą miłości, wiary i nadziei.

– Ty wiesz co to radość i szczęście, wiesz co to ból i cierpienie, 
widzisz jak często szukamy pomocy i ratunku, widzisz jak błądzimy 
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przez grzechy codzienności i załamani tracimy wiarę i nadzieję, traci-
my miłość, daj nam Twoją łaskę i pozwól nam dojść do Ciebie.

Panie, Jezus Chryste,
bądź przy nas, aby nas bronić;
bądź w nas, aby nas zachować;

bądź przed nami, aby nas prowadzić;
bądź z nami, aby nam błogosławić.

5. Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”

6. Modlitwa
Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś 

nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajem-
nice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców 
Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

7. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

3.

KS. PAWEŁ KURIATA
Diecezjalny moderator Żywego Różańca

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

na 2 października 2022 r.

1. Pieśń: „O zbawcza Hostio”
Podczas pieśni dokonuje się wystawienia Najświętsze-

go Sakramentu.

Panie Jezus Chryste klękamy przed Tobą, ponieważ mocno wie-
rzymy, że w tej białej Hostii jesteś prawdziwie obecny. Przychodzimy 
do Ciebie z naszymi problemami i radościami, z naszymi trudnościa-
mi i nadziejami. Tylko Ty jesteś naszym Bogiem, Nauczycielem, 
Mistrzem i prawdziwym Przyjacielem.
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2. Pieśń: „Jezu, Jezu do mnie przyjdź”

3. Rozważanie:
Panie Jezu Chryste Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; 

szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każ-
dy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otwo-
rzą” (Mt 7, 7-8). Te słowa to wezwanie do nieustannej modlitwy. 
Szczególnie w tym miesiącu odbieramy to Twoje wezwanie, jako 
zachętę do modlitwy różańcowej. Modlitwy charakteryzującej się 
jednocześnie prostotą formy i głębią medytacji. To dzięki tej modli-
twie, odmawiając kolejne dziesiątki możemy rozważać poszczególne 
tajemnice ukazujące wydarzenia z Twojego życia.

Panie Jezu, w trakcie modlitwy różańcowej możemy dzielić Twoje 
radości i smutki. Dzięki różańcowi uczymy się być jak Maryja. Ona 
bowiem była przy Tobie, Panie, w najważniejszych chwilach. To Ona 
dzieliła wszystkie sprawy i uczucia, które Ty nosisz w Swoim Sercu, 
a tylko poznając serce drugiej osoby, można powiedzieć, że napraw-
dę dobrze się ją zna.

4. Pieśń: „Zawitaj Królowo Różańca Świętego”

Podobne pragnienia co Maryja, nosiła zapewne także w swoim 
sercu bł. Paulina Jaricot, której beatyfikację przeżywaliśmy w tym 
roku. Dzięki Twojej łasce, w sercu Błogosławionej Pauliny pojawiło 
się pragnienie, aby jak najwięcej osób mogło Cię poznać. Poruszona 
Twoją miłością, postanowiła założyć grupy modlitewne mające 
na celu wsparcie misjonarzy, pracujących w odległych krajach. 
To jej dzieło rozrosło się i jest znane dzisiaj w świecie jako „Żywy 
Różaniec”, dlatego odmówmy teraz dziesiątek różańca, rozważając 
III tajemnicę światła – „Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie 
do nawrócenia”.

5. Wspólna recytacja dziesiątka różańca

Panie, daj nam, abyśmy i my zapragnęli dzielić się z każdym 
człowiekiem dobrą nowiną o Tobie. Uzdolnij nas, abyśmy w każdym 
miejscu, w którym przebywamy, ukazywali Ciebie innym. Udziel też 
nam ducha modlitwy, abyśmy na niej Ciebie coraz lepiej poznawali. 



152 PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE

Mocno ufamy, że przez Twoje błogosławieństwo zostaną nam udzie-
lone te dary, dlatego wołamy błogosław nam Jezu!

6. Pieśń: „Pobłogosław Jezu drogi”

7. Modlitwa
Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś 

nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajem-
nice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców 
Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

8. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
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