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I. PIelgrzymka Benedykta XVI 
do chorwacjI

1. 
PrzemówIenIe PowItalne na lotnIsku 

Pleso, zagrzeB, 4 czerwca 2011 r.

(Po chorwacku)

Szanowny Panie Prezydencie, 
Czcigodni bracia w biskupstwie, 
Szanowni przedstawiciele władz, 
Drodzy bracia i siostry!

Z głęboką radością przybywam do was jako pielgrzym w imię 
Jezusa Chrystusa. Gorąco pozdrawiam umiłowaną ziemię chorwacką 
i jako Następca Apostoła Piotra serdecznie obejmuję wszystkich jej 
mieszkańców.

(Po włosku) W sposób szczególny pozdrawiam wspólnotę kato li-
cką: biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice, wiernych świe - 
c kich, zwłaszcza rodziny tej ziemi, użyźnionej przez głoszenie Ewan-
gelii, nadziei życia i zbawienia dla każdego człowieka. Pełne szacunku 
pozdrowienia kieruję do pana prezydenta Republiki oraz obecnych 
tu przedstawicieli innych władz cywilnych i wojskowych. Dziękuję, 
Panie Prezydencie, za skierowane do mnie uprzejme słowa i skła-
dam najlepsze życzenia dla powierzonego panu odpowiedzialnego 
urzędu, a także pokoju i dobrobytu dla całego narodu.

Chciałbym w tej chwili nawiązać myślami do trzech wizyt dusz-
pasterskich w Chorwacji, jakie złożył mój umiłowany poprzednik, 
błogosławiony papież Jan Paweł II i podziękować Panu Bogu za dłu-
gie dzieje wierności, łączącej waszą ojczyznę ze Stolicą Apostolską. 
Możemy zliczyć ponad trzynaście wieków silnych i szczególnych więzi, 
doświadczonych i umocnionych w warunkach niekiedy trudnych i bole-
snych. Historia ta jest wymownym świadectwem umiłowania przez wasz 
naród Ewangelii i Kościoła. Od samego początku naród wasz należy do 
Europy i wnosi do niej, w szczególny sposób wkład wartości duchowych 
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i moralnych, które przez wieki ukształtowały życie codzienne oraz 
tożsamość osobistą i narodową jego dzieci. Wyzwania wypływające ze 
współczesnej kultury, odznaczającej się zróżnicowaniem społecznym, 
słabą stabilnością i naznaczonej indywidualizmem, sprzyjającym wizji 
życia bez zobowiązań i nieustannemu poszukiwaniu „przestrzeni pry-
watnej”, wymagają świadomego świadectwa i przedsiębiorczego dy-
namizmu w celu wspierania podstawowych wartości moralnych, które 
tkwią u podstaw życia społecznego i tożsamości Starego Kontynentu. 
U progu pełnego włączenia Chorwacji do Unii Europejskiej minione 
i najnowsze dzieje waszego kraju mogą być powodem do refleksji dla 
wszystkich innych narodów kontynentu, pomagając każdemu z nich 
i całej wspólnocie w zachowaniu i ożywianiu bezcennego wspólnego 
dziedzictwa wartości ludzkich i chrześcijańskich. Oby w ten sposób 
ten umiłowany naród, silny swoją bogatą tradycją, mógł przyczynić 
się do tego, żeby Unia Europejska w pełni doceniła takie bogactwo 
duchowe i kulturowe.

Drodzy Bracia i Siostry, przybywam do was z hasłem „Razem 
w Chrystusie”, aby obchodzić I Narodowy Dzień Chorwackich Rodzin 
Katolickich. Niech to ważne wydarzenie będzie okazją do ponowne-
go zaproponowania wartości życia rodzinnego i dobra wspólnego, 
umocnienia jedności, ożywienia nadziei i prowadzenia do komunii 
z Bogiem – fundamentem braterskiego dzielenia się i solidarności 
społecznej.

(Po chorwacku) Już teraz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
współpracowali przy przygotowaniu i organizacji mojej wizyty. W ob-
liczu wyzwań, przed jakimi staje dzisiejszy Kościół i społeczeństwo 
cywilne, przyzywam dla tej ziemi i wszystkich, którzy tu mieszkają, 
wstawiennictwa i pomocy błogosławionego Alojzego Stepinaca, pa-
sterza umiłowanego i czczonego przez wasz naród. Oby mógł on to-
warzyszyć młodym pokoleniom, by żyło w tej miłości, która kazała 
naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi oddać swe życie za wszystkich 
ludzi. Niech Święty Józef, troskliwy Opiekun Odkupiciela i niebieski 
patron waszego narodu, wraz z Maryją Dziewicą, „Najwierniejszą 
Orędowniczką Chorwacji”, wypraszają wam dzisiaj i zawsze pokój 
i zbawienie. Dziękuję!

tłum. st (KAI)
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2.  
PrzemówIenIe Podczas sPotkanIa 

w teatrze narodowym 
zagrzeB, 4 czerwca 2011 r.

(Po chorwacku)

Panie Prezydencie,  
Eminencje Kardynałowie,  
Czcigodni Braci Biskupi,  
Dostojni Panowie i Panie,  
Drodzy Bracia i Siostry! 

Ogromnie się cieszę, że zaraz na początku mej wizyty spotykam 
się z wami – przedstawicielami korpusu dyplomatycznego i znaczą-
cych środowisk społeczeństwa chorwackiego. Serdeczne pozdrowienia 
kieruję do każdego z was osobiście, jak również do środowisk, do 
których należycie: do wspólnot religijnych, do instytucji politycznych, 
naukowych i kulturalnych, do środowisk artystycznego, gospodar-
czego i sportowego.

(Po włosku) Serdecznie dziękuję abp. Puljiciowi i prof. Zurakowi 
za skierowane do mnie uprzejme słowa, a także muzykom, którzy 
przyjęli mnie uniwersalnym językiem muzyki. Wymiar powszechno-
ści, wyróżniający sztukę i kulturę, szczególnie pasuje do chrześcijań-
stwa i do Kościoła katolickiego. Chrystus jest w pełni człowiekiem 
a wszystko to, co ludzkie, znajduje w Nim i w Jego Słowie pełnię 
życia i znaczenia.

ten wspaniały teatr jest symbolicznym miejscem, wyrażającym 
waszą tożsamość narodową i kulturową. Możliwość spotkania was 
tutaj, wspólnie zgromadzonych jest dla mnie kolejnym powodem 
radości ducha, ponieważ Kościół jest tajemnicą wspólnoty i zawsze 
się cieszy ze wspólnoty, w bogactwie różnorodności. Udział przed-
stawicieli innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, jak również 
religii żydowskiej i muzułmańskiej sprzyja, by pamiętać o tym, że 
religia nie jest rzeczywistością pozostającą na uboczu społeczeństwa: 
jest raczej naturalnym jego składnikiem, który nieustannie przywo-
łuje wymiar pionowy – słuchanie Boga jako przesłanki poszukiwania 
dobra wspólnego, sprawiedliwości i pojednania w prawdzie. Religia 
jest bowiem czynnikiem pokoju i może pobudzać serce wyłącznie do 
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otwierania się na pojednanie międzyosobowe i między narodami, 
zwłaszcza wtedy, gdy ich historia naznaczona jest aktami przemocy 
i zemsty.

Chciałbym w tym miejscu wprowadzić centralny temat mego 
krótkiego rozważania – temat sumienia. Przenika on różne dzie-
dziny, w które jesteśmy zaangażowani i ma podstawowe znaczenie 
dla społeczeństwa wolnego i sprawiedliwego na szczeblu zarówno 
narodowym, jak i ponadnarodowym. Myślę oczywiście o Europie, 
której Chorwacja jest od zawsze częścią w wymiarze historyczno-  
-kulturalnym, przygotowując się do wstąpienia do niej na płaszczyź-
nie polityczno-instytucjonalnej. A zatem wielkie zdobycze czasów 
współczesnych, to znaczy uznanie i zagwarantowanie wolności su-
mienia, praw człowieka, wolności nauki i tym samym społeczeństwa 
wolnego, należy potwierdzić i rozwijać, pozostawiając jednak otwar-
tymi racjonalność i wolność na ich podstawy nadprzyrodzone, aby 
uniknąć tego, iż zdobycze takie się samounicestwiają, jak to niestety 
musieliśmy stwierdzić w wielu przypadkach. Jakość życia społeczne-
go i obywatelskiego, jakość demokracji zależą w znacznym stopniu 
od owego punktu „krytycznego”, jakim jest sumienie, od tego jak 
się je rozumie i od inwestowania w jego formację. Jeśli sumienie, 
zgodnie z dominującym myśleniem współczesnym, sprowadza się 
tylko do dziedziny podmiotu, do którego spycha się religię i moral-
ność, nie ma lekarstwa na kryzys Zachodu, a Europa byłaby skazana 
na cofanie się. Jeśli jednak sumienie odkrywane jest na nowo jako 
miejsce słuchania prawdy i dobra, jako miejsce odpowiedzialności 
przed Bogiem i braćmi w człowieczeństwie – które jest siłą przeciw 
wszelkiej dyktaturze – wówczas jest to nadzieja na przyszłość. 

Jestem wdzięczny prof. Zurakowi, gdyż przypomniał chrześci-
jańskie korzenie licznych instytucji kulturalnych i naukowych tego 
kraju, jak to zresztą miało miejsce na całym kontynencie europej-
skim. Pamięć o tych korzeniach jest niezbędna także w imię prawdy 
historycznej i ważna jest umiejętność dogłębnego odczytania tych 
korzeni. Mogą one bowiem ożywiać również dzisiaj. Decydujące jest 
zatem uchwycenie dynamizmu, kryjącego się za wydarzeniem na 
przykład narodzin uniwersytetu lub ruchu artystycznego czy szpita-
la. Należy zrozumieć, dlaczego i jak to się wydarzyło, aby docenić 
współcześnie taki dynamizm, będący rzeczywistością duchową, która 
staje się kulturową, a zatem społeczną. U podstaw tego wszystkiego 
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są mężczyźni i kobiety, są osoby, sumienia, poruszane siłą prawdy 
i dobra. Przytaczano tu niektórych z nich spośród wybitnych synów 
tej ziemi. Chciałbym zatrzymać się na księdzu Ruđerze Josipie 
Boškoviciu, jezuicie, urodzonym w Dubrowniku ponad trzysta lat 
temu, 18 maja 1711 r. Uosabia on bardzo dobrze szczęśliwą więź 
wiary i nauki, które pobudzają się wzajemnie do badań naukowych 
zarazem otwartych, zróżnicowanych i zdolnych do syntezy. Jego naj-
większe dzieło – Theoria philosophiae naturalis, wydane w Wiedniu 
a następnie w Wenecji w połowie XVIII wieku, nosi bardzo znaczą-
cy podtytuł: redacta ad unicam legem virtum in natura existentium, 
to znaczy „według jedynego prawa sił istniejących w przyrodzie”. 
U Boškovicia jest analiza, jest badanie różnych gałęzi wiedzy, ale 
jest również zamiłowanie do jedności. I jest to typowe dla religii ka-
tolickiej. Dlatego założenie Uniwersytetu Katolickiego w Chorwacji 
jest znakiem nadziei. Życzę, aby przyczyniał się on do tworzenia 
jedności między różnymi środowiskami kultury współczesnej, wartości 
i tożsamości waszego narodu, nadając ciągłość płodnemu wkładowi 
Kościoła do dziejów szlachetnego narodu chorwackiego. Wracając do 
ojca Boškovicia, znawcy zagadnienia mówią, że jego teoria „ciągłości”, 
dotycząca zarówno nauk przyrodniczych, jak i geometrii, zgadza się 
znakomicie z niektórymi wielkimi odkryciami fizyki współczesnej. Cóż 
powiedzieć? Złóżmy hołd temu wielkiemu Chorwatowi, ale także 
prawdziwemu jezuicie; złóżmy hołd miłośnikowi prawdy, który zna 
dobrze, jak bardzo go ona przerasta, ale który umie także, w świetle 
prawdy, angażować dogłębnie zasoby rozumu, którymi sam Bóg go 
obdarzył. 

Poza hołdem należy jednak docenić metodę otwartości umysłu 
tych wielkich ludzi. Wróćmy zatem do sumienia jako podstawy pracy 
kulturowej i budowy dobra wspólnego. to właśnie w formowaniu 
sumień Kościół daje społeczeństwu swój najbardziej znamienny i naj-
cenniejszy wkład. Wkład, który rozpoczyna się w rodzinie i który 
znajduje istotne wzmocnienie w parafii, gdzie dzieci i nastolatkowie, 
a następnie młodzież uczą się zgłębiania Pisma Świętego, które jest 
„wielkim kodeksem” kultury europejskiej. Jednocześnie uczą się sen-
su wspólnoty opartej na dawaniu, a nie na interesie ekonomicznym 
lub na ideologii, lecz na miłości, która „stanowi zasadniczą siłę na-
pędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości” 
(Caritas in veritate, nr 1). Owa logika bezinteresowności, poznawana 
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w dzieciństwie i w okresie dojrzewania, żyje później w każdym śro-
dowisku, w zabawie i w sporcie, w stosunkach międzyosobowych, 
w sztuce, posłudze wolontariatu wobec ubogich i cierpiących, a raz 
przyjęta może się później odmieniać w bardziej złożonych środowi-
skach polityki i gospodarki, współpracując na rzecz polis, aby była 
przyjmująca i gościnna, a zarazem aby nie była pusta, fałszywie neu-
tralna, ale aby była bogata w treści ludzkie, z mocną warstwą etyczną. 
to właśnie tutaj christifideles laici są powołani do wielkodusznego 
spalania swej formacji, kierowani zasadami społecznego nauczania 
Kościoła, w imię prawdziwej świeckości, sprawiedliwości społecznej, 
w imię obrony życia i rodziny, wolności religijnej i wychowania. 

(Po chorwacku) Czcigodni przyjaciele, wasza obecność i chor-
wackie tradycje kulturowe podpowiedziały mi te krótkie rozważania. 
Pozostawiam je wam jako znak mego szacunku, przede wszystkim 
zaś woli Kościoła kroczenia w świetle Ewangelii pośród tego ludu. 
Dziękuję wam za waszą uwagę i z serca błogosławię was wszystkich, 
waszych najbliższych i wasze działania.

tłum. kg (KAI)

3. 
PrzemówIenIe do chorwackIej mŁodzIeŻy 

zagrzeB, 4 czerwca 2011 r.

Droga młodzieży!
(Po chorwacku) Pozdrawiam was wszystkich z wielką miłością! 

Cieszę się szczególnie, że jestem z wami na tym historycznym placu, 
będącym sercem Zagrzebia. Jest to miejsce spotkań i komunikacji, 
gdzie często dominuje hałas i ruch codziennego życia. teraz wasza 
obecność zamienia go niemal w „świątynię”, której sklepieniem jest 
samo niebo, które tego wieczoru zdaje się jakby pochylać nad nami. 
W milczeniu pragniemy przyjąć odczytane Słowo Boże, aby oświeciło 
nasze umysły i rozgrzało nasze serca.

(Po włosku) Serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi Srakiciowi, 
przewodniczącemu Konferencji Episkopatu, za słowa, którymi otwo-
rzył nasze spotkanie. W sposób szczególny pozdrawiam i dziękuję 
dwojgu młodym, którzy przedstawili nam swoje piękne świadectwa. 
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Doświadczenie, jakie przeżył Daniel, przypomina doświadczenie 
św. Augustyna: jest to doświadczenie szukania miłości „na zewnątrz”, 
a następnie odkrycie, że jest mi ona bliższa niż ja sam sobie, że 
mnie „dotyka” w głębi i oczyszcza mnie… Mateja natomiast mówiła 
nam o pięknie wspólnoty, która otwiera serce, umysł i charakter… 
Dziękuję obojgu!

Święty Paweł w czytaniu, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, 
wezwał nas, abyśmy „zawsze radowali się w Panu” (Flp 4, 4). Są to 
słowa, które przenikają duszę, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Apostoł 
Narodów pisał ten list do chrześcijan w Filippi, siedząc w więzieniu 
i czekając na wyrok. Jest zakuty w okowach, ale głoszenia i świad-
czenia Ewangelii nie można uwięzić. Doświadczenie św. Pawła po-
kazuje, jak na naszej drodze możliwe jest zachowanie radości nawet 
w chwilach trudnych. Do jakiej radości się on odnosi? Wszyscy wie-
my, że w sercu każdego człowieka tkwi silne pragnienie szczęścia. 
Wszelkie działania, każdy wybór, każdy zamiar niesie ukrytą w sobie 
tę głęboką i naturalną potrzebę. Ale bardzo często spostrzegamy, 
że pokładamy nadzieję w tym, co nie spełnia tego pragnienia a na-
wet ujawnia całą swoją tymczasowość. I właśnie w takich chwilach 
doświadczamy potrzeby czegoś, co wykracza „poza”, co nadaje sens 
codziennemu życiu.

(Po chorwacku) Drodzy przyjaciele, wasza młodość to czas, który 
daje wam Pan, abyście mogli odkryć sens istnienia! 

(Po włosku) Jest to czas wielkich horyzontów, intensywnie prze-
żywanych uczuć, ale także okres obaw z powodu wyborów zobowią-
zujących i trwałych, trudności w nauce i pracy, pytań dotyczących 
tajemnicy bólu i cierpienia. Co więcej, ten wspaniały czas waszego 
życia zawiera w sobie głębokie pragnienie, które nie przekreśla całej 
reszty, ale ją uwzniośla, aby nadać jej pełnię. W Ewangelii św. Jana 
Jezus pyta swych pierwszych uczniów: „Czego szukacie?” (J 1, 38). 
Drodzy młodzi, słowa te, pytanie to trwa w czasie i przestrzeni, 
dotyka każdego mężczyzny i kobiety, otwierających się na życie i po-
szukujących właściwej drogi… I oto niespodzianka: głos Chrystusa 
powtarza także wam: „Czego szukacie?”. Jezus przemawia dziś do 
was przez Ewangelię i Ducha Świętego, On jest wam współczesny. 
to On was szuka, zanim jeszcze wy zaczniecie szukać Jego. W pełni 
szanując waszą wolność, zbliża się do każdego z was i proponuje 
siebie jako prawdziwą i decydującą odpowiedź na owo pragnienie 
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obecne w waszym życiu, na pragnienie życia zasługującego na to, 
aby je przeżyć. Pozwólcie, aby wziął was za rękę! Pozwólcie, aby 
wkraczał coraz bardziej jako przyjaciel i towarzysz waszej drogi! 
Obdarzcie Go zaufaniem, a On was nigdy nie zawiedzie! Jezus 
sprawia, że możecie z bliska poznać miłość Boga Ojca, sprawia, 
że rozumiecie, iż wasze szczęście realizuje się w przyjaźni z Nim, 
w komunii z Nim, zostaliśmy bowiem stworzeni i zbawieni z miłości 
i tylko w miłości – takiej, która pragnie i poszukuje dobra drugiego 
– naprawdę doświadczamy znaczenia życia i jesteśmy szczęśliwi, że 
je przeżywamy, nawet w trudach, próbach, rozczarowaniach, także 
wtedy, gdy idziemy pod prąd.

(Po chorwacku) Drodzy młodzi, zakorzenieni w Chrystusie, bę-
dziecie mogli żyć w pełni tym, kim jesteście.

(Po włosku) Jak wiecie, napisałem na ten temat orędzie na naj-
bliższy Światowy Dzień Młodzieży, na którym spotkamy się w sierp-
niu w Madrycie i do którego się przygotowujemy. Wyszedłem od 
wyrazistego wyrażenia św. Pawła: „Zakorzenieni i zbudowani na 
Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2,7). Wzrastając w przyjaźni 
z Panem, przez jego Słowo, Eucharystię i przynależność do Kościoła, 
przy pomocy swoich kapłanów będziecie mogli zaświadczyć wobec 
wszystkich o radości z powodu spotkania tego, który zawsze wam 
towarzyszy i wzywa was, abyście żyli w ufności i nadziei. Pan Jezus 
nie jest Nauczycielem, który zwodzi swoich uczniów: mówi On jasno, 
że podążanie razem z Nim wymaga zaangażowania i osobistej ofiar-
ności, ale jest tego warte! Drodzy młodzi przyjaciele, nie pozwólcie 
się wprowadzać w błąd atrakcyjnymi obietnicami łatwych sukcesów, 
stylami życia, które sprzyjają temu, co widzialne, kosztem wnętrza. 
Nie ulegajcie pokusie pokładania absolutnego zaufania w posiadaniu, 
w rzeczach materialnych, nie chcąc dostrzec prawdy, która sięga 
dalej, jak gwiazda wysoko na niebie, dokąd pragnie prowadzić was 
Chrystus. Pozwólcie się prowadzić ku wyżynom Boga! W okresie 
waszej młodości wspiera was świadectwo wielu uczniów Chrystusa, 
którzy przeżywali swój czas, niosąc w sercu nowość Ewangelii. 
Pomyślcie o Franciszku i Klarze z Asyżu, o Róży z Viterbo, o teresie 
od Dzieciątka Jezus, o Dominiku Savio.

(Po chorwacku) Jakże wielu młodych świętych w wielkim towa-
rzystwie Kościoła! Ale tutaj, w Chorwacji, ja i wy myślimy o Janie 
Merzu.
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(Po włosku) ten błyskotliwy młodzieniec, zanurzony w pełni 
w życie społeczne, po śmierci swej pierwszej miłości, młodej Grety, 
rozpoczyna studia akademickie. W latach I wojny światowej staje 
w obliczu zniszczenia i śmierci, ale wszystko to kształtuje go i hartuje, 
pozwalając przezwyciężyć chwile kryzysu i walki duchowej. Wiara 
Jana umacnia się do tego stopnia, że postanawia studiować liturgię 
i rozpoczyna intensywne apostolstwo wśród młodzieży. Odkrywa 
piękno wiary katolickiej i rozumie, że jego życiowym powołaniem 
było przeżywanie i ożywianie przyjaźni z Chrystusem. Jak bardzo 
jego życie jest pełne zadziwiających i poruszających aktów miłości 
i dobroci! Zmarł 10 maja 1928 r., w wieku zaledwie 32 lat, po kil-
ku miesiącach choroby, oddając swoje życie za Kościół i za ludzi 
młodych.

to młode życie, oddane ze względu na miłość, niesie woń Chry-
stusa i jest dla wszystkich zachętą, aby nie lękać się zawierzenia siebie 
Panu, jak to rozważamy w szczególny sposób w Maryi Pannie, Matce 
Kościoła, czczonej i miłowanej jako „Majka Božja od Kamenitih 
vrata” [Matka Boża z Kamiennej Bramy]. tego wieczoru pragnę 
Jej zawierzyć każdego z was, aby wam towarzyszyła swoją opieką, 
przede wszystkim zaś aby pomagała wam spotkać Pana i znaleźć 
w Nim pełne znaczenie waszego istnienia. Maryja nie bała się po-
wierzyć całej siebie Bożemu planowi. Widzimy w Niej, do jakiego 
celu jesteśmy powołani: do pełnej komunii z Panem.

(Po chorwacku) Całe nasze życie jest drogą ku Jedności i trójcy 
Miłości, którą jest Bóg. Możemy żyć, mając pewność, że nigdy nie 
zostaniemy opuszczeni. Drodzy młodzi Chorwaci, obejmuję was 
wszystkich jako dzieci! Noszę was w sercu i pozostawiam wam swoje 
błogosławieństwo. „Zawsze radujcie się w Panu!”. Niech waszą siłą 
będzie Jego radość, radość prawdziwej miłości. Amen. Niech będą 
pochwaleni Jezus i Maryja!

tłum. st (KAI)
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4. 
homIlIa Podczas mszy Św. na hIPodromIe 

w zagrzeBIu, 5 czerwca 2011 r.

Drodzy bracia i siostry!
W czasie tej Mszy świętej, której z radością przewodniczę, w kon-

celebrze z licznymi braćmi w biskupstwie i z wielką liczbą kapłanów, 
dziękuję Panu za wszystkie umiłowane rodziny, zgromadzone tutaj 
i za wiele innych, które łączą się z nami za pośrednictwem radia 
i telewizji. Szczególną wdzięczność wyrażam kardynałowi Josipowi 
Bozaniciowi, arcybiskupowi zagrzebskiemu, za serdeczne słowa na 
początku Mszy św. Do wszystkich kieruję swe pozdrowienia i wyra-
żam wielką miłość wraz z uściskiem pokoju!

Obchodziliśmy niedawno Wniebowstąpienie Pańskie a przygoto-
wujemy się na przyjęcie wielkiego daru Ducha Świętego. W pierwszym 
czytaniu zobaczyliśmy, jak wspólnota apostolska zgromadziła się na 
modlitwie w Wieczerniku z Maryją, Matką Jezusa (por. Dz 1,  12-14). 
Jest to wizerunek Kościoła, który zanurza swe korzenie w wyda-
rzeniu paschalnym: Wieczernik jest bowiem miejscem, w którym 
Jezus ustanowił eucharystię i kapłaństwo podczas Ostatniej Wieczerzy 
i gdzie, powstawszy z martwych, zesłał Ducha Świętego na Apostołów 
w wieczór wielkanocny (por. J 20, 19-23).

Swoim uczniom Pan przykazał, aby „nie odchodzili z Jerozolimy, 
ale oczekiwali obietnicy Ojca” (Dz 1, 4); prosił ich więc, aby pozo-
stali razem, przygotowując się do przyjęcia daru Ducha Świętego. 
I zgromadzili się oni na modlitwie z Maryją w Wieczerniku w ocze-
kiwaniu na obiecane wydarzenie (por. Dz 1, 14). Pozostawanie 
razem było warunkiem postawionym przez Jezusa, aby przyjąć 
przybycie Pocieszyciela a trwanie na modlitwie było przesłanką 
ich zgody.

Znajdujemy tu cudowną lekcję dla każdej wspólnoty chrześcijań-
skiej. Niekiedy uważa się, że skuteczność misyjna zależy głównie od 
starannego zaplanowania i mądrego wcielania tego planu w życie za 
pośrednictwem konkretnego zaangażowania. Oczywiście, Pan chce 
naszej współpracy, ale przed jakąkolwiek naszą odpowiedzią koniecz-
na jest Jego inicjatywa: to Jego Duch jest prawdziwym protagonistą 
Kościoła, którego należy przywoływać i przyjąć.
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W Ewangelii usłyszeliśmy pierwszą część tak zwanej „Modlitwy 
arcykapłańskiej” Jezusa (por. J 17, 1-11a) – na zakończenie mów 
pożegnalnych – pełnej ufności, spokoju i miłości. Nosi ona nazwę 
„modlitwy arcykapłańskiej”, gdyż Jezus jawi się w niej jako kapłan, 
który wstawia się za swoimi w chwili, gdy przygotowuje się do opusz-
czenia tego świata. Fragment ten jest zdominowany przez podwójny 
temat godziny i chwały. Chodzi o godzinę śmierci (por. J 2, 4; 7, 30; 
8, 20), godzinę, w której Chrystus musi przejść z tego świata do 
Ojca (13, 1). Ale jest to jednocześnie również czas Jego uwielbienia, 
które się wypełnia przez krzyż, nazwanego przez ewangelistę Jana 
„wyniesieniem”, to znaczy podniesieniem, wzniesieniem do chwały: 
godzina śmierci Jezusa, godzina największej miłości jest godziną Jego 
najwyższej chwały. także dla Kościoła, dla każdego chrześcijanina 
najwyższą godziną jest ten Krzyż, jest życie miłością, całkowity dar 
dla Boga i bliźnich.

Drodzy bracia i siostry!
Bardzo chętnie przyjąłem skierowane do mnie przez Biskupów 

Chorwacji zaproszenie do odwiedzenia tego kraju z okazji pierwszego 
Narodowego Spotkania Chorwackich Rodzin Katolickich. Pragnę 
wyrazić żywe uznanie za uwagę i zaangażowanie wobec rodziny nie 
tylko dlatego, że ta podstawowa rzeczywistość ludzka dnia dzisiejsze-
go w waszym kraju, podobnie jak gdzie indziej, musi stawiać czoła 
trudnościom i zagrożeniom i dlatego odczuwa szczególną potrzebę 
ewangelizowania i wspierania jej, ale także dlatego, że rodziny chrze-
ścijańskie są podstawowym źródłem do wychowywania w wierze, do 
budowania Kościoła jako wspólnoty i do jego obecności misyjnej 
w najróżniejszych sytuacjach życiowych. Znam wielkoduszność i od-
danie, z jakim wy, drodzy pasterze, służycie Panu i Kościołowi. Wasza 
codzienna praca na rzecz formacji w wierze nowych pokoleń, jak 
również przygotowania do małżeństwa i towarzyszenia rodzinom jest 
podstawową drogą ku odradzaniu ciągle na nowo Kościoła, a także 
ku ożywianiu społecznej tkanki kraju. Bądźcie nadal gotowi pełnić 
to swe cenne zaangażowanie duszpasterskie!

Każdy z was dobrze wie, jak bardzo rodzina chrześcijańska jest 
szczególnym znakiem obecności i miłości Chrystusa i jak jest ona 
powołana do wnoszenia specyficznego i niezastąpionego wkładu 
do ewangelizacji. Błogosławiony Jan Paweł II, który aż trzykrotnie 
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odwiedzał ten szlachetny kraj, stwierdził, że „rodzina chrześcijańska 
jest powołana do brania żywego i odpowiedzialnego udziału w po-
słannictwie Kościoła w sposób sobie właściwy i odrębny, czyli oddając 
siebie samą na służbę Kościołowi i społeczeństwu w tym, czym jest i co 
czyni, jako głęboka wspólnota życia i miłości” (Familiaris consortio, 
nr 50). Rodzina chrześcijańska zawsze była pierwszą drogą przeka-
zu wiary i również dzisiaj zachowuje wielkie możliwości w zakresie 
ewangelizowania w różnych środowiskach.

Drodzy rodzice, angażujcie się zawsze w uczenie swych dzieci mo-
dlitwy i módlcie się z nimi; przybliżajcie je do sakramentów, zwła szcza 
do Eucharystii – w tym roku obchodzicie 600-lecie „cudu eucharystycz-
nego” z ludbregu – i wprowadzajcie je w życie Kościoła; w zaciszu 
domowym nie bójcie się czytać Pismo Święte, rozświetlając życie ro-
dzinne światłem wiary i wielbiąc Boga jako Ojca. Bądźcie jakby małym 
Wieczernikiem, jak ten Maryi i uczniów, w którym żyje się jednością, 
wspólnotą i modlitwą!

Dziś, dzięki Bogu, wiele rodzin chrześcijańskich stają się coraz 
bardziej świadome swego powołania misyjnego i angażują się poważ-
nie w świadczenie o Chrystusie Panu. Błogosławiony Jan Paweł II 
powiedział kiedyś: „Prawdziwa rodzina, oparta na małżeństwie, jest 
sama w sobie dobrą nowiną dla świata”. I dodał: „W naszych czasach 
jest coraz więcej rodzin, które czynnie współpracują na rzecz ewan-
gelizacji… W Kościele nadeszła godzina rodziny, która jest także 
godziną rodziny misyjnej” (Anioł Pański, 21 października 2001).

W społeczeństwie dzisiejszym jest niezbędna i pilnie potrzebna, 
jak nigdy dotychczas, obecność przykładnych rodzin  chrześcijańskich. 
Musimy niestety stwierdzić, zwłaszcza w Europie, szerzenie się zeświec-
czenia, które prowadzi do spychania Boga na margines życia i do 
nasilającego się rozpadu rodziny. Absolutyzuje się wolność bez za-
angażowania na rzecz prawdy i propaguje się jako ideał dobrobyt 
indywidualny za pośrednictwem spożycia dóbr materialnych i prze-
lotnych doświadczeń, lekceważąc jakość relacji z osobami i najgłębsze 
wartości ludzkie; miłość sprowadza się do uczuciowych emocji i do 
zaspokojenia instynktownych odruchów, bez zobowiązania do budowy 
trwałych związków wzajemnej przynależności i bez otwarcia się na życie. 
Jesteśmy powołani do przeciwstawiania się takiej mentalności!

Obok słowa Kościoła bardzo ważne jest świadectwo i zaangażowa-
nie rodzin chrześcijańskich, wasze konkretne świadectwo, zwłaszcza 
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w celu potwierdzenia nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia 
aż po naturalny jego kres, jedynej i niczym niezastąpionej war-
tości rodziny, opartej na małżeństwie oraz konieczności działań 
ustawodawczych, wspierających rodziny w zadaniu rodzenia i wy-
chowywania dzieci.

Drogie rodziny, bądźcie odważne! Nie popadajcie w tę zeświecczo-
ną mentalność, która proponuje współżycie jako coś, co przygotowuje 
lub wręcz zastępuje małżeństwo! Pokazujcie własnym świadectwem 
życiowym, że można kochać, jak Chrystus, bez zastrzeżeń, że nie 
trzeba się lękać zaangażowania dla innej osoby! Drogie rodziny, 
cieszcie się ojcostwem i macierzyństwem! Otwarcie na życie jest zna-
kiem otwarcia na przyszłość, zaufania w przyszłość, tak jak szacunek 
dla moralności naturalnej wyzwala osobę, a nie uśmierca jej! Dobro 
rodziny jest także dobrem Kościoła. Chciałbym mocno podkreślić to, 
co już stwierdziłem w przeszłości: „Budowanie każdej poszczególnej 
rodziny chrześcijańskiej wpisuje się w szerszy kontekst owej większej 
rodziny Kościoła, który ją podtrzymuje, nosi ją w sobie… I nawzajem 
– Kościół budowany jest przez rodziny, «małe kościoły domowe»” 
(Przemówienie na otwarcie Kongresu Diecezji Rzymskiej, 6 czerwca 
2005: Osservatore Romano. Wydanie Polskie, nr 9/2005, s. 32). 
Prośmy Pana, aby rodziny były coraz bardziej małymi Kościołami 
a wspólnoty kościelne stawały się coraz bardziej rodzinami!

Drogie rodziny chorwackie, żyjąc wspólnotą wiary i miłości, bądź-
cie coraz bardziej przejrzystymi świadkami obietnicy, jaką Pan po 
swym Wniebowstąpieniu dał każdemu z nas: „…Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Drodzy 
chrześcijanie chorwaccy, czujcie się powołano do ewangelizowania 
całym swoim życiem; czujcie z mocą słowa Pana: „Idźcie i nauczaj-
cie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Niech Maryja Panna, Królowa 
Chorwatów, towarzyszy zawsze na tej waszej drodze. Amen!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!
(Hvaljen Isus i Marija!)

Homilia podczas Mszy św. na hipodromie w Zagrzebiu 15
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5. 
rozwaŻanIe Przed modlItwĄ regIna coelI 

zagrzeB, 5 czerwca 2011 r.

Zanim zakończę tę uroczystą celebrę, pragnę podziękować wam 
za wasz żywy i nabożny udział, przez który chcieliście wyrazić także 
swoją miłość do rodziny i swe zaangażowanie na jej rzecz – jak to 
przypomniał przed chwilą bp Župan, któremu dziękuję z całego ser-
ca. Dziś jestem tutaj, aby utwierdzić was w wierze i jest to dar, który 
wam przynoszę: wiara Piotra, wiara Kościoła! Zarazem jednak to wy 
dajecie mnie tę samą wiarę, wzbogaconą waszym doświadczeniem, 
radościami i cierpieniami. W sposób szczególny dajecie mi swoją 
wiarę przeżywaną w rodzinie, abym zachował ją w dziedzictwie ca-
łego Kościoła.

Wiem, że znajdujecie wielką siłę w Maryi, Matce Chrystusa i Matce 
naszej. Dlatego w tej chwili zwracamy się do Niej, kierując się du-
chowo ku Jej sanktuarium w Marija Bistrica i zawierzamy Jej wszyst-
kie rodziny chorwackie: rodziców, dzieci, wnuki; drogę małżonków, 
zaangażowanie wychowawcze, pracę zawodową i domową. Prosimy 
także o Jej wstawiennictwo, aby instytucje publiczne wspierały zawsze 
rodzinę – tę podstawową komórkę organizmu społecznego.

Drodzy bracia i siostry, dokładnie za rok będziemy obchodzili 
VII Światowe Spotkanie Rodzin w Mediolanie. Zawierzmy Maryi 
przygotowania do tego ważnego wydarzenia kościelnego.

W tej chwili łączymy się w modlitwie również z tymi wszystkimi, 
którzy w katedrze w Burgo de Osma w Hiszpanii świętują beatyfikację 
Jana de Palafoxa y Mendozy – świetlanej postaci biskupa z XVII w. 
w Meksyku i Hiszpanii; był on człowiekiem rozległej kultury i głębokiej 
duchowości, wielkim reformatorem, niezmordowanym duszpasterzem, 
obrońcą Indian. Niech Pan przysparza licznych i świętych pasterzy 
swemu Kościołowi, takich jak błogosławiony Jan.

Drogie rodziny, nie lękajcie się! Pan kocha rodzinę i jest blisko 
was!

tłum. kg (KAI)
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6. 
PrzemówIenIe Benedykta XVI 

Podczas nIeszPorów w katedrze 
w zagrzeBIu, 5 czerwca 2011 r.

Drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, 
Drodzy bracia i siostry!

Dziękuję Bogu za to modlitewne spotkanie, które pozwala mi 
przeżyć szczególną chwilę wspólnoty z Wami, biskupi, kapłani, osoby 
konsekrowane, seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki. Serdecznie 
was wszystkich pozdrawiam i dziękuję wam za świadectwo, jakie 
dajecie Kościołowi, jak to zrobiło tak wielu pasterzy i męczenników 
na tej ziemi, od św. Domniusza aż po błogosławionego kardynała 
Stepinaca, umiłowanego kardynała Kuharicia i wielu innych.

Dziękuję kardynałowi Josipowi Bozaniciowi za skierowane do mnie 
uprzejme słowa. Dziś wieczorem pragniemy pobożnie i modlitewnie 
przypomnieć bł. Alojzego Stepinaca, nieustraszonego Pasterza, przy-
kład gorliwości apostolskiej i chrześcijańskiej stanowczości, którego 
bohaterskie życie jeszcze dziś oświetla wiernych diecezji chorwackich, 
wspierając ich wiarę i życie kościelne. Zasługi tego niezapomnianego 
biskupa wypływają zasadniczo z jego wiary: w swym życiu zawsze 
kierował wzrok ku Jezusowi i do Niego zawsze się upodabniał tak 
bardzo, że stawał się żywym obrazem Chrystusa, również cierpiącego. 
Właśnie dzięki swemu mocnemu sumieniu chrześcijańskiemu potrafił 
oprzeć się wszelkim formom totalitaryzmu, stając się w czasie dyktatury 
nazistowskiej i faszystowskiej obrońcą Żydów, prawosławnych i wszyst-
kich prześladowanych, a następnie, w okresie komunizmu, „obrońcą” 
swoich wiernych, zwłaszcza licznych kapłanów prześladowanych i za-
mordowanych. tak, stał się „obrońcą” Boga na tej ziemi, ponieważ 
uparcie bronił prawdy i prawa człowieka do życia z Bogiem.

„Jedną bowiem ofiarą [Chrystus] udoskonalił na wieki tych, którzy 
są uświęcani”(Hbr 10, 14). to wyrażenie z odczytanego przed chwilą 
fragmentu listu do Hebrajczyków wzywa nas do rozważenia posta-
ci błogosławionego kardynała Stepinaca według „formy” Chrystusa 
i Jego Ofiary. Męczeństwo chrześcijańskie jest bowiem najwyższą mia-
rą świętości, ale jest nią zawsze i tylko dzięki Chrystusowi, ze względu 
na Jego dar, jako odpowiedź na Jego ofiarę, którą otrzymujemy 
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w Eucharystii. Błogosławiony Alojzy Stepinac odpowiedział swym 
kapłaństwem, biskupstwem, ofiarą życia: jedno jedyne „tak” złączone 
z „tak” Chrystusowym. Jego męczeństwo jest szczytowym punktem 
przemocy względem Kościoła podczas strasznego okresu prześlado-
wań komunistycznych. Katolicy chorwaccy, a zwłaszcza duchowień-
stwo zostali poddani systematycznym prześladowaniom i przemocy, 
zmierzającym do zniszczenia Kościoła katolickiego, począwszy od 
jego najwyższych władz miejscowych. Ów szczególnie trudny czas 
charakteryzował się pokoleniem biskupów, kapłanów i osób zakon-
nych, gotowych umrzeć, by nie zdradzić Chrystusa, Kościoła i Papieża. 
ludzie widzieli, że kapłani nigdy nie stracili wiary, nadziei i miłości 
i w ten sposób zawsze pozostawali w jedności. Jedność ta wyjaśnia 
to, co po ludzku jest niewytłumaczalne: że tak surowy reżim nie 
mógł ujarzmić Kościoła.

Również dzisiaj Kościół w Chorwacji jest powołany do jedności, aby 
sprostać wyzwaniom zmienionego kontekstu społecznego, rozpozna-
jąc z misyjną odwagą nowe drogi ewangelizacji, zwłaszcza w służbie 
młodych pokoleń. Drodzy Bracia w biskupstwie, chciałbym dodać 
odwagi przede wszystkim was w wypełnianiu waszej misji. Im bardziej 
będziecie działać w owocnej harmonii między sobą i we wspólnocie 
z Następcą Piotra, tym bardziej będziecie mogli sprostać trudnościom 
naszych czasów. Ważne jest ponadto, aby przede wszystkim biskupi 
i kapłani działali zawsze w służbie pojednania między podzielonymi 
chrześcijanami oraz między chrześcijanami a muzułmanami, idąc 
śladami Chrystusa, który jest naszym pokojem. Niech nie zabraknie 
kapłanom waszych jasnych wskazówek duchowych, doktrynalnych 
i duszpasterskich. Wspólnota kościelna ukazuje bowiem w swoim 
łonie uprawnione zróżnicowanie, ale wierne świadectwo Panu może 
składać wyłącznie w komunii swoich członków. Wymaga to od was 
posługi czujności, sprawowanej w dialogu, z wielką miłością, ale rów-
nież z jasnością i stanowczością.

Drodzy Bracia, przynależność do Chrystusa oznacza „zachowywa-
nie Jego nauki” w każdych okolicznościach (por. J 14,23). W związku 
z tym błogosławiony kardynał Stepinac wyrażał się w ten sposób: 
„Jednym z największych nieszczęść naszych czasów jest przecięt-
ność w sprawach wiary. Nie łudźmy się… albo jesteśmy albo nie 
jesteśmy katolikami. Jeśli jesteśmy, musi się to przejawiać w każdej 
dziedzinie naszego życia” (Homilia na uroczystość św. Piotra i Pawła, 
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29 czerwca 1943 r.). Nauczanie moralne Kościoła, często dzisiaj nie 
zrozumiane, nie może być odłączane od Ewangelii. to właśnie do 
pasterzy należy, aby przedstawiać je autorytatywnie wiernym, aby im 
pomóc w ocenie ich osobistej odpowiedzialności, spójności między 
ich decyzjami a wymogami wiary. W ten sposób będzie się dokonywał 
postęp w owym „przełomie kulturowym”, niezbędnym, by krzewić 
kulturę życia i społeczeństwo na miarę człowieka.

Drodzy kapłani – a zwłaszcza proboszczowie – znam wagę i różno-
rodność waszych zadań w czasie, gdy zaczyna się odczuwać dotkliwie 
brak księży. Zachęcam was, abyście nie tracili ducha, do zachowania 
czujności w modlitwie i w życiu duchowym, abyście owocnie pełnili 
swą posługę: nauczania, uświęcania i prowadzenia tych, którzy są 
powierzeni waszej trosce. Wielkodusznie przyjmujcie tych, którzy 
pukają do drzwi waszych serc, dając każdemu dary, jakie powierzy-
ła wam Boża dobroć. trwajcie w komunii ze swym biskupem i we 
wzajemnej współpracy. Podtrzymujcie swe zaangażowanie u źródeł 
Pisma Świętego, sakramentów, nieustannego wysławiania Boga, otwar-
ci i posłuszni działaniu Ducha Świętego. W ten sposób będziecie 
skutecznymi robotnikami nowej ewangelizacji. Macie ją wypełniać 
razem ze świeckimi, w sposób skoordynowany, bez mieszania tego, 
co zależy od posługi kapłańskiej i tego, co należy do powszechnego 
kapłaństwa ochrzczonych. Niech wam leży na sercu troska o powołania 
do kapłaństwa: starajcie się swym entuzjazmem i swoją wiernością 
przekazywać żywe pragnienie udzielenia wielkodusznej i bez wahania 
odpowiedzi Chrystusowi, który wzywa, aby jak najgłębiej upodobnić 
się do Niego – Głowy i Pasterza.

Drogie osoby konsekrowane, Kościół oczekuje wiele od was, którzy 
macie misję dawania świadectwa w każdej epoce o „formie życia, 
jaką Jezus – najdoskonalszy konsekrowany i misjonarz Ojca w Jego 
Królestwie – obrał dla siebie i wskazał uczniom, którzy szli za Nim” 
(adhortacja apostolska Vita consecrata, nr 22). Niech Bóg będzie 
zawsze waszym jedynym bogactwem: pozwólcie się Jemu kształtować, 
aby ukazać współczesnemu człowiekowi, spragnionemu prawdziwych 
wartości, świętość, prawdę, miłość Ojca niebieskiego. Wsparci łaską 
Ducha Świętego, mówcie ludziom przekonująco o życiu przemienio-
nym przez nowość Paschy. Całe wasze życie stanie się ten sposób 
znakiem i posługą konsekracji, jaką każdy ochrzczony otrzymał, gdy 
został włączony w Chrystusa.
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Wam, młodym, którzy przygotowujecie się do kapłaństwa lub ży-
cia konsekrowanego, chciałbym przypomnieć, że Boski Nauczyciel 
nieustannie działa w świecie i mówi każdemu z tych, których wybrał: 
„Pójdź za Mną” (Mt 9, 9). Jest to wezwanie wymagające codziennego 
potwierdzenia odpowiedzi miłości. Niech wasze serce będzie zawsze 
gotowe! Bohaterskie świadectwo błogosławionego Alojzego Stepinaca 
niech pobudzi odnowę powołań wśród chorwackiej młodzieży. A wy, 
drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, nie szczędźcie młodym 
alumnom i nowicjuszom zrównoważonej formacji, która przygotuje 
ich do posługi dobrze wszczepionej w społeczeństwo naszych czasów, 
dzięki głębi ich życia duchowego i powadze ich studiów.

Umiłowany Kościele w Chorwacji, przyjmij z pokorą i odwagą za-
danie bycia moralnym sumieniem społeczeństwa, „solą ziemi” i „świa-
tłem świata” (por. Mt 5, 13-14). Bądź zawsze wierny Chrystusowi 
i orędziu Ewangelii w społeczeństwie, które usiłuje zrelatywizować 
i zeświecczyć wszystkie aspekty życia. Bądź domem radości w wierze 
i nadziei.

Najdrożsi! Niech błogosławiony kardynał Alojzy Stepinac i wszy-
scy święci waszej ziemi wstawiają się za waszym narodem, a Matka 
Zbawiciela niech was chroni! Z wielką miłością udzielam wam i całe-
mu Kościołowi w Chorwacji apostolskiego błogosławieństwa. Amen. 
Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

tłum. st, kg (KAI)
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7. 
PrzemówIenIe PoŻegnalne na lotnIsku 

Pleso, zagrzeB, 5 czerwca 2011 r.

(nie wygłoszone z powodu odwołania uroczystości 
pożegnania z uwagi na złe warunki pogodowe)

Panie Prezydencie, 
Czcigodni przedstawiciele Władz, 
Drodzy Bracia w Biskupstwie, 
Siostry i bracia w Panu!

Moja wizyta na waszej ziemi dobiega końca. Mimo że krótka, 
była bogata w spotkania, które pozwoliły mi poczuć się częścią was, 
waszych dziejów i które dały mi okazję utwierdzenia Kościoła piel-
grzymującego w Chorwacji w wierze w Jezusa Chrystusa, Jedynego 
Zbawiciela. Wiarę tę, która dotarła do was dzięki odważnemu i wier-
nemu świadectwu licznych waszych braci i sióstr, przy czym niektórzy 
z nich nie wahali się umrzeć za Chrystusa i Jego Ewangelię, znalazłem 
tutaj żywą i szczerą. Wychwalajmy Boga za obfite dary łaski, którą 
szeroko obdarza codzienną drogę swych dzieci! Pragnę podziękować 
tym, którzy współpracowali w organizacji tej wizyty i jej sprawnym 
przebiegu.

Żywo mam w umyśle i sercu wrażenia z tych dni. Serdeczne i szcze-
re było uczestnictwo dziś rano we Mszy św. z okazji Narodowego Dnia 
Rodzin. Wczorajsze spotkanie w teatrze Narodowym pozwoliło mi 
podzielić się refleksją z przedstawicielami społeczeństwa obywatel-
skiego i wspólnot religijnych. Później młodzi w czasie intensywnego 
Czuwania Modlitewnego pokazali mi świetlane oblicze Chorwacji, 
skierowane ku przyszłości, rozświetlone żywą wiarą niczym płomień 
cennej lampy, otrzymanej od rodziców, która winna być strzeżona 
i zasilana w drodze. Modlitwa przy grobie bł. Kardynała Stepinaca 
pozwoliła przypomnieć w sposób szczególny tych wszystkich, którzy 
cierpieli – a także dzisiaj cierpią – z powodu wiary w Ewangelię. 
Przywołujmy nadal wstawiennictwa tego nieustraszonego świadka 
zmartwychwstałego Pana, aby każda ofiara, każda próba, ofiarowane 
Bogu z miłości do Niego i braci, mogły być jak ziarnko gorczycy, 
które – upadłszy w ziemię – umiera, aby wydać owoc.
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Wielką radość sprawiło mi stwierdzenie, jak bardzo żywa jest jeszcze 
dzisiaj prastara chrześcijańska tradycja waszego narodu. Namacalnie 
doświadczyłem tego przede wszystkim podczas gorącego przyjęcia, 
zgotowanego mi przez ludzi, podobnie jak było to podczas trzech 
wizyt błogosławionego Jana Pawła II, uznając w ten sposób wizytę 
Następcy św. Piotra, który przybywa, aby umacniać braci w wierze. 
ta żywotność kościelna, którą należy podtrzymywać i umacniać, nie 
omieszka wydać swe pomyślne skutki dla całego społeczeństwa, dzięki 
współpracy, która życzę, aby była szczera i owocna, między Kościołem 
a instytucjami publicznymi. Oby w tym czasie, gdy zdaje się brako-
wać stabilnych i wiarygodnych punktów odniesienia, chrześcijanie 
zjednoczeni „razem w Chrystusie”, kamieniu węgielnym, mogli nadal 
stanowić duszę Narodu, pomagając mu rozwijać się i postępować 
naprzód.

Wracając do Rzymu, zawierzam was wszystkich w ręce Boga. 
Niech On – dawca wszelkiego dobra i pełna miłości Opatrzność – 
błogosławi zawsze tę ziemię i lud chorwacki oraz niech udzieli po-
koju i pomyślności każdej rodzinie. Niech Maryja Panna czuwa na 
historycznej drodze waszej ojczyzny i całej Europy i niech towarzyszy 
wam również moje błogosławieństwo apostolskie, które pozostawiam 
wam z wielką miłością.
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II. dokumenty stolIcy aPostolskIej

1. 
orĘdzIe wIelkanocne Benedykta XVI 

oraz BŁogosŁawIeŃstwo 
urBI et orBI – 24 kwIetnIa 2011 r.

 „In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur” 
„Niebo i ziemia radują się z Twojego zmartwychwstania, 

Chryste”

Drodzy bracia i siostry z Rzymu i z całego świata! 
Poranek Wielkanocny przyniósł nam orędzie starożytne i cią-

gle nowe: Chrystus zmartwychwstał! Echo tego wydarzenia, które 
wyszło z Jerozolimy dwadzieścia wieków temu, nadal rozbrzmiewa 
w Kościele, który nosi w sercu żarliwą wiarę Maryi, Matki Jezusa, 
wiarę Magdaleny i innych niewiast, które jako pierwsze zobaczyły 
pusty grób, wiarę Piotra i innych Apostołów. Aż do dzisiaj – także 
w naszej epoce super nowoczesnych środków komunikacji – wiara 
chrześcijan opiera się na tym orędziu, na świadectwie tych sióstr i bra-
ci, którzy zobaczyli najpierw kamień odsunięty i pusty grób, potem 
tajemniczych zwiastunów, którzy zapewniali, że Ukrzyżowany Jezus 
powstał z martwych; a w końcu Jego samego, Mistrza i Pana, żywe-
go i pozwalającego się dotykać, który ukazał się Marii Magdalenie, 
dwom uczniom w Emmaus, w końcu, wszystkim jedenastu zebranym 
w Wieczerniku (por. Mk 16, 9-14).

Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest owocem spekulacji, jakiegoś 
doświadczenia mistycznego: jest wydarzeniem, które z pewnością 
przekracza historię, ale które dokonuje się w dokładnie określonym 
momencie historii i pozostawia w niej niezatarty ślad. Światło, któ-
re oślepiło straże postawione, aby strzec grobu Jezusa, przeniknęło 
granice czasu i przestrzeni. Jest to światło inne, boskie, które rozpro-
szyło ciemności śmierci i przyniosło światu blask Boga, blask Prawdy 
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i Dobra. Jak promienie słońca na wiosnę powodują kiełkowanie 
i rozwijanie się pączków na gałęziach drzew, tak promieniowanie, 
które wychodzi od Zmartwychwstania Chrystusa, nadaje siłę i zna-
czenie wszelkiej ludzkiej nadziei, każdemu oczekiwaniu, pragnieniu, 
planowi. Dlatego raduje się dziś cały wszechświat, mający udział 
w wiośnie ludzkości, która staje się wyrazicielem milczącego hym-
nu chwały całego stworzenia. Alleluja paschalne, które rozbrzmie-
wa w pielgrzymującym w świecie Kościele, wyraża milczącą radość 
wszechświata, a przede wszystkim tęsknotę każdej duszy ludzkiej 
szczerze otwartej na Boga, co więcej, wdzięcznej za Jego nieskoń-
czoną dobroć, piękno i prawdę.

„Ze Zmartwychwstania twojego Chryste, radują się niebo i zie-
mia”. Na to zaproszenie do uwielbienia, które wznosi się dziś z serca 
Kościoła, „niebiosa” odpowiadają w pełni: zastępy aniołów, świę-
tych i błogosławionych jednoczą się jednomyślnie z naszą radością. 
W Niebie wszystko jest pokojem i radością. tak niestety nie jest 
na ziemi! tu, na tym świecie, alleluja paschalne ciągle kontrastuje 
z lamentami i krzykami, które pochodzą z tylu bolesnych sytuacji: 
biedy, głodu, chorób, wojen, przemocy. Jednakże właśnie dlatego 
Chrystus umarł i zmartwychwstał! Umarł także z powodu naszych 
dzisiejszych grzechów i zmartwychwstał także dla odkupienia naszej 
współczesnej historii. Dlatego, to moje orędzie wielkanocne pragnie 
dotrzeć do wszystkich, a jako przesłanie profetyczne, zwłaszcza do 
tych narodów i wspólnot, które przeżywają teraz godzinę swojej męki, 
aby Chrystus Zmartwychwstały otworzył dla nich drogę wolności, 
sprawiedliwości i pokoju.

Oby mogła radować się Ziemia, która jako pierwsza została ogar-
nięta światłem Zmartwychwstałego Pana. Blask Chrystusa niechaj 
dotrze także do ludów Bliskiego Wschodu, aby światło pokoju i ludz-
kiej godności zwyciężyło ciemności podziału, nienawiści i przemocy. 
W libii, niechaj dyplomacja i dialog zajmą miejsce broni i niech 
w obecnej sytuacji konfliktu, umożliwi się dostęp do pomocy hu-
manitarnej tym, którzy ucierpieli wskutek walk. W Krajach Afryki 
północnej i na Bliskim Wschodzie, wszyscy mieszkańcy – zwłaszcza 
młodzież – niech angażuje się w promowanie dobra wspólnego i bu-
dowanie społeczeństwa, w którym zniknie ubóstwo a każdy wybór 
polityczny niech się okaże inspirowany szacunkiem dla ludzkiej osoby. 
Niechaj do wszystkich uchodźców i wygnańców, którzy pochodzą 
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z różnych Krajów afrykańskich i zostali zmuszeni, by pozostawić 
najdroższe im osoby, dotrze solidarność wszystkich; niechaj ludzie 
dobrej woli zostaną oświeceni do tego, by otworzyć swojej serca 
na ich przyjęcie, aby w solidarny i wszechstronny sposób można 
było wyjść naprzeciw palącym potrzebom wielu braci. Niechaj do 
wszystkich, którzy poświęcają się w wielkodusznym trudzie i ofiarują 
przykładne świadectwo w tym kierunku, dotrze nasze docenienie 
i pocieszenie.

Oby doszło do zgodnego współżycia między ludami Wybrzeża 
Kości Słoniowej, gdzie pilnie należy podjąć drogę pojednania i prze-
baczenia, aby uleczyć głębokie rany spowodowane ostatnimi przypad-
kami przemocy. Oby znalazła pocieszenie i nadzieję ziemia japońska, 
która walczy z dramatycznymi skutkami niedawnego trzęsienia ziemi, 
i Kraje, które w ostatnich miesiącach doświadczone zostały klęskami 
żywiołowymi, które są powodem bólu i trwogi.

Niech raduje się niebo i ziemia z powodu świadectwa wszystkich, 
którzy cierpią przeciwności a nawet prześladowania ze względu na 
wiarę w Jezusa Chrystusa. Wieść o zwycięstwie zmartwychwstania 
niech napełni ich odwagą i ufnością.

Drodzy Bracia i siostry! Chrystus Zmartwychwstały idzie przed 
nami ku nowym niebiosom i nowej ziemi, gdzie wreszcie wszyscy 
będziemy żyć jako jedna rodzina, dzieci tego samego Ojca. On jest 
z nami aż do skończenia świata. Idźmy za Nim, w tym świecie poranio-
nym, wyśpiewując Alleluja! W naszym sercu jest radość i cierpienie, 
na naszych twarzach uśmiech i łzy, ale Chrystus Zmartwychwstał, On 
żyje i idzie z nami. Dlatego śpiewamy i idziemy ze wzrokiem utkwio-
nym w Niebo, wierni naszemu zaangażowaniu na tym świecie.

Życzę wszystkim Błogosławionych Świąt wielkanocnych.

Benedykt XVI 
papież 

Tłumaczenie: Radio Maryja
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2. 
okólnIk do konFerencjI ePIskoPatów 
w sPrawIe oPracowanIa wytycznych 

dotyczĄcych sPosoBów PostĘPowanIa 
w PrzyPadku naduŻyĆ seksualnych 
PoPeŁnIonych Przez duchownych 

woBec osóB nIePeŁnoletnIch

Wśród ważnych zadań, za które odpowiada Biskup diecezjalny, 
a które mają na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, 
w szczególności zaś ochronę dzieci i młodzieży, znajduje się danie 
właściwej odpowiedzi na przypadki ewentualnych nadużyć seksual-
nych wobec osób niepełnoletnich, popełnionych przez duchownych 
w jego diecezji. tego rodzaju stanowisko zobowiązuje do ustano-
wienia należytych procedur postępowania, by objąć opieką ofiary 
takich nadużyć, jak również by formować wspólnotę kościelną w celu 
ochrony niepełnoletnich. Wspomniana odpowiedź winna uwzględnić 
aplikacje prawa kanonicznego w tej kwestii i jednocześnie mieć na 
względzie ustawodawstwo cywilne.

i. Aspekty ogólne:
a) Ofiary nadużyć seksualnych:

Kościół, w osobie Biskupa lub jego delegata, winien okazywać 
gotowość do wysłuchania ofiar i ich rodzin, jak też angażować się 
w udzielenie pomocy duchowej i psychologicznej. W czasie swoich 
podroży apostolskich Ojciec Święty Benedykt XVI dał temu przykład 
swoją gotowością do spotkania i wysłuchania ofiar nadużyć seksual-
nych. Podczas tych spotkań Ojciec Święty zwracał się do ofiar ze sło-
wami współczucia i wsparcia. takowe słowa zostały również zawarte 
w Liście duszpasterskim do katolików w Irlandii (nr 6): „Ogromnie 
wycierpieliście i jest mi z tego powodu naprawdę przykro. Wiem, 
że nic nie może usunąć zła, które znosiliście. Nadużyto waszego 
zaufania i została pogwałcona wasza godność”.

b) Ochrona osób niepełnoletnich:
W niektórych krajach zostały zainicjowane na płaszczyźnie ko-

ścielnej wychowawcze programy prewencyjne, by zagwarantować 
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„bezpieczne środowiska” dla osób niepełnoletnich. takie programy 
mają na celu pomoc rodzicom, jak również osobom zaangażowanym 
w duszpasterstwo i szkolnictwo, w rozpoznaniu oznak wykorzystywa-
nia seksualnego i zastosowaniu w konsekwencji adekwatnych środków. 
Powyższe programy często zostały uznane jako wzorcowe do podejmo-
wania zadań mających na celu wyeliminowanie nadużyć seksualnych 
wobec osób nieletnich we współczesnych społeczeństwach.

c) Formacja przyszłych kapłanów i zakonników:
W 2002 r. Papież Jan Paweł II powiedział: „Nie ma miejsca w ka-

płaństwie i w życiu zakonnym dla tego, kto by krzywdził młodych” 
(Przemówienie do Kardynałów Amerykańskich, 23 kwietnia 2002 r.). 
te słowa nawołują do specyficznej odpowiedzialności Biskupów, Wyż-
szych Przełożonych Zakonnych i tych wszystkich, którzy są odpowie-
dzialni za formację przyszłych kapłanów i zakonników. Wskazówki 
zawarte w Adhortacji Apostolskiej Pastores dabo vobis, jak również 
instrukcje kompetentnych Dykasterii Stolicy Apostolskiej nabiera-
ją wzrastającej wagi na drodze właściwego rozpoznania powołania 
i zdrowej formacji ludzkiej i duchowej kandydatów. W szczegól-
ności należy zwrócić uwagę na to, by cenili sobie czystość i celibat, 
odpowiedzialność ojcostwa duchowego i aby pogłębiali znajomość 
dyscypliny Kościoła w tej kwestii. Wskazówki bardziej specyficzne 
mogą być włączone do programów formacyjnych w seminariach i do-
mach formacyjnych przewidzianych w Ratio institutionis sacerdotalis 
każdego kraju i Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego. Ponadto, szczególną troską winna być objęta 
wymiana informacji wobec tych kandydatów do kapłaństwa i życia 
zakonnego, którzy przenoszą się z jednego seminarium do drugiego, 
między rożnymi Diecezjami lub między rożnymi Instytutami zakon-
nymi i Diecezjami.

d) towarzyszenie kapłanom:
1. Biskup powinien traktować wszystkich swoich kapłanów jak 

ojciec i brat. Biskup powinien, ponadto, ze szczególną troską dbać 
o stałą formację duchowieństwa, przede wszystkim w pierwszych 
latach po święceniach, doceniając ważność modlitwy i wzajemnej 
bratniej kapłańskiej pomocy. Kapłani winni być pouczeni odnośnie do 
krzywdy, jaką duchowny może wyrządzić ofierze poprzez nadużycie 
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seksualne i odnośnie osobistej odpowiedzialności przed prawem cy-
wilnym i kanonicznym, jak również rozpoznać to, co mogłoby być 
znakami ewentualnych nadużyć ze strony kogokolwiek wobec osób 
niepełnoletnich;

2. Biskupi winni zapewnić wszelkie stosowne środki w traktowaniu 
ewentualnych przypadków nadużyć im zgłoszonych, zgodnie z obowią-
zującym prawodawstwem kanonicznym i cywilnym, w poszanowaniu 
praw każdej ze stron;

3. Duchowny oskarżony, aż do momentu udowodnienia mu winy, 
korzysta z domniemanej niewinności. Niemniej Biskup może zapobie-
gawczo ograniczyć wykonywanie posługi kapłańskiej w oczekiwaniu na 
wyjaśnienie oskarżeń. W przypadku stwierdzenia niewinności, winno 
się uczynić wszystko, by duchownemu zostało przywrócone jego dobre 
imię, które ucierpiało na skutek niesprawiedliwego oskarżenia.

 
e) Współpraca z władzami świeckimi:

Nadużycie seksualne osób niepełnoletnich nie jest tylko prze-
stępstwem kanonicznym, lecz także przestępstwem ściganym przez 
prawodawstwo cywilne. Chociaż relacje z władzami cywilnymi nie 
są jednakowe w poszczególnych krajach, niemniej jednak ważna jest 
współpraca z nimi w zakresie własnych kompetencji. W szczególności, 
gdy chodzi o przepisy prawodawstwa cywilnego dotyczące zgłosze-
nia danych przestępstwa organowi władzy do tego powołanemu, nie 
naruszając tego, co odnosi się do sakramentalnego „foro interno” 
(„forum wewnętrznego”). Oczywistym jest, że ta współpraca nie do-
tyczy tylko przypadków nadużyć popełnionych przez duchownych, 
ale także tych przypadków nadużyć, w których mają udział osoby 
konsekrowane czy świecy działający w kościelnych strukturach.

ii. krótki opis obowiązującego ustawodawstwa kanonicznego 
odnoszącego się do przestępstwa, jakim jest nadużycie 
seksualne popełnione przez duchownego wobec osób 
niepełnoletnich
30 kwietnia 2001 r., Papież Jan Paweł II promulgował motu proprio 

Sacramentorum sanctitatis tutela (SSt), na mocy którego nadużycie 
seksualne niepełnoletniego do 18. roku życia dokonanego przez osobę 
duchowną zostało włączone do kategorii ciężkich przestępstw (delicta 
graviora) zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary. Ustanowiono, że 
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przedawnienie tego przestępstwa następuje po upływie 10 lat, a za-
czyna się liczyć od dnia, w którym ofiara niepełnoletnia skończyła 
18. rok życia. Norma tegoż motu proprio obowiązuje tak duchow-
nych Kościoła Łacińskiego jak i Kościołów Wschodnich i obejmuje 
zarówno duchowieństwo diecezjalne jak i zakonne.

W 2003 r. ówczesny Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Joseph 
kard. Ratzinger, otrzymał od Ojca Świętego Jana Pawła II specjal-
ne uprawnienia dla sprawniejszego postępowania w procedurach 
karnych w przypadkach delicta graviora. Wśród tych uprawnień 
była możliwość autoryzowania procesu karnego administracyjnego 
i w przypadkach cięższych przedłożenie prośby o wydalenie ze stanu 
kapłańskiego ex officio. te specjalne uprawnienia zostały włączone 
do tekstu motu proprio poddanego rewizji i zaaprobowanego przez 
Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 21 maja 2010 r. W nowych 
normach, przedawnienie następuje po upływie 20. lat i rozpoczyna 
bieg od dnia, w którym nieletnia ofiara ukończyła 18. rok życia. 
Zostało także określone, że Kongregacja Nauki Wiary w indywidu-
alnych przypadkach ma prawo do uchylenia przedawnienia. Zostały 
też określone przestępstwa polegające na nabywaniu, posiadaniu 
i upowszechnianiu materiału pedo-pornograficznego.

Odpowiedzialność w traktowaniu przypadków nadużyć seksual-
nych wobec osób niepełnoletnich należy w pierwszym rzędzie do 
Biskupów lub Wyższych Przełożonych Zakonnych. Jeśli oskarżenie 
jest co najmniej prawdopodobne, Biskup, Wyższy Przełożony, czy 
ich delegaci winni rozpocząć dochodzenie wstępne w myśl kan. 1717 
KPK i kan. 1468 KKKW i Art. 16 SSt.

Jeśli oskarżenie zostanie uznane za wiarygodne, sprawa winna 
być skierowana do Kongregacji Nauki Wiary. Po przestudiowaniu 
sprawy, Kongregacja wskaże Biskupowi lub Wyższemu Przełożonemu 
dalsze kroki które trzeba podjąć. Jednocześnie Kongregacja udzieli 
wszelkich rad, by zostały zastosowane odpowiednie środki po to, aby 
zagwarantować z jednej strony słuszną procedurę wobec duchownych 
oskarżonych, z poszanowaniem ich fundamentalnego prawa do obro-
ny, a z drugiej – chroniąc dobro Kościoła, wraz z dobrem ofiar. Należy 
przypomnieć, że normalnie nałożenie kary wieczystej, jak wydalenie 
ze stanu duchownego, wymaga procesu karnego sądowego. Według 
prawa kanonicznego (por. kan. 1342 KPK) Ordynariusze nie mogą 
nałożyć kar dożywotnich dekretami poza-sądowymi (extrajudiciale); 
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w tym celu muszą zwrócić się do Kongregacji Nauki Wiary, której 
zastrzeżony jest definitywny osąd dotyczący winy i ewentualnej zdol-
ności do wykonywania posługi kapłańskiej, jak również konsekwencji 
nałożenia kary dożywotniej (SSt Art. 21 § 2).

Środki kanoniczne stosowane wobec duchownego uznanego za 
winnego nadużycia seksualnego wobec osoby niepełnoletniej są ge- 
neralnie dwojakiego rodzaju: 1) Środki ograniczające całkowite wy-
konywanie publicznej posługi kapłańskiej lub tylko ograniczające 
się do zakazu kontaktu z osobami niepełnoletnimi. tego rodzaju 
środki mogą być wzmocnione nakazem karnym (por. kan. 1319); 
2) sankcje karne, wśród których najcięższą jest kara wydalenia ze 
stanu duchownego.

W niektórych przypadkach, po uprzedniej prośbie samego du-
chownego, może być udzielona pro bono Ecclesiae dyspensa od 
wszel kich obowiązków wypływających ze stanu duchownego, łącz-
nie z celibatem.

Dochodzenie wstępne i cały przebieg procesu, winny się odby-
wać przy zachowaniu odpowiedniej dyskrecji odnoszącej się do osób 
zwią zanych z procesem i ze zwróceniem należytej uwagi na ich 
reputację.

Duchowny oskarżony, chyba że są ku temu inne ważne racje prze-
ciwne, winien być poinformowany o wniesionym oskarżeniu, by miał 
możliwość ustosunkowania się do tegoż oskarżenia, zanim sprawa 
zostanie skierowana do Kongregacji Nauki Wiary. Biskup czy Wyższy 
Przełożony, po roztropnym rozeznaniu sprawy, podejmie decyzje jakie 
treści udostępnić oskarżonemu podczas dochodzenia wstępnego.

Do Biskupa lub Wyższego Przełożonego należy zadbanie o do- 
bro wspólne określając, jakie środki zapobiegawcze przewidziane 
w kan. 1722 KPK i 1473 KKKW winny być zastosowane.

Według art. 19 SSt powinno to nastąpić z chwilą rozpoczęcia docho-
dzenia wstępnego. trzeba ponadto przypomnieć, gdyby Konferencja 
Episkopatu, z zachowaniem aprobaty Stolicy Apostolskiej, chciała 
ustanowić normy szczegółowe, to tego rodzaju norma partykularna 
winna być uważana jako uzupełnienie ustawodawstwa powszechnego, 
a nie jako zastępująca ustawodawstwo powszechne. Norma party-
kularna winna być przeto w zgodności z KPK/KKKW, jak również 
z motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 kwietnia 2001 r.), 
uzupełnionym i zaaprobowanym 21 maja 2010 r. W przypadku gdyby 
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Konferencja zdecydowała się ustanowić obowiązujące normy nie-
odzownie wymagana jest recognitio kompetentnych Dykasterii Kurii 
Rzymskiej.

iii. wskazówki dla Ordynariuszy odnośnie do sposobu 
postępowania
Wytyczne przygotowane przez Konferencje Episkopatu winny dać 

wskazówki Biskupom diecezjalnym i Wyższym Przełożonym jak postę-
pować w przypadku, gdy zostaliby poinformowani o domniemanych 
nadużyciach seksualnych wobec osób niepełnoletnich, dokonanych 
przez duchownych na terytorium podlegającym ich jurysdykcji. tego 
rodzaju

Wytyczne winny mieć na względzie następujące uwagi:

a) pojęcie „nadużycie seksualne wobec osób niepełnoletnich” 
winno być zgodne z definicją zawartą w motu proprio SSt art. 6 
(„przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnione 
przez duchownego z osobą nieletnią poniżej osiemnastego roku ży-
cia”), jak również z procedurami postępowania i praktyką orzeczeń 
sądowych Kongregacji Nauki Wiary, mając na względzie prawodaw-
stwo cywilne danego kraju;

b) osoba wnosząca oskarżenie o przestępstwie winna być traktowa-
na z szacunkiem. W przypadkach, w których nadużycie seksualne jest 
powiązane z innym przestępstwem przeciwko świętości sakramentu 
pokuty (SSt, art. 4), oskarżający ma prawo żądać, by jego imię nie 
zostało ujawnione duchownemu oskarżonemu (SSt, art. 24);

c) władze kościelne winny zatroszczyć się o pomoc duchową i psy-
chologiczną dla ofiar;

d) dochodzenie w sprawie oskarżeń winno przebiegać z nale-
żytym szacunkiem i przy zachowaniu zasady prywatności (privacy) 
i dobrego imienia osób;

e) duchowny oskarżony winien być poinformowany o oskarżeniach, 
z możliwością ustosunkowania się do nich, już w fazie dochodzenia 
wstępnego, chyba że istnieją ważne racje przeciwne ku temu;
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f) organy konsultacyjne czuwające i rozpoznające poszczególne 
przypadki, przewidziane w konkretnym miejscu, nie mogą zastępować 
rozpoznania i władzy rządzenia (potestas regiminis) poszczególnych 
Biskupów;

g) Wytyczne winny uwzględniać ustawodawstwo cywilne danego 
kraju, w szczególności te, odnoszące się do ewentualnego obowiązku 
powiadomienia władz świeckich o domniemanym przestępstwie;

h) w każdej chwili postępowań dyscyplinarnych lub karnych du-
chownemu oskarżonemu winno się zabezpieczyć godne i słuszne 
utrzymanie;

i) wyklucza się możliwość powrotu do wykonywania posługi ka-
płańskiej w sposób publiczny, jeśli owa publiczna posługa duchownego 
stanowi niebezpieczeństwo dla osób nieletnich lub powodowałaby 
skandal we wspólnocie.

Zakończenie
Wytyczne opracowane przez Konferencje Episkopatów mają na 

celu ochronę osób nieletnich i pomoc ofiarom w znalezieniu opieki 
i pojednania. Winny one wskazywać, że odpowiedzialność w trakto-
waniu przestępstw nadużycia seksualnego osób nieletnich ze strony 
duchownych leży w pierwszym rzędzie po stronie Biskupa diecezjal-
nego. Wreszcie, „Wytyczne” powinny doprowadzić do wspólnego 
ukierunkowania w tej kwestii w ramach całej Konferencji Episkopatu, 
w celu ujednolicenia wysiłków poszczególnych Biskupów w ochronie 
osób nieletnich.

Kard. William Levada 
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

bp Luis F. Ladaria, SJ 
Arcybiskup tyt. Thibicy 

Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary

W Rzymie, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 3 maja 2011 r.
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3. 
lIst kard. leVady do PrzewodnIczĄcego 

konFerencjI ePIskoPatu PolskI 
w zwIĄzku z okólnIkIem nt. naduŻyĆ 
seksualnych ze strony duchownych 

woBec osóB nIeletnIch 

CONGREGAtIO PRO DOCtRINA FIDEI 

Jego Ekscelencja 
Ks. Abp Józef Michalik 
Arcybiskup Metropolita Przemyski 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6 
01-015 Warszawa

 
Prot. N. 191/2010

Ekscelencjo,
jak wiadomo Waszej Ekscelencji, Ojciec Święty Benedykt XVI, 

w dniu 21 maja 2010 r. promulgował zaktualizowane motu proprio 
Sacramentorum sanctitatis tutela, zawierające normy dotyczące gra-
viora delicta, wśród których jest bolesna kwestia nadużyć seksualnych 
ze strony duchownych wobec osób nieletnich.

W celu ułatwienia właściwego stosowania tychże norm i wyja-
śnienia innych aspektów związanych z nadużyciami seksualnymi wo-
bec osób nieletnich, wydaje się stosownym, by każda Konferencja 
Episkopatu opracowała własne Wytyczne, które byłyby pomocą dla 
Biskupów tejże Konferencji w postępowaniu według jasnych i sko-
ordynowanych procedur w przypadkach nadużyć seksualnych. tego 
rodzaju Wytyczne winny uwzględnić konkretne sytuacje na terenie 
podlegającym jurysdykcji danej Konferencji Episkopatu.

Chcąc pomóc Konferencjom Episkopatu w opracowaniu powyż-
szych Wytycznych, lub poddaniu rewizji już istniejących, Kongregacja 
Nauki Wiary przygotowała załączony okólnik, zawierający tematykę 
ogólną, która winna być uwzględniona przez Konferencję Episkopatu. 
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Okólnik ten nie może być upubliczniony do 16 maja 2011 r., do godz. 
12.00 czasu rzymskiego, kiedy to zostanie ogłoszony przez Biuro 
Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Byłoby również pomocnym, by w prace przy realizacji tychże 
Wytycznych, zostali zaangażowani także Wyżsi Przełożeni Kleryckich 
Zgromadzeń Zakonnych, obecnych na terenie podlegającym jurys-
dykcji Konferencji Episkopatu Polski.

Każda Konferencja Episkopatu jest proszona o przesłanie do 
Kongregacji Nauki Wiary kopii opracowanych Wytycznych do końca 
marca 2012 r. Kongregacja wyraża także gotowość do udzielenia 
wszelkich wyjaśnień i pomocy w opracowywaniu tychże Wytycznych. 
W przypadku gdyby Konferencja Episkopatu zdecydowała się usta-
nowić normy obowiązujące, konieczna jest wcześniejsza recognitio 
ze strony kompetentnych Dykasterii Kurii Rzymskiej.

Z wyrazami głębokiego szacunku i pamięcią modlitewną, oddany 
w Panu.

Kard. William Levada 
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

Watykan, 3 maja 2011 r.

4. 
orĘdzIe Benedykta XVI 

na 48. ŚwIatowy dzIeŃ modlItw 
o PowoŁanIa 

15 maja 2011 – IV nIedzIela wIelkanocna

Proponować powołania w Kościele lokalnym

Drodzy bracia i siostry!
48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będzie ob-

chodzony 15 maja 2011 r., w IV Niedzielę Wielkanocną, stano-
wi zaproszenie do refleksji na temat: „Proponować powołania 
w Kościele lokalnym”. Siedemdziesiąt lat temu Ojciec Święty 
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Pius XII ustanowił Papieskie Dzieło Powołań Kapłańskich. Nastę-
pnie podobne instytucje, animowane przez duchownych i świec-
kich, utworzyli biskupi w wielu diecezjach. Była to odpowiedź na 
wezwanie Dobrego Pasterza, który „widząc tłumy ludzi, litował 
się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające 
pasterza” i powiedział: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo!” (Mt 9, 36-38).

 Sztuka promowania i wspierania powołań znajduje świetlany 
punkt odniesienia na kartach Ewangelii, na których Jezus wzywa 
swoich uczniów do pójścia za Nim oraz formuje ich z miłością i tro-
ską. Na szczególną uwagę zasługuje sposób, w jaki Jezus powo-
łał swoich najbliższych współpracowników do głoszenia Królestwa 
Bożego (por. Łk 10, 9). Przede wszystkim jest oczywiste, że pierwszym 
działaniem była modlitwa za nich: zanim Jezus ich powołał, spędził 
noc w samotności, na modlitwie i na wsłuchiwaniu się w wolę Ojca 
(por. Łk 6, 12), wznosząc się wewnętrznie ponad sprawy codzienne. 
Powołanie uczniów rodzi się właśnie z tej intymnej rozmowy Jezusa 
z Ojcem. Powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego są 
najpierw owocem stałego kontaktu z Bogiem żyjącym oraz owocem 
nieustannej modlitwy, zanoszonej do „Pana żniwa”, zarówno we 
wspólnotach parafialnych, jak i w rodzinach chrześcijańskich oraz 
ośrodkach powołaniowych.

Na początku swojej działalności publicznej Pan powołał niektó-
rych rybaków, którzy trudzili się nad brzegami Jeziora Galilejskiego: 
„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4, 19). Objawił 
im swoją zbawczą misję za pomocą licznych „znaków”, które wska-
zywały na Jego miłość do ludzi i na dar miłosierdzia ze strony Ojca. 
Formował ich słowem i życiem, aby byli gotowi do kontynuowania 
Jego dzieła zbawienia. Na końcu, „wiedząc, że nadeszła Jego godzina 
przejścia z tego świata do Ojca” (J 13, 1), zawierzył im pamiątkę 
swojej śmierci i zmartwychwstania, a zanim został wzięty do Nieba, 
posłał ich na cały świat z poleceniem: „Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody” (Mt 28, 19).

Jest to propozycja wymagająca i fascynująca, jaką kieruje Jezus do 
tych, do których mówi: „Pójdź za mną!”: zaprasza ich do przyjaźni 
z Nim, do słuchania z bliska Jego słowa i do życia razem z Nim. 
Uczy ich całkowitego poświęcenia się Bogu i troski o rozwój Bożego 
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Królestwa według praw Ewangelii: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadł-
szy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, 
przynosi plon obfity” (J 12, 24). Jezus zaprasza uczniów do tego, 
by wyzwolili się z ograniczeń ich woli, z ich idei samorealizacji, aby 
zanurzyli się w wolę kogoś innego, w wolę Boga i pozwolili się przez 
nią prowadzić. Pomaga im przeżywać braterstwo, które rodzi się 
z całkowitej dyspozycyjności wobec Boga (por. Mt 12, 49-50) i któ-
re staje się cechą wyróżniającą wspólnoty Jezusa: „Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie mi-
łowali” (J 13, 35).

Również obecnie naśladowanie Chrystusa jest wymagające. 
Oznacza wpatrywanie się w Jezusa, poznawanie Go z bliska, wsłu-
chiwanie się w Jego Słowo i spotykanie się z Nim w sakramentach, 
dostosowywanie własnej woli do Jego woli. to prawdziwa szkoła 
formacji dla wszystkich, którzy przygotowują się do posługi kapłań-
skiej czy do życia konsekrowanego, pod kierunkiem właściwych władz 
kościelnych. Pan nie przestaje powoływać – w każdej fazie życia 
– do włączenia się w Jego misję i do służenia Kościołowi poprzez 
święcenia kapłańskie i życie konsekrowane, a Kościół „winien chro-
nić ten dar, cenić go i miłować. Kościół ponosi odpowiedzialność 
za narodziny i dojrzewanie powołań kapłańskich” (Jan Paweł II, 
Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, nr 41). 
Zwłaszcza obecnie, gdy głos Pana zdaje się być zagłuszany przez 
„inne głosy”, a propozycja, by pójść za Nim i ofiarować Mu swoje 
życie może wydawać się zbyt trudna, każda wspólnota chrześcijań-
ska i każdy wierzący powinni podjąć świadomie zadanie wspierania 
powołań. Jest ważne, by dodawać odwagi i wspierać tych, którzy 
przejawiają jasne znaki powołania do kapłaństwa czy do życia zakon-
nego, aby czuli wsparcie całej wspólnoty w powiedzeniu „tak” Bogu 
i Kościołowi. Osobiście pragnę dodać im odwagi, jak to uczyniłem 
wobec tych, którzy zdecydowali się wstąpić do seminarium duchow-
nego i do których napisałem: „Dobrze zrobiliście. ludzie zawsze 
będą bowiem potrzebowali Boga, również w epoce dominacji techniki 
nad światem i globalizacji: Boga, który objawił się nam w Jezusie 
Chrystusie i gromadzi nas w Kościele powszechnym, abyśmy z Nim 
i za Jego pośrednictwem uczyli się prawdziwego życia, byśmy przy-
pominali i stosowali kryteria prawdziwego człowieczeństwa” (List 
do Seminarzystów, 18 października 2010).
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trzeba, aby każdy Kościół lokalny stawał się coraz bardziej wraż-
liwy i uważny w odniesieniu do duszpasterstwa powołań, wychowując 
na różnych szczeblach: w rodzinach, parafiach, stowarzyszeniach, 
a zwłaszcza młodych, chłopców i dziewczęta – jak to czynił Jezus ze 
swoimi uczniami – do wzrastania w prawdziwej i serdecznej przyjaźni 
z Panem, umacnianej poprzez modlitwę osobistą i liturgiczną. Kościół 
lokalny ma uczyć uważnego i owocnego słuchania Słowa Bożego 
poprzez pogłębianą znajomość Pisma Świętego oraz ukazywać, że 
pełnienie woli Boga nie unicestwia ani nie niszczy osoby, lecz po-
zwala jej odkryć najgłębszą prawdę o niej samej, jak też kierowania 
się bezinteresownością i braterstwem w kontaktach z innymi ludźmi, 
bo jedynie otwierając się na miłość Boga można odnaleźć prawdziwą 
radość i pełną realizację własnych aspiracji. „Proponować powołania 
w Kościele lokalnym” to znaczy mieć odwagę, by wskazywać – za 
pośrednictwem uważnego i adekwatnego duszpasterstwa powołań 
– tę właśnie trudną drogę naśladowania Chrystusa, która posiada 
głęboki sens i może zaangażować całe życie człowieka.

Zwracam się szczególnie do was, drodzy współbracia w biskup-
stwie. Aby nadać waszej posłudze zbawienia w Chrystusie trwałość 
i rozmach, ważne jest, abyście „jak najusilniej popierali powołania 
kapłańskie i zakonne, otaczając szczególną troską powołania misyj-
ne” (Sobór Watykański II, Dekret Christus Dominus, nr 15). Pan 
potrzebuje waszej współpracy, aby Jego wezwanie dotarło do serc 
tych, których wybrał. troszczcie się o właściwy dobór animatorów 
diecezjalnych ośrodków powołań, gdyż takie ośrodki są cennym na-
rzędziem do promowania i organizowania duszpasterstwa powołań 
oraz modlitwy, która je wspiera i gwarantuje skuteczność. Pragnę 
wam też przypomnieć, drodzy współbracia biskupi, o trosce Kościoła 
o właściwe rozmieszczenie kapłanów w świecie. Wasze wsparcie dla 
diecezji, w których jest mało powołań, staje się Bożym błogosła-
wieństwem dla waszych wspólnot, a dla wiernych jest świadectwem 
posługi kapłańskiej, która szczodrze otwiera się na potrzeby całego 
Kościoła.

Sobór Watykański II przypomniał wprost, że „obowiązek budzenia 
powołań odnosi się do całej wspólnoty chrześcijańskiej; powinna go 
ona realizować przede wszystkim przez w pełni chrześcijańskie życie” 
(Dekret Optatam totius, nr 2). Pragnę więc skierować szczególne, 
braterskie pozdrowienie oraz słowa zachęty do wszystkich, którzy na 
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różne sposoby współpracują w parafiach z kapłanami. Zwracam się 
przede wszystkim do tych, którzy mogą wnieść własny wkład w dusz-
pasterstwo powołań: do kapłanów, rodzin, katechetów, animatorów. 
Kapłanom polecam, by byli zdolni do dawania świadectwa jedności 
z Biskupem i ze współbraćmi w kapłaństwie, aby tworzyli właściwe 
środowisko dla rodzących się powołań kapłańskich. Rodziny niech 
będą „ożywione duchem wiary, miłości i pobożności”, zdolne do 
pomagania synom i córkom w wielkodusznym przyjęciu powołania 
do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Katecheci i animatorzy 
w stowarzyszeniach katolickich i w ruchach kościelnych, świadomi 
własnej misji wychowawczej, niech starają się „tak wpłynąć na po-
wierzonych sobie młodych ludzi, aby ci mogli podjąć Boże powołanie 
i chętnie pójść za nim”.

Drodzy bracia i siostry, wasze zaangażowanie w promocję i troskę 
o powołania osiąga pełnię znaczenia i duszpasterską skuteczność 
wtedy, gdy dokonuje się w jedności Kościoła i gdy jest ukierunkowane 
na służbę komunii. Właśnie dlatego każdy przejaw życia wspólnoty 
kościelnej – katecheza, spotkania formacyjne, modlitwa liturgiczna, 
pielgrzymki do sanktuariów – to cenna okazja do tego, by wzbudzać 
w ludzie Bożym, a zwłaszcza w dzieciach i młodzieży, poczucie przy-
należności do Kościoła oraz poczucie odpowiedzialności za odpowiedź 
na otrzymane powołanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, 
daną w sposób świadomy i wolny.

Zdolność do troski o powołania jest charakterystycznym znakiem 
żywotności Kościoła lokalnego. Wzywajmy w sposób ufny i wytrwały 
pomocy Dziewicy Maryi, aby na wzór Jej przyjęcia Bożego planu 
zbawienia oraz mocą Jej wstawiennictwa rozszerzała się w każdej 
wspólnocie gotowość do powiedzenia „tak” Panu, który powołuje 
ciągle nowych robotników na swoje żniwo. Z tym życzeniem z serca 
udzielam wszystkim mojego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Benedykt XVI 
papież 

Watykan, 15 listopada 2010 r.



39

III. dokumenty 
konFerencjI ePIskoPatu PolskI

1. 
homIlIa aBPa józeFa kowalczyka 

wygŁoszona w I rocznIcĘ 
katastroFy Pod smoleŃskIem  
gnIezno, 10 kwIetnIa 2011 r.

Drodzy Bracia i Siostry,

dziś przeżywamy pierwszą rocznicę tragicznej katastrofy samo-
lotu prezydenckiego w Smoleńsku. Przyniosła ona niespodziewa-
ną śmierć Prezydentowi Rzeczypospolitej lechowi Kaczyńskiemu, 
Jego małżonce Marii i wielu innym wspaniałym ludziom. Zginęło 
96 osób, których w dniu dzisiejszym, w pierwszą rocznicę tej tra-
gedii, obejmujemy szczerą modlitwą, upraszając dla wszystkich 
wiekuisty pokój, a dla dotkniętych żałobą rodzin i bliskich uko-
jenie w bólu. 

W owym dniu, 10 kwietnia 2010 r., odprawiałem Mszę św. w mojej 
rodzinnej parafii na południu Polski, z okazji setnej rocznicy urodzin 
jednej z parafianek. Dotarła wtedy do mnie z Warszawy wiadomość 
o tej tragedii i prośba o szybki powrót, aby o godzinie 18 odprawić 
Mszę św. w Stolicy za wszystkie ofiary tragedii.

tak się też stało. Odprawiłem Mszę św. w katedrze polowej Wojska 
Polskiego o ustalonej godzinie, kierując na początku Eucharystii 
następujące słowa do Uczestników tej żałobnej liturgii:

„Zgromadziliśmy się, aby we wspólnej modlitwie eucharystycz-
nej powierzyć Bogu ofiary dzisiejszej katastrofy lotniczej. Z bólem 
i ogromnym zaskoczeniem przyjąłem wiadomość o katastrofie sa-
molotu, na pokładzie którego znajdowała się polska delegacja na 
rocznicowe obchody w Katyniu, pod przewodnictwem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Pana lecha Kaczyńskiego. W samolocie, 
oprócz Głowy Państwa, znajdowała się jego Małżonka, pracownicy 
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Kancelarii Prezydenta, najwyżsi dowódcy wojskowi, wysocy urzędni-
cy państwowi, jak również przedstawiciele wspólnot wyznaniowych, 
a wśród nich Biskup Polowy Wojska Polskiego, biskup tej katedry, 
tadeusz Płoski.

Udawali się do Katynia, aby swoją tam obecnością i modlitwą, 
uczcić ofiary katyńskie. to właśnie w tej drodze zastała ich śmierć. 
Wpisuje się ona w martyrologię tych, którzy oddali swoje życie w imię 
prawdy, wolności, obrony godności każdego człowieka.

W wigilię święta Miłosierdzia Bożego polecamy ich Ojcu niebie-
skiemu, upraszając dla nich wiekuisty pokój.

Niech miłosierny Bóg przyjmie ofiarę ich życia i wynagrodzi im 
wszelkie dobro, jakie dokonało się dzięki ich pracy w służbie narodu 
i Kościoła.

Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich pogrążonych w żałobie, 
szczególnie rodziny i bliskich ofiar katastrofy, upraszając dla nich 
ukojenie w bólu i duchowe umocnienie.

Modlimy się również w intencji Ojczyzny wszystkich Polaków, 
która została dotkliwe zraniona tragicznym odejściem tak ważnych 
dla niej osób. Niech ich ofiara zaowocuje w życiu społecznym du-
chem solidarności, wzajemnego szacunku i miłości.

to bardzo wymowne, że w piątą rocznicę śmierci Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, która nastąpiła również w wigilię święta Miło-
sierdzia Bożego, wpisuje się także ich odejście do wieczności, 
do domu Ojca. Ufamy, że tam znajdą wiekuisty pokój i chwałę 
zmartwychwstania”.

Dziś te słowa, które w ubiegłym roku stanowiły wprowadzenie do 
Mszy świętej żałobnej w intencji ofiar tej szokującej tragedii, powta-
rzam w prymasowskiej bazylice katedralnej w Gnieźnie, pierwszej 
stolicy Polski, u grobu świętego Wojciecha męczennika.

Z tym samym wewnętrznym uniesieniem modlitewnym polecam 
Bogu miłosiernemu wszystkich, którzy w tej katastrofie stracili ży-
cie – a było tam wiele osób bardzo mi bliskich i cenionych za ich 
kompetencję, uczciwość i wolę służenia Ojczyźnie z całym oddaniem, 
czemu dali dowód płacąc tak wysoką cenę.

Przez kilkanaście dni, jako ówczesny Nuncjusz Apostolski i Dzie-
kan Korpusu Dyplomatycznego, z troskliwości kapłańskiej, soli-
darności z ofiarami, a także na prośbę rodzin tych, którzy zginęli 
w katastrofie, witałem na lotnisku w Warszawie doczesne szczątki 
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ofiar przywożone w trumnach. Uczestniczyłem w warszawskich świą-
tyniach w liturgiach w ich intencji.

tak też było z powitaniem doczesnych szczątków Pana Prezydenta 
i jego Małżonki, kiedy to po powitaniu na lotnisku wprowadziłem ich 
wespół z ówczesnym Prymasem Polskim, arcybiskupem Henrykiem 
Muszyńskim, do kaplicy pałacu prezydenckiego. tam też odprawi-
liśmy wspólnie Mszę św. koncelebrowaną za ich dusze.

Później przewodniczyłem w zastępstwie kard. Angelo Sodano, 
legata Papieskiego, w centralnych uroczystościach poprowadzonych 
na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Wreszcie w krakowskim kościele mariackim koncelebrowałem 
Mszę św. za parę Prezydencką i pod przewodnictwem kardynała 
Dziwisza odprowadziłem ich na wieczny spoczynek w podziemiach 
wawelskich.

Cały świat uczestniczył w żałobie Polaków i składał wyrazy uznania 
za godne i budujące uszanowanie ofiar katastrofy poprzez żałobne 
uroczystości pogrzebowe i powszechną solidarność całego narodu 
w cierpieniu i trudnym doświadczeniu.

Dziś po upływie roku od tamtych tragicznych wydarzeń, groma-
dzimy się tu na wspólnej modlitwie, kończąc niejako rok żałoby: 
ale pełni zadumy, współczucia i zamyślenia w odczytywaniu tego 
znaku czasu.

Rada Stała Episkopatu Polski, do której z urzędu przynależę, skie-
rowała do nas wszystkich w dniu 3 marca br. przesłanie na pierwszą 
rocznicę katastrofy smoleńskiej. Warto więc przypomnieć niektóre 
jego fragmenty; są one przecież także moimi słowami, jako członka 
Rady Stałej:

„Katastrofa polskiego samolotu w Smoleńsku – do której doszło 
10 kwietnia 2010 r. – pociągnęła za sobą śmierć 96. osób. Zginęli 
wybitni Polacy: Prezydent RP lech Kaczyński z małżonką, ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszał-
kowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszyst-
kich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta. 
Zginęło także 10 duchownych różnych wyznań, przedstawiciele 
ministerstw, instytucji państwowych, Federacji Rodzin Katyńskich, 
organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, 
stanowiące polską delegację na uroczystości związane z obchodami 
70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.
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[…] Obchodzimy pierwszą rocznicę tego tragicznego wydarze-
nia. Wydarzenia, którego nie sposób ograniczyć do czysto ziemskiej 
perspektywy; nawet jeśli pozostaje szlachetnym świadectwem troski 
o prawdę oraz o wierność wartościom i zasadom, dzięki którym nasza 
Ojczyzna umocniła swoje duchowe fundamenty.

Kiedy opłakiwaliśmy odejście z tego świata tak wielu bliskich nam 
osób, patrząc w świetle wiary na to, co się stało, zdawaliśmy sobie 
sprawę z tego, że nie straciliśmy ich na zawsze. Oni tylko przeszli 
z jednego życia do drugiego Życia. […] Pytamy: dlaczego? Dlaczego 
umarli tak wcześnie? Dlaczego w tym momencie? Dlaczego opuścili 
nas właśnie w ten sposób? Dlaczego śmierć, dlaczego ból, dlaczego 
przemijanie? Są to pytania całkiem uzasadnione, bo każda miłość 
woła o obecność, o bliskość, o wieczność. I słusznie, ponieważ ona jest 
wieczna. Miłość nie obumiera wraz z ciałem osoby, którą kochamy. 
Ona tylko przechodzi na inną płaszczyznę wzajemności.

[…] Sposób przeżywania przez nas rozstania objawia nam sa-
mym, kim właściwie jesteśmy; chrześcijanami czy poganami? Joseph 
Ratzinger w książce Śmierć i życie wieczne pisał: „O człowieczeństwie 
człowieka decyduje jego postawa wobec cierpienia. […] Odpowiedź 
człowieka może być dwojaka: może być nią opór, próba zdobycia 
mimo wszystko autonomicznej władzy – a więc przyjęcie postawy 
rozpaczliwego, gniewnego buntu. Ale odpowiedzią może też być 
powierzenie się tej innej Mocy, ufne poddanie się jej kierownictwu 
bez lękliwego oglądania się na siebie”. Zewnętrzne przejawy bólu 
z powodu trudnego doświadczenia są normalnymi, ludzkimi reak-
cjami. Ważne jednak, abyśmy się na nich nie zatrzymali i uczynili 
jeden krok dalej – krok wiary, tzn. powierzyli Panu Bogu bolesną 
rzeczywistość oraz siebie samych (por. Łk 23, 46a). Dopiero wtedy 
cierpienie nie tylko nie będzie nas niszczyć, ale uczyni nas bogatszymi 
wewnętrznie. […]. 

Właściwe granice żałobie wyznacza miłość. lecz „cmentarz 
nie może stać się naszą świątynią ani naszym domem. Nie po-
możemy zmarłym, zatrzymując się w nieskończoność przy gro- 
bie. Nie odnajdziemy tam naszych bliskich, ponieważ oni prze- 
szli już do wieczności i odtąd miejscem spotkania z nimi jest 
wiara i ufna modlitwa, oraz podjęcie ideałów ich życia. Na to miast 
samo doświadczenie żałoby powinno zaowocować naszą więk-
szą dojrzałością duchową”. Śmierć ukazuje nam, jak kruche jest 
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wszystko to, w czym dotąd pokładaliśmy nadzieję: życie, zdrowie, 
miłość drugiego człowieka, dobra materialne, dokonania. Utrata 
tego, co przemijające, może otworzyć nas na poszukiwanie głęb-
szych motywacji życia, mocniejszych podstaw ludzkiego szczęścia 
i powodzenia, a w konsekwencji ukierunkować na samo Źródło 
mocy i życia – na Boga, który w Jezusie mówi nam: „Odwagi! 
Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14, 27)”.

Drodzy Bracia i Siostry!
Naszą dzisiejszą żałobną liturgię w pierwszą rocznicę katastrofy 

smoleńskiej zakończmy słowami tegoż przesłania:
„Gdy w przeżywaniu żałoby zabraknie szukania woli Bożej i gdy 

śmierć bliskich osób powoduje niekończące się rozbicie duchowe, 
wówczas stajemy się niezdolni do udzielenia zmarłemu skutecznej 
pomocy, której on potrzebuje. Zamiast więc rozpaczać nad tym, że 
nie da się cofnąć czasu, ani unieważnić zaistniałej katastrofy – do-
konanego zła i jego skutków, trzeba raczej z całą żarliwością zwrócić 
się ku Bożemu miłosierdziu. Wtedy to cześć dla naszych zmarłych 
nie będzie tylko i wyłącznie powierzchownym kultem w postaci po-
mników, tablic, lampek i kwiatów oraz łez żalu.

„Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swe-
go lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz 
Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią” (Jk 4, 11). Niech ból 
i refleksja stanie się dla każdego z żyjących początkiem nawrócenia 
i zaczynem lepszego życia. Niech pozwoli głębiej wniknąć w zasady 
rządzące naszym życiem. Niech zmobilizuje do tego, by nie postępo-
wać jak wszyscy, ale tak jak tego pragnie Zbawiciel. Niech wyznacza 
drogę ku sprawiedliwości i miłosierdziu w naszym życiu osobistym 
i społecznym. Ku komunii, jaka winna nas wszystkich łączyć. Niech 
ta katastrofa umocni wzajemne więzi w naszej Ojczyźnie, Europie 
i świecie. Niech świadomość tej wspólnoty pozwoli nam zespolić 
serca, ideały i czyny, by nasz świat stawał się coraz bardziej ludzki”. 
Amen.
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2. 
homIlIa aBPa stanIsŁawa gĄdeckIego 

Podczas gŁównych oBchodów 
I rocznIcy katastroFy Pod smoleŃskIem 

warszawa, 10 kwIetnIa 2011 r.

Wielce szanowni Członkowie Rodzin i Bliscy ofiar katastrofy 
smoleńskiej, 
Panie Prezydencie RP z Małżonką, 
Panie Premierze, 
Nuncjuszu Apostolski, 
Księża Kardynałowie, 
Księża Arcybiskupi i Biskupi, 
Kapłani, 
Osoby życia konsekrowanego, 
Członkowie Korpusu Dyplomatycznego, 
Przedstawiciele Władz rządowych i samorządowych, 
Wszyscy obecni tutaj Wierni, 
oraz Łączący się z nami dzięki transmisji telewizyjnej!

Dzisiejsza V Niedziela Wielkiego Postu zbiega się z pierwszą 
rocznicą katastrofy smoleńskiej (10 IV 2010 r.). Katastrofy, w której 
zginęli wybitni i zasłużeni dla Ojczyzny Polacy: Prezydent RP lech 
Kaczyński z małżonką, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, członkowie oficjalnej delegacji, przedstawiciele Sejmu 
i Senatu RP, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, aż 
dziesięciu przedstawicieli Kościołów i wyznań religijnych, członkowie 
Kancelarii Prezydenta, ministerstw, instytucji państwowych, Rodzin 
Katyńskich i innych stowarzyszeń, osoby towarzyszące, a także człon-
kowie Biura Ochrony Rządu i załogi samolotu.

Wszyscy oni zginęli pragnąc uczcić ofiary katyńskie i zwrócić uwa-
gę na zbrodnię ludobójstwa, jakiego – z woli Stalina – dokonano 
na polskich oficerach w Rosji w 1940 r. Ponad 21 tysięcy polskich 
jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych nie tylko 
w lasach Katynia, ale i w twerze, Charkowie oraz w innych, znanych 
i jeszcze nieznanych miejscach straceń. W tym samym czasie rodziny 
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pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były 
zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane 
cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu. Ziemia przy-
kryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało ją wymazać z ludzkiej pamięci. 
Ciągle jednak znajdowali się ludzie, którzy pamiętali. Do nich nale-
żała też owa polska delegacja na uroczystości 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej.

Katastrofa pod Smoleńskiem – największa z polskich tragedii 
w okresie pokoju – dowiodła, że pamięć może wiele kosztować. Zwła-
szcza kiedy na jedną śmierć nakłada się druga. Ale właśnie dzięki 
owej wiernej pamięci kłamstwo katyńskie stało się jawne opinii pu-
blicznej na całym świecie.

Już choćby z tego tytułu – my, Polacy – jesteśmy dłużnikami ofiar 
tej katastrofy. W pierwszą rocznicę tego wydarzenia – jak przed 
rokiem – pragniemy oddać im hołd. Czujemy się duchowo związani 
z tymi, którzy zginęli, ponieważ to nie śmierć rozdziela ludzi, ale brak 
miłości. W rocznicę tego dramatycznego wydarzenia jednoczymy się 
we współczuciu dla rodzin ofiar katastrofy, którym pragnęlibyśmy 
przynieść coś więcej, aniżeli zwykłe wyrazy współczucia. Chcemy 
im ofiarować chrześcijańską nadzieję. Chcemy – w światłach Słowa 
Bożego – jeszcze raz spojrzeć na to, co się stało i z wiarą błagać Boga 
o życie wieczne dla tych zmarłych. Dzisiejsze czytania liturgiczne 
pomagają nam w tym, sugerując rozważanie o trzech rodzajach zmar-
twychwstania; o zmartwychwstaniu ducha, ciała i duszy ludzkiej.

1. Zmartwychwstanie ducha
 Najpierw zatrzymajmy się przy zmartwychwstaniu ducha. Często 

jednostkowe nieszczęścia poprzedzone są wcześniejszym, wspólnym 
dramatem całego społeczeństwa. W przypomnianej nam dzisiaj wizji, 
prorok Ezechiel zwraca się z orędziem nadziei do załamanych i zre-
zygnowanych Żydów, przebywających w niewoli babilońskiej (586-538 
przed Chr.). „I postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. 
[…] i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupeł-
nie wyschłe” (Ez 37,1-2). Po katastrofie, jaka miała miejsce w 586 r. 
przed Chr., kiedy to Jerozolima została zdobyta, świątynia spalona, 
Judea zniszczona a lud uprowadzony do Babilonu, porozrzucane 
po ziemi, zbielałe, suche kości stają się wielką metaforą tragicznego 
duchowego stanu ludu Bożego podczas wygnania babilońskiego; 
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„Kości te to cały dom Izraela”. Nie ma w nich śladu ducha; jedynie 
pustka i martwota. „Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, 
już po nas”. Śmierć ducha uprzedziła śmierć fizyczną. Marazm, sta-
gnacja społeczeństwa, egoistyczna walka o przetrwanie, kolaboracja 
z zaborcą, postępujące wynarodowienie.

„Synu Adama, czy kości te powrócą znowu do życia?” – zapytał 
Bóg proroka (Ez 37, 3). Co mógł odpowiedzieć prorok na to pytanie? 
„Wierzyć w Boga, oznacza wszystkiego się po Nim spodziewać, zaufać 
Mu w każdej sytuacji, żywić nadzieję wbrew nadziei” – objaśnił tę 
scenę zmarły w katastrofie smoleńskiej ks. rektor Rumianek w swo-
im komentarzu do Księgi Ezechiela (Księga Ezechiela. tłumaczenie 
i komentarz, s. 300). Prorok odpowiada więc wiarą, rozpoczynając ów 
– bezsensowny z punktu widzenia ludzkiej logiki – dialog z suchymi 
kośćmi: „Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!” I oto nagle, niewy-
obrażalne staje się możliwe: „A gdym prorokował, oto powstał szum 
i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, 
a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, 
ale jeszcze nie było w nich ducha”. Słowo Boże odtworzyło ciała, 
lecz były one jeszcze bez życia.

Wtedy Bóg powiedział do mnie: „Prorokuj do ducha, prorokuj, 
o synu człowieczy, i mów do ducha: tak powiada Pan Bóg: Z czterech 
wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli”. Wtedy 
prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli 
i stanęli na nogach – wojsko bardzo, bardzo wielkie” ( Ez 37, 7-10). 
Ze śmierci wyłoniło się życie. Nastąpiło duchowe odrodzenie narodu. 
Wychodząc od wizji biologicznej śmierci, proroctwo wyszło naprze-
ciw najgłębszym ludzkim lękom; potwierdziło zwycięstwo życia nad 
śmiercią. Istotnie, „naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród 
rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły 
zewnętrzne nie zdołają zniszczyć!” (Jan Paweł II, Homilia na Jasnej 
Górze, 19 VI 1983).

Owa potrzeba ożywienia „wyschłych kości” powraca cyklicznie 
w historii ludów i narodów. Sami przecież byliśmy tego świadka-
mi w naszej Ojczyźnie. Czyż nie istnieje analogia między słowami 
Ezechiela („Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych 
pobitych, aby ożyli”) a słowami Jana Pawła II wypowiedzianymi 
tutaj, w Warszawie? („I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja 
– Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam 
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w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech 
zstąpi Duch twój! Niech zstąpi Duch twój! Niech zstąpi Duch twój! 
I odnowi oblicze ziemi. tej Ziemi!” – Homilia na Placu Zwycięstwa, 
2 VI 1979).

to warszawskie wołanie o nowe Zesłanie Ducha, które było naj-
wyraźniej skierowane do Polski, zostało nazwane „trzęsieniem ziemi”. 
Pozornie nienaruszalny system, który przez ponad 30 lat dzierżył 
władzę absolutną w naszej Ojczyźnie, narzucając swoje ateistyczne 
credo, stał się nagle bezsilnym świadkiem zachwiania swojej ideologii. 
W epoce głodu Ducha – bo głodu sprawiedliwości, pokoju, miłości, 
dobroci, męstwa, odpowiedzialności, godności człowieka – te słowa 
obudziły polskie społeczeństwo z kilkudziesięcioletniego uśpienia. 
Przyczyniły się do wzmocnienia poczucia wolności i solidarności wśród 
zastraszonych ludzi, którzy czuli się osamotnieni, zmarginalizowani, 
często nienawidzący siebie nawzajem. „Z czterech wiatrów przybądź, 
duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli”. to, co się stało w na-
stępnych latach w Europie Wschodniej, nie byłoby możliwe bez tego 
warszawskiego Zesłania Ducha Świętego na obumarły duchowo naród. 
Dzięki Duchowi, który powiał na Placu Zwycięstwa, sytuacja przecięt-
nego Polaka uległa radykalnej zmianie. Pojawiło się tylu wspaniałych 
ludzi. Ujawniła się gotowość do poświęceń, do ponoszenia ryzyka, 
bezinteresowność, wzajemna życzliwość. Zaczyn odnowy moralnej. 
Powrót do porzuconych wartości. Próby budowania czegoś od nowa, 
po omacku, często naiwne i nieporadne, ale z nadzieją. 

A dzisiaj? Dzisiaj – po następnych ponad 30 latach od tamtego 
wskrzeszenia – naród potrzebuje znacznie potężniejszego tchnienia 
Ducha, ponieważ tym razem Ezechielowa dolina zdaje się zapełniać 
nie tyle wyschłymi kośćmi, ile prochem, który po nich pozostał.

Odnosiło się wrażenie, że z solidarnościowej erupcji narodzi się 
nowa Polska. tymczasem wysoka temperatura opadła. Wielu war-
tościowych, szlachetnych ludzi, którzy działali z oddaniem w latach 
solidarnościowego zrywu, zniechęciło się; odeszli lub zepchnięto ich 
na margines. Rozpoczęła się wyprzedaż niedawnych ideałów. Zaczęły 
dominować osobiste ambicje i płaski materializm. Odrodzonej Ojczy-
źnie zaczęło brakować skrzydeł. Nie udało się uzdrowić życia spo-
łecznego. Wręcz przeciwnie. Korzystając z deprawujących wzorców 
przeszłości, stworzył się aspołeczny kodeks zachowań pozbawiony 
wszelkich hamulców.
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Zabrakło scalającej idei państwa. Zabrakło spoiwa łączącego 
 wszy stkich Polaków, bez względu na poglądy, wiarę i inne różnice. Zabra-
kło jednoczącej siły sprawczej. Nasze państwo stało się areną nieustają cych 
igrzysk prowadzonych przez zwalczające się partie, partyjki, w których 
liczy się jedynie zdobycie władzy, wygrana w wyborach i podział łupów. 
Gospodarka wolnorynkowa – bez żadnej etyki – zamienia się w bez-
względną walkę drapieżników kosztem biedniejącej i pozbawionej 
szans poprawy bytu tej części społeczeństwa, która nie potrafiła się 
znaleźć w nowej rzeczywistości. Zapanowało niepisane przyzwolenie 
na egoistyczne urządzanie sobie życia bez żadnych moralnych barier 
i bez względu na szkody, jakie to przynosi wspólnocie. ten chory 
model konsumpcyjny, niby wolnorynkowej wolności, dusi, truje i od-
człowiecza. Relatywizm, apoteoza sukcesu, bogactwa, miraż łatwego 
życia bez rozterek sumienia – oto proponowana wizja przyszłości. 
W tym stanie rzeczy skutecznym sojusznikiem w ogłupianiu społe-
czeństwa stały się skomercjalizowane lub upartyjnione media, pro-
ponujące styl życia płaskiego, bezdusznego, pozbawionego wyższych 
aspiracji. Medialny obszar wpływów podlega zażartej walce partyjnej, 
gdzie zanikł jakikolwiek inny cel. Zalewa nas potok dyskusji, polemik, 
debat pełnych wzajemnych pomówień i oskarżeń i demagogiczne-
go pustosłowia. A z tego wyłania się obraz społeczeństwa w dużej 
mierze ogołoconego z wyższych aspiracji, cynicznego i bezideowe-
go (por. Marek Nowakowski, Stan polskiego ducha, Rzeczpospolita, 
10 listopada 2009). to wszystko jest nagie i przejrzyste przed Bożymi 
oczyma. „Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, 
przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, 
któremu musimy zdać rachunek” (Hbr 4,13).

Co powiedzieliby na to ci zmarli w Katyniu i pod Smoleńskiem? 
Z jaką niewypowiedzianą prośbą zwróciliby się dzisiaj do nas? 
Odpowiedź brzmi: Jeśli chcecie dorównać waszym przodkom, mu-
sicie mierzyć naprawdę wysoko (por. lech Kaczyński, Do Polonii 
w Miami, 2008).

2. Zmartwychwstanie ciała
Ale pośród dzisiejszych czytań jest też i drugi akt; porusza-

jąca scena ożywienia Łazarza. Powstanie z martwych już nie 
duchowe, ale cielesne, już nie całego narodu, ale pojedynczego 
człowieka.
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„Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł” – zwraca się Marta 
do Jezusa, a w jej słowach wyraża się powszechne pragnienie ludzi, 
by istniał Ktoś, kto byłby zdolny już teraz pokonać śmierć, owego 
bezlitosnego wroga, który udaremnia człowiekowi wszelkie próby 
osiągnięcia pełni.

„Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto 
we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy 
we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: 
«tak, Panie! Ja mocno wierzę»…” (J 11, 25-27).

Wtedy powiedział do stojących wokoło: „Usuńcie kamień!”. 
Chrystus, który mógł wstrząsnąć piekłem, mógł też swoim słowem 
odsunąć kamień, On jednak rozkazał ludziom uczynić to, co leżało 
w granicach ich możliwości. Człowiek bowiem może odsunąć kamień, 
ale tylko Bóg może przywrócić duszę z otchłani.

„Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” – zawołał Jezus. A starożytny autor 
dopowie: Gdyby Jezus w tym momencie nie wymienił wprost imienia 
Łazarza, z grobów powstaliby wszyscy zmarli („nadchodzi godzina, 
nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy 
usłyszą, żyć będą” – J 5,25; Kromacjusz z Akwilei, Sermo 27,1). Skoro 
jednak Zbawiciel powiedział: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”, ten wy-
szedł natychmiast, ponieważ śmierć nie może zatrzymać nikogo, kto 
został wezwany przez potęgę Życia. Na słowo Pana śmierć uwolniła 
ciało Łazarza z grobu a jego duszę z otchłani.

Chociaż nasz Pan okazał swoją boską potęgę w niezliczonych 
cudach i znakach, to jednak w sposób szczególny objawił ją podczas 
wskrzeszenia Łazarza. ten znak – podobnie jak inne Jego cuda – 
miał swój wymiar materialny i duchowy; widzialny i niewidzialny. 
Dziełem widzialnym było wskrzeszenie Łazarza do życia. Dziełem nie-
widzialnym – narodziny wiary w sercach dotąd niewierzących w Niego 
Żydów. Po wskrzeszeniu Łazarza wielu uwierzyło w Niego. Uznali 
bowiem, że rozkazywanie śmierci nie leży w granicach możliwości 
natury ludzkiej, leży natomiast w możliwościach natury Bożej.

tak, w perspektywie sceny wskrzeszenia Łazarza, wszelkie przeja-
wy bólu z powodu tragicznego doświadczenia katastrofy smoleńskiej 
są całkiem zrozumiałe. „Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, 
którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, [a w jego oczach 
pojawiły się łzy]” (J 11, 33). Starożytny poeta powie: Jego łzy stały 
się jakby deszczem, Łazarz stał się ziarnem pszenicy, a grób – ziemią. 
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Na potężny głos Zbawiciela Łazarz wyrósł jak ziarno pszeniczne, wy-
szedł na zewnątrz i oddał hołd Panu (Efrem Syryjczyk, Diatessaron, 
17). Ważne jest jednak, abyśmy nie zatrzymali się na samych łzach. 
Abyśmy – jak Marta – uczynili krok dalej i z wiarą powierzyli Bogu 
całą tę bolesną rzeczywistość a także nas samych (por. Łk 23, 46a). 
Bóg bowiem ani przez chwilę nie toleruje cierpienia niewinnych, ale 
w swoim Synu razem z nimi pije gorzki kielich aż do dna, przemie-
niając go w kielich błogosławieństwa dla wszystkich.

Katastrofa smoleńska przypomniała nam raz jeszcze, że my, 
Polacy, mamy trudne dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 
stuleci. Bolesne doświadczenia Katynia i wszystkich innych miejsc 
nazistowskich i sowieckich kaźni z czasów II wojny światowej tylko 
to potwierdzają, wyostrzając naszą wrażliwość na podstawowe prawa 
człowieka i narodu; zwłaszcza prawa do wolności, do suwerennego 
bytu, do poszanowania wolności sumienia i religii. Musimy o tym 
pamiętać. Nie możemy na to wszystko spuścić kurtyny milczenia, 
ponieważ ci, którzy nie pamiętają o przeszłości, skazani są na jej po-
wtarzanie. Ale z tej przeszłości musimy brać ogień, a nie popioły.

Gdy giną dzielni w narodzie, rodzi się potrzeba wychowania no-
wego pokolenia; wychowania młodych zdolnych do służby publicznej. 
Potrzeba wychowania ludzi cechujących się wielkim intelektem, roz-
tropnością, szczerością, integralnością moralną, miłością do człowieka 
i polityczną odwagą. Zdolnych do słuchania w skupieniu, do budowania 
mostów porozumienia, nie lękających się nowości i zmian. Patrzących 
dalej niż tylko w perspektywie kolejnego szczebla własnej kariery czy 
chęci robienia dobrego wrażenia na innych. Zdolnych do przezwy-
ciężenia pokusy wykorzystywania dóbr publicznych w celu wzbogace-
nia niewielkiej grupy osób, lub zdobycia popleczników. Zdolnych do 
odrzucenia stosowania dwuznacznych lub niedozwolonych środków 
do zdobycia, utrzymania bądź powiększania władzy za wszelką cenę. 
Zdolnych do działania w trudnych czasach i ciężkich warunkach z od-
wagą i w oparciu o długofalową wizję. Mających na uwadze nie tylko 
siebie samych, własną pozycję i powodzenie, ale również los przyszłych 
pokoleń. Polska ciągle potrzebuje ludzi sumienia.

3. Zmartwychwstanie duszy
W dzisiejszych czytaniach mówi się także o trzecim rodzaju zmar-

twychwstania, a mianowicie o codziennym wskrzeszeniu autentycznie 
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chrześcijańskiej duszy. Wiemy przecież, że martwy Łazarz stał się 
z czasem dla chrześcijaństwa symbolem każdego człowieka, martwego 
duchowo z powodu grzechu. Każdego z nas, o kim można powie-
dzieć: „Już cuchnie”. Każdego, który – nie bez pomocy łaski – woła: 
„Wezwij […] z grobu sługę twego. Choć jestem związany więzami 
moich grzechów, chociaż mam spętane nogi i skrępowane ręce i po-
grzebany jestem w swoich martwych myślach i czynach, to na twoje 
wezwanie wyjdę wolny” (św. Ambroży, O pokucie II, 72).

Wyjdę z mojego grobu, mimo że codzienne, „powstawaniu duszy 
z martwych” napotyka w moim życiu na poważny opór i sprzeciw. 
ten opór rodzi się w jakieś mierze z radykalnej inności świata, z jego 
„widzialności” i „materialności” w odróżnieniu od „niewidzialnego” 
i „absolutnego Ducha”; z istotowej i nieuchronnej niedoskonałości 
świata w stosunku do tego, który jest Bytem najdoskonalszym.

„Czy nie zmieszał się Chrystus nad grobem Łazarza – powie 
św. Augustyn – również o to, aby i ciebie nauczyć, że i ty musisz 
zadrżeć, gdy widzisz siebie zgnębionego i miażdżonego ogromem 
grzechów. Przyjrzałeś się sobie, uznałeś się za winnego i powiedzia-
łeś sobie: […] Wysłuchałem słów Ewangelii i wzgardziłem nimi. 
Zostałem ochrzczony, a mimo to ciągle popełniam te same grzechy. 
Cóż najlepszego robię? Dokąd zmierzam? Jak mogę się zmienić? 
Kiedy to mówisz, drży Chrystus, gdyż w tobie drży wiara. to drżenie 
daje nadzieję zmartwychwstania” (tract. in Joh. 49,19).

Konsekwencją tego zmartwychwstania jest pojednanie społeczne 
w imię prawdy i miłości. I dlatego trzeba sobie dzisiaj postawić pewne 
pytania. Co zmieniła katastrofa smoleńska w moim życiu osobistym. 
Co ona zmieniła w każdym z nas? Jak zmieniła patrzenie na życie 
i śmierć? Na moje miejsce codzienne duchowe zmartwychpowstanie? 
Na służbę rodzinie? Na służbę Ojczyźnie? Na pragnienie zjednocze-
nia, pokoju i zgody? Gdyby zaś ona nic nie zmieniła, świadczyłoby 
to o tym, że owi pomarli tak odeszli jak przyszli i że trudzili się na 
próżno; że na darmo i na nic zużyli swoje siły.

Jeżeli więc ktoś ma coś przeciwko tobie lub cię obraził, spróbuj 
mu najpierw przebaczyć. Przebaczenie jest trudną miłością; miłością, 
która przejmuje inicjatywę. W żadnym wypadku nie odsuwaj się od 
niego i nie unikaj go. Nie odsuwaj się od człowieka w milczeniu. 
W ten sposób stajesz się tylko zawzięty i czynisz siebie współwinnym, 
bo odmawiasz bliźniemu szansy na poprawę. Pokonaj przeszkodę, 
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która wielu wydaje się nie do pokonania i poszukaj okazji do rozmowy 
w cztery oczy. Jeżeli mimo to nie uda się wam dojść do porozumie-
nia, spytaj, czy jest gotowy do przedyskutowania sprawy w obecności 
osoby trzeciej. Jeśli do tego z życzliwością dołączysz swoją modlitwę, 
uczyniłeś wszystko, co możliwe, dla pojednania.

„Miałbym w miłości cud uwierzyć, Jak Łazarz z grobu mego wstać? 
Młodzieńczy, dawny kształt odświeżyć, Z rąk twoich nowe życie brać?” 
(Adam Asnyk, Ja ciebie kocham).

tak, w to trzeba uwierzyć, ponieważ właśnie w tym, co w czło-
wieku wewnętrzne – a zarazem najbardziej głębokie i istotne, bo 
duchowe i niezniszczalne – jest zaszczepiony przez Ducha ów „korzeń 
nieśmiertelności”, z którego wyrasta nowe życie; życie człowieka 
w Bogu. Niech zatem: „zadrży w obliczu męki swojego Zbawiciela 
wszystko, co istnieje na ziemi. Niech rozpadną się skały niewiernych 
serc i niech powstaną ci, którzy byli obciążeni grobowym kamieniem 
śmiertelności, usunąwszy ciężką zaporę grzechów. Niech się ukażą 
w świętym mieście, to znaczy w Kościele Bożym, znaki przyszłego 
zmartwychwstania, aby to, co kiedyś ma się stać z ciałami, dokonało 
się już teraz w sercach” (św. leon Wielki, Sermo 15, de passione et 
cruce Domini, 3).

Zakończenie
Na koniec, prosząc Boga o życie wieczne dla ofiar katastrofy 

smoleńskiej, powtórzymy z wiarą natchnione słowa Pieśni słonecznej 
autorstwa św. Franciszka z Asyżu:

„Pochwalon bądź, o mój Panie, 
przez siostrę naszą Śmierć cielesną, 
przed nią nigdy żaden człowiek żyjący zbiec nie może. 
Biada tym, co mrzeć będą ze śmiertelnymi grzechami; 
błogosławieni, co śmierci się dadzą znaleźć w twojej najświęt-
szej woli, 
bo śmierć druga już nie wyrządzi im krzywdy”. 
(św. Franciszek, Pieśń słoneczna).

 
Warszawa, Archikatedra św. Jana, 10 kwietnia 2011 r. 
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3. 
sŁowo rady staŁej 

konFerencjI ePIskoPatu PolskI 
na I rocznIcĘ katastroFy smoleŃskIej

Miłość nigdy nie umiera  

„[…] trzepoczące skrzydła przecięły lekkie powietrze – 
prute z gwałtownym szumem 
i uderzeniem piór smagane – 

znaku przelotu potem nie można znaleźć” 
(Mdr 5, 11)

Śmierć
Katastrofa polskiego samolotu w Smoleńsku – do której doszło 

10 kwietnia 2010 r. – pociągnęła za sobą śmierć 96 osób. Zginęli 
wybitni Polacy: Prezydent RP lech Kaczyński z małżonką, ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałko-
wie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich 
rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta. Zginęło 
także 10 duchownych różnych wyznań, przedstawiciele mini sterstw, 
instytucji państwowych, Federacji Rodzin Katyńskich, organizacji 
kom batanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiące 
polską delegację na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Wszyscy oni oddali życie, 
aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej; 
aby prawda o ludobójstwie tysięcy bezbronnych jeńców polskich do-
tarła do świadomości świata. W konsekwencji tej śmierci cel został 
osiągnięty. W Ewangelii św. Jana czytamy: „Jeżeli ziarno pszenicy 
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, 
przynosi plon obfity” (J 12, 24).

Życie wieczne
Obchodzimy pierwszą rocznicę tego tragicznego wydarzenia. 

Wydarzenia, którego nie sposób ograniczyć do czysto ziemskiej 
perspektywy; nawet jeśli pozostaje szlachetnym świadectwem troski 
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o prawdę oraz o wierność wartościom i zasadom, dzięki którym nasza 
Ojczyzna umocniła swoje duchowe fundamenty.

Kiedy opłakiwaliśmy odejście z tego świata tak wielu bliskich nam 
osób, patrząc w świetle wiary na to, co się stało, zdawaliśmy sobie 
sprawę z tego, że nie straciliśmy ich na zawsze. Oni tylko przeszli 
z jednego życia do drugiego Życia; ze świata mniejszego do świata 
większego; z tego świata do wieczności. Wiemy, że również my ujrzymy 
ich pewnego dnia i że to spotkanie będzie trwało wiecznie. Wyznajemy 
to przecież, kiedy mówimy: „wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot 
wieczny”. Wyraża to również liturgia Kościoła w prefacji za zmarłych: 
„Życie twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, 
i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane 
w niebie wieczne mieszkanie” (1. Prefacja za zmarłych).

Rozstanie
A mimo to, każde rozstanie – naznaczone śmiercią drogiej nam 

osoby – jest zawsze bolesne, ponieważ „kochać człowieka to znaczy 
mówić do niego: ty nie umrzesz” (Gabriel Marcel). Pytamy: dla-
czego? Dlaczego umarli tak wcześnie? Dlaczego w tym momencie? 
Dlaczego opuścili nas właśnie w ten sposób? Dlaczego śmierć, dla-
czego ból, dlaczego przemijanie? Są to pytania całkiem uzasadnione, 
bo każda miłość woła o obecność, o bliskość, o wieczność. I słusz-
nie, ponieważ ona jest wieczna. Miłość nie obumiera wraz z ciałem 
osoby, którą kochamy. Ona tylko przechodzi na inną płaszczyznę 
wzajemności.

I dlatego, choć wiemy, że zawsze jedni się rodzą, a drudzy umierają 
i że tak być musi, to jednak – gdy śmierć zabiera nam kogoś bliskiego 
– nie jest nam łatwo powtórzyć za Hiobem: „Dał Pan i zabrał Pan. 
Niech będzie imię Pańskie błogosławione!” (Hi 1, 21).

Sposób przeżywania przez nas rozstania objawia nam samym, kim 
właściwie jesteśmy; chrześcijanami czy poganami? Joseph Ratzinger 
w książce Śmierć i życie wieczne pisał: „O człowieczeństwie człowieka 
decyduje jego postawa wobec cierpienia. […] Odpowiedź człowieka 
może być dwojaka: Może być nią opór, próba zdobycia mimo wszyst-
ko autonomicznej władzy – a więc przyjęcie postawy rozpaczliwego, 
gniewnego buntu. Ale odpowiedzią może też być powierzenie się 
tej innej Mocy, ufne poddanie się jej kierownictwu bez lękliwego 
oglądania się na siebie”.
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Zewnętrzne przejawy bólu z powodu trudnego doświadczenia 
są normalnymi, ludzkimi reakcjami. Ważne jednak, abyśmy się na 
nich nie zatrzymali i uczynili jeden krok dalej – krok wiary, tzn. po-
wierzyli Panu Bogu bolesną rzeczywistość oraz siebie samych (por. 
Łk 23, 46a). Dopiero wtedy cierpienie nie tylko nie będzie nas nisz-
czyć, ale uczyni nas bogatszymi wewnętrznie.

Żałoba
W tym smutnym momencie historii Narodu polskiego – po uka-

za niu się pierwszych wiadomości o katastrofie smoleńskiej – przed 
Pałacem Prezydenckim w Warszawie zgromadziły się spontanicznie 
tłumy ludzi. Składano kwiaty i wieńce, palono znicze, odmawiano mo-
dlitwy. W wielu miastach były celebrowane msze święte w intencji ofiar 
katastrofy. Odbyły się marsze pamięci w hołdzie ofiarom katastrofy, 
wiążące się też z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W pogrzebie 
lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, który odbył się 18 kwietnia 
w Krakowie, uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób; uroczystość oglądały 
w telewizji miliony. Kraj ogarnęła narodowa żałoba, także dlatego, że 
ta śmierć ujawniła nam prawdziwą wartość osób, które zginęły.

Życie już nigdy nie będzie takie same, my również. W naszej 
Ojczyźnie zawsze będzie po nich puste miejsce. Ile czasu potrzeba, 
aby dobrze przeżyć czas pożegnania bliskich nam osób?

Prorok Zachariasz mówi o 70 latach żałoby (Za 7, 5). W polskiej 
tradycji szczególne znacznie ma pierwsza rocznica śmierci. Inni przyj-
mują, że żałoba winna trwać przynajmniej dziewięć miesięcy, czyli 
tyle, ile wynosi czas od poczęcia do narodzenia. Izraelici opłakiwali 
Mojżesza na stepach Moabu przez trzydzieści dni (Pwt 34, 8). Józef 
egipski przez siedem dni obchodził żałobną uroczystość po swym 
ojcu (Rdz 50, 10). Mądrość Syracha sugeruje żałobę trwającą tylko 
„dzień jeden lub dwa, dla uniknięcia potwarzy” (Syr 38, 17). W sumie 
jednak nie tyle ważna jest długość czasu poświęconego na żałobę, ile 
sposób, w jaki zdołamy ten czas przeżyć.

Właściwe granice żałobie wyznacza miłość. lecz cmentarz nie może 
stać się naszą świątynią, ani naszym domem. Nie pomożemy zmarłym 
zatrzymując się w nieskończoność przy grobie. Nie odnajdziemy tam 
naszych bliskich, ponieważ oni przeszli już do wieczności i odtąd 
miejscem spotkania z nimi jest wiara i ufna modlitwa, a także pod-
jęcie ideałów ich życia.
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Natomiast samo doświadczenie żałoby może zaowocować naszą 
większą dojrzałością duchową. Śmierć ukazuje nam, jak kruche jest 
wszystko to, w czym dotąd pokładaliśmy nadzieję: życie, zdrowie, 
miłość drugiego człowieka, dobra materialne, dokonania. Utrata 
tego, co przemijające, może otworzyć nas na poszukiwanie głębszych 
motywacji życia, mocniejszych podstaw ludzkiego szczęścia i po-
wodzenia, a w konsekwencji ukierunkować na samo Źródło mocy 
i życia – na Boga, który w Jezusie mówi nam: „Odwagi! Ja jestem, 
nie bójcie się!” (Mt 14, 27).

Postanowienia
Gdy w przeżywaniu żałoby zabraknie szukania woli Bożej i gdy 

śmierć bliskich osób powoduje niekończące się rozbicie duchowe, 
wówczas stajemy się niezdolni do udzielenia zmarłemu skutecznej 
pomocy, której on potrzebuje. Zamiast więc rozpaczać nad tym, 
że nie da się cofnąć czasu, ani unieważnić dokonanego zła i jego 
skutków, trzeba raczej z całą żarliwością zwrócić się ku Bożemu 
miłosierdziu. Wtedy to cześć dla naszych zmarłych nie będzie tylko 
i wyłącznie powierzchownym kultem w postaci pomników, tablic, 
lampek i kwiatów oraz łez żalu.

„Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swe-
go lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz 
Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią” (Jk 4, 11). Niech ból 
i refleksja stanie się dla każdego z żyjących początkiem nawrócenia 
i zaczynem lepszego życia. Niech pozwoli głębiej wniknąć w zasady 
rządzące naszym życiem. Niech zmobilizuje do tego, by nie postępo-
wać jak wszyscy, ale tak jak tego pragnie Zbawiciel. Niech wyznacza 
drogę ku sprawiedliwości i miłosierdziu w naszym życiu osobistym 
i społecznym. Ku komunii, jaka winna nas wszystkich łączyć. Niech 
ta katastrofa umocni wzajemne więzi w naszej Ojczyźnie, Europie 
i świecie. Niech świadomość tej wspólnoty pozwoli nam zespolić serca, 
ideały i czyny, by nasz świat stawał się coraz bardziej ludzki.

Modlitwa
Gdy śmierć zabiera ludzi z tego świata w sposób nagły i nieocze-

kiwany, zazwyczaj pozostaje po nich więcej nie załatwionych spraw, 
niż po tych, którzy odchodzili powoli. ta świadomość winna nas 
mobilizować do niesienia zmarłym pomocy modlitewnej; i to pomocy 
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sięgającej poza granice życia doczesnego. Winniśmy powierzać ich 
doczesność miłującemu i przebaczającemu Bogu, nie wybielając jej, 
ani nie oczerniając. Po prostu oddając ją w ręce Boga taką, jaka była. 
A Bóg – który zna nieskończenie lepiej niż my historie ich życia – 
z pewnością ogarnie swoim miłosierdziem również te sprawy, które 
domagają się Jego interwencji.

Dziękując Bogu za bohaterskie życie ofiar Katynia oraz dobro słu-
żących Ojczyźnie ofiar katastrofy smoleńskiej uszanujmy pamięć ich 
czynów. Niech one pobudzą nas do mądrej i bezinteresownej służby 
na rzecz dobra wspólnego. Módlmy się jednocześnie do miłosierne-
go Boga, aby wzbudził nowych synów i córki Ojczyzny, pragnących 
służyć ofiarnie i odważnie ludziom nowych czasów.

Każdy zaś z żyjących niech modli się również za siebie słowami 
psalmisty:

„O Panie, mój kres pozwól mi poznać
i jaka jest miara dni moich,
bym wiedział, jak jestem znikomy.
Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi,
i życie moje jak nicość przed tobą.
Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością.
Człowiek jak cień przemija,
na próżno tyle się niepokoi,
gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze”.
(Ps 39, 5-7)

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 3 marca 2011 r.
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4. 
lIst BIskuPów PolskIch do kaPŁanów 

na wIelkI czwartek 2011 r.

Kapłan kształtowany przez Słowo Boże

Drodzy Bracia Kapłani!
list ten kierujemy do Was w szczególnym momencie życia Koś-

cioła, który przygotowuje się do beatyfikacji Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Będzie to ważne wydarzenie, które na nowo przypomni 
całemu światu postać Papieża „z dalekiego kraju”, jego miłość do 
Chrystusa i do ludzi. Pragniemy, aby Wielki Post, czas przygotowa-
nia do Świąt Wielkanocnych, był również czasem przygotowania do 
wydarzenia, które będzie miało miejsce w Rzymie 1 maja 2011 r. 
w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Chcemy, aby ten czas stał się okazją 
do głębszej refleksji nad naszą tożsamością kapłańską i naszą misją 
w Kościele i w świecie.

W liście do kapłanów na Wielki Czwartek pragniemy nawiązać 
do adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI Verbum 
Domini, która jest owocem prac Synodu Biskupów poświęconego 
słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. Dokument ten jest szczególnie 
ważny dla pasterzy Kościoła, pierwszych stróżów Prawdy Objawionej, 
powołanych do głoszenia Słowa Życia. W naszym liś cie odwołujemy 
się do słów Ojca Świętego, aby pomóc rozpalić na nowo charyzmat 
zażyłej więzi ze słowem Bożym. Bóg mówi do nas codziennie, aby 
nas kształtować przez swoje słowo: karmi jak powszednim chlebem, 
obejmuje z ojcowską czułością nasze powołanie, daje „klucz” do 
odczytywania sensu dziejącej się historii świata, uczy kochać według 
Serca Jezusa i przygotowuje do dobrych spotkań z ludźmi.

1. kapłan zwiastunem nowej wiosny kościoła
Adhortacja apostolska Verbum Domini przypomina nam, że prak-

tykowana w Kościele od wieków lectio divina kształtowała całe zastę-
py wielkich świętych: żarliwych głosicieli Słowa, ofiarnych pasterzy, 
du chowych mistrzów, wychowawców, ludzi zaangażowanych w życie 
społeczne, rozeznających po Bożemu sprawy tego świata. także dziś 
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ta praktyka otwiera przed nami skarb słowa Bożego i prowadzi do 
spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Boga (por. Verbum Domini, 
nr 87). Ojciec Święty Benedykt XVI wyraził przekonanie, że lectio di
vina, „jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele 
nową duchową wiosnę” (Benedykt XVI, Słowo Boże źródłem odno
wy Kościoła, „l’Osservatore Romano” 26 (2005) nr 11-12, s. 25). 
Pragniemy, aby odnowiona zażyłość ze słowem Bożym rozpoczęła 
w Was, drodzy Kapłani, nową duchową wiosnę i rozprzestrzeniła się 
na cały Kościół w Polsce i na świecie.

Lectio divina jest formą żywego spotkania ze słowem Bożym, któ-
re porządkuje radykalnie życie człowieka, umacnia powołanie i mi-
sję, kształtuje umysł, serce i wolę, formuje kapłaństwo w głębokiej 
przyjaźni z Jezusem. Pokochanie słowa Bożego prowadzi do miłości 
Chrystusa i Jego Kościoła, pomaga kształtować siebie i ludzi w duchu 
Chrystusowym, zgodnie z tym, o czym przypomina adhortacja Verbum 
Domini: „Słowo Boże jest nieodzowne do ukształtowania serca do-
brego pasterza, szafarza słowa” (nr 78). Kontakt ze słowem Bożym 
jest więc jednym z istotnych filarów przeżywania powołania i misji 
kapłańskiej (por. tamże). Ojciec Święty podkreślił, że „chrześcijaństwo 
jest «religią ‘słowa’ Bożego», nie «słowa spisanego i milczącego, ale 
Słowa Wcielonego i żywego»” (Verbum Domini, nr 7).

W Wielki Czwartek Pan Jezus zwrócił się do najbliższych uczniów 
w tonie niezwykłej zażyłości: „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa 
moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”. I wy-
znał im przyjaźń: „Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem 
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15,7.15). Wiedział, 
że w godzinie próby Jego słowa pomogą im zachować powołanie. 
Słowa Boskiego Przyjaciela, które zapadły głęboko w ich sercach, 
pozwoliły im przetrwać trudne chwile i wrócić do pierwotnej miłości. 
W słowie Bożym zawarta jest przyjaźń Jezusa do nas. Bóg Ojciec 
stwarzając w nas kapłańskie serce według Serca Syna, wszczepił w nie 
pragnienie miłości wyłącznej, które może zaspokoić jedynie przyjaźń 
Jezusa Pasterza. Chrystus obiecał nam w Wieczerniku, że jeśli Jego 
słowa będą w nas trwały, spełni nasze najgłębsze pragnienia. Jego 
słowa są bardzo blisko nas. Są w Księdze Życia, którą Bóg codzien-
nie kładzie na „ambonie” naszego serca, abyśmy słyszeli bicie Jego 
Serca, aby Jego słowa przemówiły do nas, zanim zaczniemy głosić 
je innym. Kapłan ma być jak otwarta Biblia, w której słychać bicie 
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Serca Boga. Św. Grzegorz Wielki przynagla nas: „Ucz się poznawać 
Serce Boga w słowach Boga”.

2. kapłan otwarty na słowo Boże
Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał, że „kapłan powinien 

często przestawać ze słowem Bożym” (Verbum Domini, nr 80). Jakże 
to ważne, abyśmy każdy dzień rozpoczynali od czytania i słuchania 
słowa Bożego, z pragnieniem autentycznego poznania jego treści! 
Bez tego istnieje ryzyko, że słowo Boże „stanie się tylko pretek-
stem, by nigdy nie wyjść poza własne myśli” (tamże, nr 87). Żyjemy 
w epoce dewaluacji słowa. Współczesne autorytety pretendują do 
tego, aby zastąpić słowo Boga swoimi słowami. Jedną z najbardziej 
subtelnych pokus, którą wabieni są także kapłani, jest myślenie, że 
słowa wzięte z ulicy mogą być bardziej „nośne” i bardziej skuteczne 
aniżeli słowo Boże. Musimy strzec się tej pokusy. Kapłan ma być 
pierwszym wierzącym w niezastąpioną moc Słowa, które zawiera 
w sobie życiodajną, jedyną Prawdę, także wtedy, gdy dla wielu wydaje 
się ona niewygodna albo nieaktualna. Aby tak się stało, musimy jako 
pierwsi wsłuchiwać się każdego dnia w słowo Boże, ponieważ ono 
będzie wzmacniało w nas postawy, które są z nim zgodne, i będzie 
oczyszczało z tego, co się sprzeciwia Bożej woli.

Adhortacja apostolska Verbum Domini zachęca nas do rozkocha-
nia się na nowo w czytaniu słowa Bożego, aby codzienna lektura 
Pisma Świętego – lectio – stała się naszą pasją. Przypomina nam 
jednocześnie, by księga Pisma Świętego zajmowała główne miejsce 
w kapłańskim mieszkaniu (por. Verbum Domini, nr 4). Niech każdy 
kapłański dzień rozpoczyna się od kontaktu ze słowem Bożym przez 
modlitwę brewiarzową czy też przez lekturę Pisma Świętego. Czytanie 
i słuchanie słowa Bożego u początku nowego dnia niech będzie klu-
czowym momentem naszego kapłańskiego życia i posługi.

W celebracji wybranej godziny liturgicznej wyraża się wiara w za-
pewnienie samego Jezusa, który dowartościował modlących się wspól-
nie i przyrzekł im swoją obecność, a więc i aktywność tam, gdzie 
dwóch albo trzech gromadzi się w Jego Imię (por. Mt 18, 20).

Dlatego zwracamy się do Księży z gorącym apelem o przyjęcie 
wezwania do wspólnotowej modlitwy brewiarzowej na plebanii lub 
w kościele. Podjęcie tego zaproszenia uważamy za coś oczywistego, 
gdyż prezbiterium silne wspólną kontemplacją swego Mistrza, którego 
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oblicze jaśnieje w tekstach psalmów, pieśni i brewiarzowych lekcji, 
jest w stanie udźwignąć ciężar duszpasterskiej troski wobec powie-
rzonej sobie owczarni. Księża, którzy się indywidualnie i wspólnie 
modlą, uznają prymat łaski nad aktywnością i prymat kontemplacji 
nad działaniem.

Czytając Pismo Święte nie zatrzymujemy się na intelektualnym 
roztrząsaniu tekstu, lecz – jak mówi adhortacja – „obcujemy tutaj 
z Osobą samego Jezusa” (Verbum Domini, nr 11). W czasie rozważa-
nia słowa Bożego Chrystus sam wyprowadza nas na pustynię i mówi 
do naszego serca (por. Oz 2,16). Papież Benedykt XVI, powtarzając 
wiernie myśl Sługi Bożego Jana Pawła II, przypomniał, że kapłan 
„z sercem uległym i rozmodlonym musi zbliżać się do Słowa, aby ono 
przeniknęło do głębi jego myśli i uczucia oraz zrodziło w nim nową 
mentalność – zamysł Chrystusowy (1 Kor 2, 16)” (Verbum Domini, 
nr 80). Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypełniły się w jego 
kapłańskim życiu i posłudze. W pięćdziesiątą rocznicę święceń ka-
płańskich napisał w książce Dar i tajemnica: „Prezbiter musi «żyć 
Słowem»”. Potrzebuje dogłębnego poznawania Słowa. Jednak, aby 
studium było „prawdziwie formacyjne, musi mu stale towarzyszyć 
modlitwa, medytacja i prośba, zwłaszcza o Dary Ducha Świętego” 
(Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 89). Niech Jan Paweł II będzie 
patronem i wzorem naszej kapłańskiej formacji.

Drodzy Bracia Kapłani! Szukajmy ciszy zewnętrznej i wewnętrznej, 
bez której słowo Boże nie może być usłyszane (por. Verbum Domini, 
nr 66). Stawajmy codziennie przed Bogiem, który zna zamysły naszego 
serca i nic nie jest zakryte przed Jego oczami (por. Hbr 4,12-13). 
Pozwólmy, aby Słowo codziennie „obmywało” nasze oczy i uczyło 
patrzeć na siebie oczami Jezusa. Szczególnym czasem rozważania 
słowa Bożego niech będą coroczne rekolekcje kapłańskie. Niech 
słowo Boże odsłania nasze wielkie pragnienia, kapłańskie charyzmaty 
i niech ukazuje piękno kapłańskiego powołania.

Bóg uczynił każdego z nas nie tylko zdolnym do słuchania słowa 
Bożego, ale także do odpowiadania na nie przez modlitwę – oratio 
(por. tamże, nr 87). Adhortacja uświadamia nam, że nie zrozumiemy 
siebie samych w naszym powołaniu, jeśli nie otworzymy się na dialog 
ze Słowem (nr 77). Modlitwa brewiarzowa i medytacja słowa Bożego 
otwierają nas na serdeczny dialog z Bogiem i rozpoczynają rzeczy-
wisty proces nawrócenia: „Modlitwa jako prośba, wstawiennictwo, 
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dziękczynienie i oddawanie chwały jest pierwszym sposobem, przez 
który Słowo nas zmienia” (nr 87). Duch Święty obecny w słowie 
Bożym budzi w nas ducha modlitwy, która rozciąga się na cały dzień 
duszpasterskich zajęć.

Słowo Boże wzywa nas do dialogu podczas modlitwy brewiarzowej 
czy różańca. Szczytem tego dialogu jest Eucharystia, która codziennie 
nas przekonuje, że Słowo staje się Ciałem i przebóstwia najbardziej 
zwyczajne życie, tak jak przemienia zwyczajny chleb i wino w Ciało 
i Krew Chrystusa (por. nr 52). Ojcowie starożytni, kontemplując 
misterium jedności między słowem i sakramentem, nazywali słowo 
„sakramentem słyszalnym” (sacramentum audibile), a sakrament „sło-
wem widzialnym” (verbum visibile). Zażyły dialog ze słowem Bożym 
będzie prowadził nas do dojrzałych wyborów. Będzie nam pomagał 
zajmować zdecydowane stanowisko wobec wyzwań współczesnego 
świata (nr 77).

3. kapłan głosicielem słowa prawdy i miłości
Rozważanie słowa Bożego i modlitwa słowem prowadzi nas do 

szczególnej zażyłości z Bogiem, do kontemplacji, która uzdalnia do 
przeżywania codzienności na sposób realny i konkretny. „Realistą 
jest ten, kto w słowie Bożym rozpoznaje fundament wszystkiego” 
(nr 10). Kontemplacja chroni przed powierzchownym, czysto zmy-
słowym traktowaniem świata. Daje Boże spojrzenie na rzeczywistość. 
Nieprzypadkowo Sługa Boży Jan Paweł II pisząc program duszpaster-
ski na trzecie tysiąclecie, rozpoczął go od wezwania do kontemplacji 
(Novo millennio ineunte, r. II).

Kontemplacja, czyli zdolność widzenia spraw po Bożemu, staje się 
bardzo ważna zwłaszcza dzisiaj, gdy świat żyje jakby Boga nie było, 
gdy zagłuszane jest Jego słowo i zacierane są znaki Jego obecności, 
gdy zsekularyzowany styl życia wydziedzicza Boga z Jego własności, 
gdy najgłębsza ludzka potrzeba Boga jest wypierana przez potrzeby 
chwili. Musimy być świadomi, że jeśli zatracimy kontemplatywny 
kontakt ze Słowem, wtedy powierzchowne traktowanie rzeczywistości 
zacznie przenikać także nasz umysł i serce. „Dzisiejszy świat wymaga 
osobowości kontemplatywnych, czujnych, krytycznych, odważnych. 
Wymaga on niekiedy nowych i nieznanych dotąd wyborów. Będzie 
wymagał szczególnych interwencji, które nie wypływają z przyzwy-
czajenia czy obiegowych opinii, lecz ze słuchania Słowa Pańskiego 
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i tajemniczego dostrzegania Ducha Świętego w sercach” (Instrumen
tum laboris Synodu Biskupów, Rzym 2008, 38).

Słowo prawdy, jak stwierdza adhortacja, głosimy w czasach, w któ-
rych usiłuje się przedstawiać naukę Chrystusową jako przestarzałą, 
nie potrafiącą nadążyć za nowoczesnym myśleniem, sprzeciwiającą 
się ludzkiemu rozwojowi. Próbuje się umieścić Prawdę Objawioną 
w „muzeum zabytków przeszłości”, uważając ją za zbyt archaiczną, 
by mogła zajmować ważne miejsce w dzisiejszym świecie. Usiłuje się 
ludzkie słowa stawiać ponad słowo Boże.

Słowo Boże odczytywane i rozważane, przemodlone i kontemplo-
wane wzywa nas do działania – actio. Adhortacja zwraca uwagę, że 
„słowo Boże nie przeciwstawia się człowiekowi, nie niszczy jego auten-
tycznych pragnień, co więcej, oświeca je, oczyszczając i doprowadzając 
do spełnienia” (nr 23). Jakże to ważne, aby inni, patrząc na nasze życie 
i słuchając naszego przepowiadania przenikniętego wiarą w moc Słowa, 
byli przeświadczeni, że „tylko Bóg odpowiada na pragnienie obecne 
w sercu każdego człowieka!” (nr 23). Niech słuchający nas wierni nie 
mają nigdy wątpliwości, że stoimy po stronie Ewangelii i że potrafimy 
patrzeć na rzeczywistość tego świata z perspektywy Bożej.

 4. Jan Paweł ii wzorem życia kapłańskiego
Przypominając główne myśli adhortacji apostolskiej Verbum Do

mini, która ukazuje istotę naszego związania ze słowem Bożym, mamy 
przed oczami Sługę Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II jako wzór 
życia kapłańskiego. Uczył on nas patrzenia na kapłaństwo w katego-
riach daru i tajemnicy. Dar powołania kapłańskiego nieskończenie 
przerasta nas wszystkich i jednocześnie pozostaje tajemnicą, którą 
odkrywamy ciągle na nowo stając przy ołtarzu Chrystusa i sprawując 
święte obrzędy.

Kapłan – według Jana Pawła II – „jest przede wszystkim szafa
rzem Bożych tajemnic”, któremu Bóg powierza największe dobra 
zbawienia: słowo Boże i sakramenty (Dar i Tajemnica, s. 69). Dając 
siebie do dyspozycji, uczestniczy w tajemniczej wymianie (admira
bile commercium) pomiędzy Bogiem i ludźmi. Oddaje Chrystusowi 
wszystkie swoje zdolności fizyczne i duchowe, aby działać w Jego 
imieniu (in persona Christi). Wiąże się to z potrzebą wyrzeczenia się 
wszystkiego, co mogłoby przysłonić Chrystusa i odwrócić uwagę od 
Jego Ofiary uobecnianej na ołtarzu.
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Sakrament kapłaństwa wprowadza nas w misterium Chrystusa, 
pozwalając zbliżyć się do Jego Ofiary, którą On składa Ojcu za zba-
wie nie świata. Za Janem Pawłem II chcemy przypomnieć, że kapłań-
stwo jest w swojej istocie uczestniczeniem w Ofierze Syna Bożego, 
który całkowicie oddaje swoje Ciało i Krew. Sprawowanie Eucharystii 
powinno więc być dla nas „najważniejszym i świętym wydarzeniem 
dnia i centrum całego życia” (Dar i Tajemnica, s. 73). Ojciec Święty 
podkreśla, że nie ma Eucharystii bez kapłaństwa, ale też nie istnie-
je kapłaństwo bez Eucharystii, ponieważ jest ono zawsze związane 
z Ofiarą Chrystusa.

Kapłaństwo i Najświętsza Ofiara, którą Jan Paweł II sprawował 
codziennie, stanowiły centrum jego egzystencji: jego życia ducho-
wego i jego posługi w Krakowie i na Stolicy Piotrowej. Kapłaństwo 
ofiarnicze realizował podejmując liczne podróże apostolskie, by gło-
sić słowo Boże wszystkim ludziom dobrej woli i dawać świadectwo 
o miłości Chrystusowej do każdego człowieka. Był blisko Chrystusa 
na krzyżu, gdy zamachowiec targnął się na jego życie i kiedy dźwigał 
krzyż choroby, aż po ostatnie tchnienie.

5. Być kapłanem dzisiaj
Sługa Boży Jan Paweł II uczy nas, jak być kapłanem we współcze-

snym świecie, w którym pojawiają się ciągle nowe problemy i nowe 
wyzwania. Przypomina, że kapłan nie powinien obawiać się bycia 
„nienowoczesnym”, ponieważ jego życie kapłańskie jest zakorzenione 
w Chrystusie, który jest miarą wszystkich czasów. Kapłan ma dawać 
innym Chrystusa, a nie zajmować się życiem politycznym czy ekono-
micznym. Kapłan powinien głosić Ewangelię Chrystusa i prowadzić 
ludzi do spotkania ze Zbawicielem, przede wszystkim w sakramencie 
Bożego Miłosierdzia i w Eucharystii. Nie może nigdy zapomnieć, że 
otrzymał władzę nad Ciałem Zbawiciela: „Mocą tej władzy staje się 
on szafarzem największego dobra Odkupienia, daje bowiem ludziom 
samego Odkupiciela. tak więc sprawowanie Eucharystii jest najwięk-
szą i najświętszą czynnością każdego prezbitera” (Dar i Tajemnica, 
s. 83). Sprawowanie Eucharystii jest nie tylko naszym największym 
obowiązkiem, ale i największą radością.

Szafarz Eucharystii jest jednocześnie szafarzem sakramentu po-
jednania i nigdy nie może zwolnić się z obowiązku, jaki Pan Jezus 
powierzył Apostołom w czasie pożegnania w Wieczerniku: „Weźmijcie 
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Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23). Jan Paweł II 
podkreśla, że przez posługę konfesjonału kapłan staje się narzę-
dziem Bożego Miłosierdzia i realizuje ojcostwo duchowe. Powinien 
jednak także sam odważnie otwierać się na Boże Miłosierdzie przez 
regularną spowiedź.

Jako szafarz Bożych tajemnic, kapłan codziennie obcuje ze święto-
ścią Boga, dlatego powinien być zawsze otwarty na swojego Stwórcę 
przez regularną modlitwę i słuchanie słowa Bożego. Według Ojca 
Świętego Jana Pawła II wypełnienie tego zadania stanie się możliwe, 
kiedy kapłan będzie z miłością głosił słowo Boże i świadczył o nim 
całym swoim życiem.

Wezwanie do autentycznego świadectwa życia kapłańskiego jest 
testamentem, który nam zostawił Sługa Boży Jan Paweł II.

Zakończenie
Beatyfikacja Jana Pawła II jest łaską dla całego Kościoła i dla 

wielu ludzi dobrej woli. Jest to też niezwykły dar dla Polski, a tym 
bardziej dla nas, polskich kapłanów, bowiem na naszej ziemi przyjął 
on łaskę powołania, tu został wyświęcony na kapłana i był biskupem 
zatroskanym nie tylko o Kościół w Krakowie, ale także o Kościół 
w Polsce i o całą naszą Ojczyznę. Mamy nadzieję, że beatyfikacja 
Jana Pawła II umocni naszą jedność: jedność biskupów i prezbiterów, 
jedność z osobami konsekrowanymi i świeckimi. Ufamy, że na nowo 
zrozumiemy jego wielokrotne wezwania, by w naszym życiu panował 
prymat świętości nad działaniami zewnętrznymi.

Drodzy Bracia Kapłani! Waszą codzienną formację powierzamy 
Maryi, Matce Boga, która przyjęła do swego łona Słowo Boże, by 
dać Je światu (por. Verbum Domini, nr 124). Mówiła i myślała według 
słowa Bożego. Słowo Boże stało się Jej słowem, a Jej słowo rodziło 
się ze słowa Bożego (por. Benedykt XVI, Deus caritas est, nr 41). 
Stawajcie się podobni do Matki Słowa Wcielonego! Przygotowując 
się do beatyfikacji Jana Pawła II przeżyjmy na nowo i odnieśmy do 
swego życia kapłańskiego i do wspólnot kapłańskich pełne ufności 
i oddania „Totus Tuus – Cały twój!”

Na trud codziennej formacji i posługi z serca Wam błogo sławimy.

 Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Zakopane, dnia 16 marca 2011 r.



66 DOKUMENty KONFERENCJI EPISKOPAtU POlSKI

5.  
aPel o modlItwĘ za koŚcIóŁ w chInach 

Przed czterema laty papież Benedykt XVI, w Liście do Katolików 
Chińskich ogłosił Dzień Modlitw za Kościół w Chinach, wyznaczając 
go na dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Dziewicy Maryi, 
Wspomożycielki Wiernych, czczonej z wielką pobożnością w sank-
tuarium maryjnym Sheshan koło Szanghaju. Natomiast 18 maja br., 
podczas audiencji generalnej, Ojciec Święty zwrócił się do katolików 
całego świata w dramatycznych słowach:

„Kościół w Chinach, zwłaszcza w tym czasie potrzebuje modlitw 
Kościoła powszechnego […]. Wszyscy katolicy na całym świecie mają 
obowiązek modlenia się za Kościół w Chinach: wierni ci mają prawo 
do naszej modlitwy, potrzebują naszej modlitwy.

Wiemy z Dziejów Apostolskich, że kiedy Piotr był w więzieniu 
wszyscy się za niego żarliwie modlili i w efekcie przyszedł anioł, aby 
go uwolnić. Czyńmy podobnie: módlmy się intensywnie wszyscy razem 
za ten Kościół, ufając, że przez nasze modlitwy możemy uczynić dla 
niego coś bardzo realnego. 

 Chińscy katolicy, jak to wiele razy mówili, pragną jedności z Koś-
ciołem powszechnym, z Najwyższym pasterzem, z Następcą Piotra. 
Poprzez nasze modlitwy możemy wyprosić dla Kościoła w Chinach, 
by pozostał jeden, święty, katolicki, wierny i wytrwały w doktrynie 
i dyscyplinie Kościoła. Zasługuje on na naszą miłość.

Wiemy, że pośród naszych braci biskupów są tacy, którzy cier-
pią i na których wywierany jest nacisk w wypełnianiu ich posługi 
biskupiej. Im, kapłanom i wszystkim katolikom napotykającym na 
trudności w swobodnym wyznawaniu swej wiary wyrażamy naszą 
bliskość. Poprzez nasze modlitwy możemy im dopomóc w odna-
lezieniu drogi, by utrzymywali żywą wiarę, mieli mocną nadzieję 
i żarliwą miłość do wszystkich ludzi oraz w zachowaniu całej pełni 
eklezjologii, jaką otrzymaliśmy od Pana i Apostołów, która była nam 
wiernie przekazywana aż do naszych dni. Poprzez modlitwę może-
my wyprosić, aby ich pragnienie, by być w jednym i powszechnym 
Kościele, okazało się silniejsze od pokusy pójścia drogą niezależną od 
Piotra. Modlitwa może dla nich i dla nas wyprosić radość i moc, by 
dawać świadectwo i głosić, z całą otwartością i bez przeszkód, Jezusa 
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, nowego Człowieka, 
Zwycięzcę grzechu i śmierci.
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Wraz z wami wszystkimi proszę Maryję, by wstawiała się, aby oni 
wszyscy upodabniali się coraz bardziej do Chrystusa i dawali się coraz 
hojniej swoim braciom. Proszę Maryję, aby oświeciła tych, którzy 
przeżywają wątpliwości, przywołała zagubionych, pocieszyła uciśnio-
nych, umocniła tych, którzy są omotani pokusą oportunizmu.

Panno Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
Matko Boża z Sheshan, módl się za nami”.
Niech to papieskie wezwanie mobilizuje nasze rodziny parafialne, 

wspólnoty modlitewne, siostry klauzurowe oraz osoby tworzące ruchy 
i stowarzyszenia katolickie, wszystkich czcicieli Maryi do intensywnej 
modlitwy w dniu 24 maja w intencji Kościoła w Chinach i do wszel-
kich ewangelicznych gestów solidarności. 

Weźmy sobie do serca przypomniany przez papieża Benedykta 
XVI obowiązek modlitwy za Kościół w Chinach, pamiętając, że tam-
tejsi wierni mają prawo do naszej modlitwy i naszej modlitwy bar-
dzo potrzebują. Oby katolicy należący do narodu chińskiego, który 
zadziwia świat rozwojem gospodarczym, mogli się cieszyć wolnością 
wyznawania wiary i pełną jednością ze Stolicą Apostolską. 

Wszystkim podejmującym dzieło modlitwy, postu i umartwienia 
za Kościół w Chinach z serca błogosławię.

bp Wiktor Skworc 
Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji

6. 
oŚwIadczenIe PrezydIum keP 

w sPrawIe ataku 
na osoBĘ ŚP. aBPa józeFa ŻycIŃskIego

trwamy w dziękczynieniu za wyniesienie na ołtarze błogosła-
wionego Jana Pawła II. Przyjmujemy jego wezwanie do otwierania 
Chrystusowi wszystkich obszarów naszego życia osobistego, społecz-
nego i narodowego. Przypominamy jego naukę o wolności, która jest 
darem i zadaniem, zobowiązującym nas do wybierania większego 
dobra i do szacunku wobec każdego człowieka; także tego, który 
inaczej rozumie dobro Ojczyzny i Kościoła.

W tym kontekście z wielkim bólem przyjęliśmy bezprzykładny 
atak na pamięć i osobę śp. Arcybiskupa Józefa Życińskiego, jaki 
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miał miejsce na Katolickim Uniwersytecie lubelskim. W sposobie 
oceny postawy kościelnej i społecznej zmarłego Pasterza zostały nie 
tylko podeptane normy chrześcijańskiej miłości, ale i ludzkiej uczci-
wości oraz obowiązującego każdego człowieka szacunku wobec tych, 
którzy odeszli. Posunięto się do oszczerstwa, które obciąża przede 
wszystkim sumienie mówiącego, ale także tych, którzy zgadzają się 
na tego typu wypowiedzi, a nawet je nagłaśniają. W tym kontekście 
zwracamy uwagę na moralną odpowiedzialność środków społecznego 
przekazu, zwłaszcza tych, które uważają się za katolickie.

Wolno dyskutować z poglądami bliźnich i nie zgadzać się z ni  mi, 
także z poglądami tych, którzy odeszli, ale to, co się stało na Uniwer-
sytecie noszącym imię Jana Pawła II, jest radykalnym przekroczeniem 
zasad kultury i prawdy. Solidaryzujemy się ze zdecydowanymi słowami 
potępienia, jakie padły z ust Biskupa Administratora Archidiecezji 
lubelskiej oraz Rektora Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego 
i z działaniami podjętymi w stosunku do współwinnych.

Jeszcze raz apelujemy do wszystkich o odpowiedzialność za sło-
wo, które powinno argumentować, przekonywać, ale nigdy nie może 
ranić i niszczyć.

abp Józef Michalik 
Przewodniczący KEP

abp Stanisław Gądecki 
Zastępca Przewodniczącego KEP

bp Stanisław Budzik 
Sekretarz Generalny KEP

7. 
sŁowo metroPolIty warszawskIego 

ks. kazImIerza kardynaŁa nycza 
na ŚwIĘto dzIĘkczynIenIa 

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu! 
trwamy w radosnym okresie wielkanocnym. Dziś w Warszawie 

i we wszystkich parafiach w Polsce obchodzimy czwarte już Święto 
Dziękczynienia. Warszawa jest jednym z czterech miejsc – obok 
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Krakowa, Jasnej Góry i Przemyśla – w których w tym szczególnym 
roku składane jest dziękczynienie za życie i działalność Jana Pawła II 
oraz za Jego beatyfikację. W Wilanowie, gdzie budowane jest Centrum 
Opatrzności Bożej, zgromadzeni są wierni wraz ze swoimi biskupami 
na Mszy św. dziękczynnej. Łączymy się wszyscy w tym szczególnym 
czasie, wyśpiewując w naszych parafiach hymn dziękczynienia Bożej 
Opatrzności za wszelkie Jej dary.

Radosne Święto Dziękczynienia obchodzimy w niedzielę Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Stajemy wobec tajemnicy Jedynego Boga, który 
tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (J 3, 16a), aby 
świat zbawił przez Krzyż i Zmartwychwstanie, które jest ostatecznym 
zwycięstwem nad śmiercią. Chrystus powrócił do Ojca, aby mógł 
być zesłany na ziemię Duch Pocieszyciel – Paraklet. Jak czytamy 
w Ewangelii wg. św. Jana: Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie 
do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was (J 16, 7b). Miłość Ojca do 
Syna i Syna do Ojca, której węzłem osobowym jest Duch Święty, pozo-
staje dla człowieka największą tajemnicą, wobec której dziś klękamy. 
trójca Święta jest najgłębszą wspólnotą miłości – niedoścignionym 
wzorem dla każdego człowieka. Każdy z nas, poprzez zbawcze dzieło 
paschalne Jezusa Chrystusa i przez chrzest, zostaje włączony w ży-
cie Boga w trójcy Świętej Jedynego. Dlatego też wszyscy, których 
prowadzi obiecany przez Chrystusa Duch Pański, są synami Bożymi, 
którzy mogą wołać w Duchu: „Abba, Ojcze!”

Każdy z nas ma za co Panu Bogu dziękować. Nasze podziękowania 
kierujemy w stronę naszych rodziców, nauczycieli, lekarzy, przyja-
ciół i znajomych. Małżonkowie dziękują sobie nawzajem, rodzice 
swoim dzieciom, a dzieci – rodzicom. Choć nieustannie uczymy się 
dziękować, to ciągle dziękujemy za mało. Słowo „dziękuję” powin-
niśmy mieć na ustach i w sercu. Ze słowem „dziękuję” winniśmy 
przede wszystkim przychodzić do Dobrego Boga, który jest naszym 
Ojcem. Abba Ojcze, dziękujemy Ci, że obdarzyłeś nas odwieczną, nie
ustającą miłością! Dziękujemy, że w swojej Opatrzności prowadzisz nas 
po zawiłych ścieżkach naszego życia. takie dziękczynienie zanosimy 
do Boga i kierujemy do ludzi – zwłaszcza dziś – w czwarte Święto 
Dziękczynienia. Chcemy dziękować Bogu i ludziom za wszelkie do-
bro, którego doświadczamy.

W tym roku powody do dziękowania Panu Bogu są szczegól-
ne, ze względu na dwie wielkie uroczystości obchodzone w polskim 
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Kościele: beatyfikację Jana Pawła II oraz 30. rocznicę śmierci Prymasa 
tysiąclecia – Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którego rok obec-
nie obchodzimy. Bez tych dwóch wielkich postaci nie byłoby ani 
Solidarności ani wolnej Polski. to ogromne dziękczynienie jest nam 
dane i zadane. Nie możemy przejść obojętnie wobec tak znaczących 
Wielkich Polaków. Jesteśmy winni młodemu pokoleniu przekazać 
prawdę o wydarzeniach tamtych lat oraz zaszczepić w nich wdzięcz-
ność skierowaną ku Bożej Opatrzności za tak wspaniałe prowadze-
nie naszej Ojczyzny przez niewątpliwie trudne, a często tragiczne, 
wydarzenia polskiej historii najnowszej i powołanie w tym czasie 
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. to wielki dar i niezwykłe zadanie 
żyć na przełomie wieków i w czasie wielkich przemian politycznych. 
Chcemy dziękować Bogu za wejście w trzecie tysiąclecie, za pro-
wadzenie naszego narodu przez liczne, często niesprzyjające etapy 
historii oraz za ostateczne zwycięstwo wolności, prawdy i demokracji. 
Wierzymy głęboko, że w tym wszystkim działał Duch Święty, o któ-
rego zstąpienie trzydzieści lat temu wołał Jan Paweł II. Nie byłoby 
jednak Jana Pawła II i wielkiego zrywu wolnościowego, gdyby nie 
kard. Stefan Wyszyński. tak mówił sam Papież: Nie byłoby na Stolicy 
Piotrowej tego Papieża Polaka, gdyby nie było Twojej heroicznej wiary 
– niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem.

W czwarte Święto Dziękczynienia, dziękujemy Bogu Najwyższemu 
za życie i testament, który pozostawił nam Jan Paweł II. W piękny 
sposób pokazał nam, Polakom, jak żyć, kierując się najwyższymi 
wartościami, także w trudnych czasach. Komunizm to okres, któ-
ry odcisnął na naszym społeczeństwie swoje piętno. Postać Papieża 
Polaka była wtedy i jest dzisiaj dla nas przykładem niezachwianej wiary 
i pozostania człowiekiem w nieludzkich czasach. Chcemy mówić Bogu 
„dziękuję”, ale równocześnie zgłębiać przesłanie, pozostawione nam 
przez Papieża. Czynimy to w tym wyjątkowym dniu w całej Polsce. 
Dziękujemy w Warszawie, w powstającym Centrum Opatrzności 
Bożej, gdzie znajduje się Świątynia, Panteon Wielkich Polaków oraz 
powstaje Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Słowo 
dziękczynienia Bogu za wielki dar Papieża Polaka wypowiadają wierni 
Kościoła, przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samo-
rządowych oraz wszyscy ludzie dobrej woli.

Ja również pragnę podziękować wszystkim za udział w tego-
rocz  nym Święcie Dziękczynienia. Dziękuję za wspieranie budowy 
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Centrum Opatrzności Bożej – symbolu Wdzięczności Polaków. 
Za modlitwy, życzliwe słowa i ofiary, składane w ubiegłych latach 
podczas poprzednich obchodów Święta Dziękczynienia oraz w cią-
gu całego roku. to dzięki Wam powstaje w Warszawie wyjątkowe 
miejsce, w którym Polacy będą składali Panu Bogu dziękczynienie. 
Będą również poznawali w nowoczesnym muzeum życie i dzieło 
dwóch wielkich Polaków: błogosławionego Jana Pawła II – papieża 
i Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa tysiąclecia. Jest to 
także miejsce edukacji, uczymy się bowiem dostrzegania działania 
Opatrzności Bożej w dziejach naszej Ojczyzny i w życiu każdego 
z nas. Dziękuję Wam za zaangażowanie we wspólne tworzenie 
Wiel kiego Portretu Jana Pawła II, który 1 maja ozdobił fasadę 
Świątyni Opatrzności Bożej. to piękny symbol jedności wszystkich 
Polaków.

Dziękuję Wam szczególnie gorąco za dzisiejsze ofiary, które 
dzięki życzliwości Waszego Biskupa i Księdza Proboszcza złożycie 
po tej Mszy św. do puszek przed kościołem. W ten sposób włącza-
cie się w ogólnopolskie dzieło dziękczynienia Opatrzności Bożej za 
wszystko, co od Niej otrzymujemy. Poprzez nasze dzisiejsze, osobiste 
„dziękuję”, powstanie wielkie świadectwo dla przyszłych pokoleń 
Polaków. Serdecznie dziękuję księżom proboszczom, kapłanom, sio-
strom zakonnym, ministrantom oraz świeckim, którzy angażują się 
w przeprowadzenie tej zbiórki. Dziękując za wszystko, zapewniam 
o modlitwie całego Kościoła warszawskiego i z serca błogosławię.

Kazimierz Kardynał Nycz

Warszawa, dn. 10 maja 2011 r.

Słowo do odczytania 5 czerwca 2011 r. w Święto Dziękczynienia i dzień 
ogólnopolskiej zbiórki przykościelnej na Centrum Opatrzności Bożej. 
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8. 
homIlIa aBPa józeFa mIchalIka 

Podczas dzIĘkczynIenIa 
za BeatyFIkacjĘ jana PawŁa II 

I 30. rocznIca ŚmIercI sŁugI BoŻego 
steFana kard. wyszyŃskIego 

warszawa-wIlanów, 5 czerwca 2011 r.

Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński 
nauczycielami narodu

Drodzy Bracia i Siostry!
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, którą dzisiaj obcho-

dzimy zachęca tych, którzy rozpoznali w Jezusie Chrystusie Syna 
Bożego i Zbawiciela, aby zatrzymali się nad tą tajemnicą wiary, którą 
jest widzialne przejście Zmartwychwstałego Pana do chwały nieba. 
tuż przed odejściem Jezus zbliżył się do jedenastu uczniów i po-
wiedział: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przekazałem… Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” (Mt 28, 18 nn).

te słowa to ostatnia ziemska ewangelia Jezusa, to ostatnie Jego 
przesłanie, które zamyka i streszcza całą historyczną misję Syna 
Bożego. Jest tu przekaz wiary w trójcę Przenajświętszą, jest za-
pewnienie, że wiara prowadzi do zbawienia, a także polecenie jej 
głoszenia wraz z zapewnieniem, że Jezus jest z tymi, którzy w Niego 
wierzą i którzy będą Go głosić światu. Jest i pozostanie z nami dzisiaj, 
jutro…, aż do skończenia świata.

wielkie i krzepiące to słowa. Słowa zobowiązujące.
Przychodzimy jako żywy Kościół w Polsce na ten plac dziś najważ-

niejszy w naszej Ojczyźnie, aby podziękować Chrystusowi za Jego obec-
ność w Kościele, obecność różnorodną, bogatą i twórczą. Obecność 
w sakramentach i Słowie Bożym, obecność w pasterzach Kościoła.
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30 lat temu, w uroczystość Wniebowstąpienia, 28 maja 1981 r., 
umierał w Warszawie wielki Prymas tysiąclecia. Jesteśmy tu dziś, aby 
podziękować za tego niezwykłego, duchowego przewodnika narodu 
i nauczyciela Kościoła.

Chcemy też dziękować Bogu za dar kolejny, przekraczający nasze 
oczekiwania, za ogłoszonego błogosławionym, a więc nowym orędow-
nikiem przed Bogiem, Jana Pawła II.

Czy naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego kim byli ci wybitni 
Pasterze dla Kościoła, kim powinni pozostać dla nas?

Powiedzmy szczerze: kardynała Karola Wojtyłę odkryło dopie ro 
Konklawe, kiedy wybrano go na najwyższy urząd następcy św. Piotra. 
Był do tej funkcji doskonale przygotowany jako następca św. Stani-
sława, biskupa zabitego przez króla. Ale wielkość Kardynała Wojtyły 
może szczególnie ujawniła się w tym, że tak doskonale współbrzmiał 
z Kard. Wyszyńskim w służbie Kościołowi w Polsce. A przecież miał 
prawo mieć lepsze projekty rozwiązań, miał tytuły, aby zaistnieć 
w prasie i w telewizji, aby ujawnić swą intelektualną głębię i bły-
skotliwość, usłużyć stęsknionym nowości posoborowym teologom, 
przygotować uznanie opinii publicznej na okoliczność następstwa 
po starzejącym się Prymasie. Nic z tych rzeczy. Nawet cienia chwały 
własnej, choć miał prawo mieć krytyczne spojrzenie na konkretne 
programy duszpasterskie, czy na podejmowane na Miodowej decyzje. 
Kard. Wojtyła znał swoją godność, za bardzo kochał Kościół i był za 
wielki, żeby publicznie zwłaszcza krytykować Kardynała Prymasa.

W książce Teczki Wojtyły, wśród licznych dokumentów Urzędu 
Bezpieczeństwa jest i taki, który zawiera „Wytyczne planu postę-
powania władz centralnych w stosunku do Kardynała Wyszyńskiego 
i Kardynała Karola Wojtyły z nadzieją na stopniowe skonfliktowanie 
hierarchów”, zanotowano tam wskazówkę z 5 VIII 1967 r.: „[…] trze-
ba ostrożności, bo Wojtyłę będzie denerwowała każda, nawet naj-
bardziej niewinna próba pchania go do konfliktu z Wyszyńskim 
[…], dlatego nie powinniśmy go prowokować do kontrataków po-
litycznych”. tego tekstu Kardynał z Krakowa nie znał, ale jego 
styl życia i wewnętrzne przekonanie, jego miłość do Kościoła była 
niezawodna zawsze.

Kard. Wojtyła rozumiał, szanował i cenił Kard. Wyszyńskiego, ko-
chał go jak ojca. I dawał temu niejednokrotnie wyraz. Chociażby przez 
fakt, że corocznie przerywał wakacje, aby udać się na przypadające 
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w tym czasie imieniny Kard. Stefana. A odnajdywał go w Studzie-
nicznej, w Fiszorze czy Choszczówce.

Jan Paweł II, jak widać choćby z tego drobnego przykładu, to 
autentyczny chrześcijański humanista, wrażliwy poeta (po 500 la-
tach był kolejnym poetą na papieskim tronie!), dla którego auten-
tyczne człowieczeństwo było fundamentem relacji osobowych, ale 
i nadzieją skutecznej ewangelizacji. Dlatego tak często powtarzał, że 
człowiek jest drogą Kościoła, czyli najskuteczniejszą drogą ewangeli-
zacji. Ale „człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. 
A raczej: człowiek sam siebie nie może do końca zrozumieć bez 
Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów czło-
wieka w jakimkolwiek miejscu ziemi” – mówił na placu Zwycięstwa 
w Warszawie (2 VI 1979 r.).

Jan Paweł II to człowiek wielkich i mądrych programów dusz-
pasterskich, wśród których trzeba wymienić obronę życia od chwili 
poczęcia, troskę o rodzinę, wizję ojcostwa duchowego, zaufanie do 
świeckich i promocję ich chrześcijańskiej odpowiedzialności, kon-
takt z ludźmi kultury, ekumenizm i otwarcie na dialog modlitewny 
z wszystkimi religiami (co nie zawsze i nie przez wszystkich zostało 
docenione). Ale Jan Paweł II to także wielki patriota, który niósł 
w świat doświadczenia naszego narodu, stawiając wymagania Polakom 
w czasie swych podróży i spotkań, a ochraniał nas swoją modlitwą, 
przestrogami i autorytetem jak chociażby w latach „Solidarności” 
i stanu wojennego.

„Jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświad-
czenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, 
a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsa-
mość […] tylko w oparciu o własną kulturę […]” mówił w kościele 
św. Krzyża w Warszawie (13 VI 1987 r.), ale to samo mówił również 
na międzynarodowej arenie UNESCO.

Czyż to nie jest ten sam głos Kard. Stefana Wyszyńskiego, któ-
ry głosił, że Kościół i Polskę kocha ponad własne serce i ponad 
życie?!

A jak dzisiaj wygląda troska o Polskę, o kulturę naszego naro-
du, czy ubogacamy tę kulturę troską o rodzinę, o poczęte życie, 
o spokojny dialog z człowiekiem innych przekonań i ugrupowaniem 
przedstawiającym inne niż moje interesy? Jak wygląda mój codzienny 
język, którym posługuję się w zdenerwowaniu czy napięciu? Zbliżamy 
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się i pogłębiamy kulturę ewangelii czy ją spłycamy? to naprawdę 
ważne pytania.

Beatyfikacja Jana Pawła II ukazała już nie tylko Polsce, ale Koś-
cio łowi powszechnemu i całemu światu na czym polega prawdziwa 
wielkość człowieczeństwa. Ale fakt, że świat okazał się wrażliwy na 
wzorzec świętości, jaki przedstawiał sobą Jan Paweł II, mówi także, 
że z człowiekiem naszych czasów nie jest aż tak źle, że ludzie – mimo 
słabości, uwikłań i grzechów – są lepsi niż myślimy. I może z wiarą 
naszego polskiego ludu nie jest tak źle, i z polską rodziną nie było tak 
źle, skoro wyszli z niej tacy ludzie jak bł. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko, ks. Sylwester Zych, ks. Stanisław Suchowole, ks. Stefan 
Niedzielak i Sł. B. ks. Kard. Stefan Wyszyński. Wszyscy pochodzili 
z polskich, prostych, chrześcijańskich rodzin, uczyli się w polskich 
szkołach, zmagali się z dolą i niedolą naszych lat.

tuż po swoim wyborze Jan Paweł II na spotkaniu z Polakami 
w auli Pawła VI złożył wielkie, pokorne świadectwo o roli Prymasa 
tysiąclecia: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, 
który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy 
pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed wię-
zieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia 
bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całe-
go okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są 
z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem” (Jan Paweł  II, 
23 X 1978).

Potem Papież ukląkł przed Prymasem i ucałował mu dłoń. Wielki 
Prymas nie mógł inaczej: odwzajemnił uczucia miłości, padając na 
kolana i całując ręce Papieża. to nie był gest obliczony na flesze 
kamer, to było wyznanie kapłańskiej, braterskiej miłości i przywiąza-
nia. to była lekcja jedności dla nas biskupów, kapłanów, dla naszych 
rodzin i relacji społecznych. Jedności, której domagają się wierni od 
swoich Pasterzy i Pasterze od swoich wiernych. to przecież testament 
Pana Jezusa, który w czasie Ostatniej Wieczerzy modlił się o jedność 
wśród apostołów i o jedność wierzących, bo ta jedność prowadzi 
przez Niego do jedności z Ojcem.

Na wartość jedności Kościoła w Polsce wskazał jako na twórczy 
znak Kard. S. Wyszyński tuż po wyborze Jana Pawła II (w Rzymie 20 X 
1978) mówił: „Kardynałowie zastanawiali się: jeśli Kościół w Polsce 
zdołał zachować jedność wiary i wspólnotę, jeśli nie dał się rozłożyć 
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i zniszczyć, to widocznie ma takie moce, łaski i doświadczenia, które 
mogą się przydać innym narodom”.

Obydwaj Kardynałowie zdołali zachować wspólnotę jedności na 
zewnątrz ponieważ byli jedno w heroicznym zawierzeniu Matce Bożej, 
obaj oddani Jej całkowicie. Kochali Boga i Matkę Jezusa szczerą 
miłością i dlatego potrafili siebie darzyć miłością.

A „miłość jest spoistością wspólnoty tak jak powołanie jest spoisto-
ścią osoby” (E. Mounier, Rewolucja personalistyczna i wspólnotowa). 
to dzięki tym zjednoczonym w wierze i miłości Pasterzom Kościół 
w Polsce wiedział i wie którędy iść w czasy nowe.

Jakże roztropnie przeprowadzili oni Kościół w posoborową odno-
wę struktur oraz liturgii dzięki czemu uniknęliśmy jałowych sporów 
o formy wyrazu wiary, koncentrując się na jej pogłębieniu i na tym, 
co w chrześcijaństwie najważniejsze.

„Odnowa społeczna żywotnie chrześcijańska będzie dziełem świę-
tości, albo jej nie będzie; świętości zwróconej ku temu, co doczesne, 
świeckie. Czyż świat nie miał świętych wodzów narodów? Jeśli nowa 
społeczność chrześcijańska wyrośnie w historii, będzie ona dziełem 
takiej świętości” (J. Maritain, Humanizm integralny).

Zatem poziom życia chrześcijańskiego w danym społeczeń-
stwie zależy przede wszystkim od osobistej postawy i zaangażo-
wania chrześcijan, a nie od jakiejkolwiek, nawet ważnej struktury 
instytucjonalnej.

Mędrzec i filozof współczesny uważa, że kraj i naród może sobie 
poradzić bez sukcesów materialnych, bez uczonych, pisarzy i wyna-
lazców (bo może ich zapożyczyć od innych narodów), nawet poradzi 
sobie bez bohaterów, ale nie poradzi sobie bez świętych (Gustaw 
thibon).

Znaków świętości Kard. Stefana było wiele. Jego heroiczną wiarę 
podkreślał Papież wielokrotnie, a sam ks. Prymas wyznawał: „Ja nie 
tyle wierzę w Boga, co jestem pewien, że On jest”. Był całkowicie 
przekonany, że Bóg jest Panem historii i dlatego we wszystkich wy-
darzeniach życia ufał Opatrzności. Widział sens uwięzienia, choroby, 
trudności. W Zapiskach więziennych pisał: „Nie czuję uczuć nieprzy-
jaznych do nikogo z tych ludzi. Nie umiałbym zrobić im najmniej-
szej nawet przykrości […]. Jestem dzieckiem mojego Kościoła, który 
nauczył mnie miłować ludzi […] nawet tych, którzy chcą uważać 
mnie za swego nieprzyjaciela… Świadom wyrządzonych mi krzywd 
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przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczy-
cali”. Na wiadomość o śmierci Bieruta, który go przecież uwięził, 
ks. Prymas natychmiast odprawił Mszę św. o miłosierdzie Boże dla 
jego duszy. Modlił się zresztą za niego i innych, którzy go krzywdzili 
do śmierci.

Był człowiekiem dialogu i ufał ludziom, niekiedy nawet pono-
sząc ryzyko niezrozumienia. tak było kiedy jako pierwszy w świecie 
podpisał umowę z komunistycznym rządem w Polsce w nadziei, że 
uszanują własne zobowiązania, ale kiedy okazało się, że je przekreślali 
i nie zamierzali dotrzymać, zdecydowanie sprzeciwił się programowi 
prześladowania Kościoła.

W maju 1953 r. Prymas razem z biskupami zgromadzonymi na 
Konferencji Episkopatu w Krakowie sporządził odezwę do władz 
pod słynnym tytułem „Non possumus”, gdzie czytamy: „Gdy cezar 
siada na ołtarzu, to mówimy krótko: nie wolno. Rzeczy Bożych na 
ołtarzach cezara składać nam nie wolno. Non possumus… Więcej 
trzeba słuchać Boga niż ludzi”. Na procesji Bożego Ciała w Warszawie 
w dn. 4 czerwca 1953 r. powtórzył to samo.

W nocy 25 IX 1953 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa 
wtargnęli na Miodową, aresztując Prymasa. Zgodę na aresztowanie 
podpisali: Bolesław Bierut, Józef Cyrankiewicz, Franciszek Mazur, 
Edward Ochab, Konstanty Rokossowski. Uwięziony do 1956 r. prze-
bywał w odosobnionych klasztorach w Prudniku, Rywałdzkie, Stoczku 
i w Komańczy.

także uwięziony służył Kościołowi całym sobą. Czas wykorzystywał 
do maksimum wg ułożonego przez siebie porządku dnia. tu powsta-
ły jego programy duszpasterskie przygotowujące Wielką Nowennę 
przed tysiącleciem Chrztu Polski oraz program odnowionych Ślubów 
Narodu. Jego związek z Jasnogórską Królową Polski rósł i zacieśniało 
się jego zjednoczenie z Bogiem.

Po wyjściu z więzienia przyszło mu jeszcze wielokrotnie płacić za 
wierność Ewangelii. tak było między innymi po słynnym soborowym 
orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich, gdzie rzucono 
ewangeliczny most przebaczenia i pojednania między naszymi na-
rodami. Był to krok i gest profetyczny, który wytyczał uzdrowienie 
przyszłości. Kard. Prymas Wyszyński coraz bardziej wrastał w naród, 
który widział w nim Ojca Ojczyzny. Niezwykłym wyrazem hołdu był 
pogrzeb Prymasa tysiąclecia. Warszawa przede wszystkim, ale i cała 



78 DOKUMENty KONFERENCJI EPISKOPAtU POlSKI

Polska, nie zawiodła. Wiedzieliśmy kogo żegnamy, bo wiedzieliśmy 
i wiemy kim był, jest i będzie dla nas Sł. B. Kard. Stefan Wyszyński. 
Cieszymy się, że Kardynał Kazimierz, Metropolita Warszawski, z ta-
kim oddaniem kontynuuje proces beatyfikacji.

Różnie można patrzeć na czasy w których żyjemy i oceniać je 
w zależności od sytuacji, nastroju, zapotrzebowania czy zamiaru, co 
pozwoli „obiektywnie” zawyrokować, że: szklanka jest w połowie 
pusta, albo: aż do połowy wypełniona. trzeba jednak umieć docenić 
niezwykłość epoki, w którą jesteśmy zanurzeni: niezwykły poten-
cjał Bożej prawdy dany nam poprzez naukę, życie i śmierć Jezusa 
Chrystusa, mądrość promieniującą z całego Objawienia Bożego, 
a zwłaszcza z Ewangelii i jednocześnie spiętrzenie ideologii fałszu 
i kłamstwa, owocujące totalitarnym przekreśleniem dobra, prawdy 
i piękna tudzież powszechnym relatywizmem. Dzisiaj promuje się 
idee, że o moralności i etyce, o sprawiedliwości i prawdzie mogą 
decydować sami ludzie, parlamenty, grupy czy koncerny. I tu tkwi 
nasze miejsce i zadanie: im bardziej słabnie moralność społeczeństwa 
tym bardziej chrześcijanie powinni dawać świadectwo wierności Bogu 
i Bożym prawom.

Nauczyciel narodu Jan Paweł II, przybywając przed 20 laty do 
Polski, przywiózł nam przesłanie, które zaczął od Koszalina. Wskazał 
10 Bożych Przykazań jako fundament, na którym budowana przy-
szłość nie zawiedzie. Czy posłuchaliśmy Papieża? Czy słuchamy 
Koś cioła? Czy słuchamy Chrystusa?

Od szeregu lat staliśmy się częścią Unii Europejskiej. Papież wi-
dział głęboki sens obecności w europejskiej rodzinie narodów, ale za 
cenę pogłębienia a nie zatracenia naszej chrześcijańskiej i polskiej 
tożsamości. 

Polska niebawem obejmie przewodniczenie Unii Europejskiej. 
Czym się zaznaczy to przewodniczenie? Powagą, odpowiedzialno-
ścią, budzeniem woli wysiłku nad pogłębieniem kultury naszego 
Kraju i Kontynentu, troską o rodziny, o wolę życia, co jest nie-
zwykle ważne w sytuacji gdy Polska i Europa wymiera? Europa 
patrzy na nas i na inne państwa przez pryzmat dochodu produkcji, 
przez strzałki statystyk i analiz, przez procenty dla partii X czy y, 
a powinna patrzeć dalej, perspektywą przyszłości, którą mierzy się 
etyką, honorem, godnością, szacunkiem do pracy i troską o słabszych, 
wymagających pomocy.
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Czas to pieniądz – mówią ludzie, a Sł. Boży kard. Wyszyński 
mówił, że „czas to miłość” i może to wskazanie o promocji dobra, 
o wyzwalaniu i oczyszczaniu miłości, moralnych fundamentów Europy 
powinno stać się zadaniem na najbliższy okres Polskiej prezydencji. 
Węgry dały tu Europie dobry przykład.

Jan Paweł II i Kard. S. Wyszyński mają nam jeszcze i dziś parę 
spraw do przekazania.

Po pierwsze, że Kościół jest i ma być ojcem dla wszystkich bez 
utożsamiania się z jakąkolwiek grupą, partią czy orientacją. Jego 
misją jest przekaz wiary we współczesnej rzeczywistości, którą trzeba 
przenikać Ewangelią i przykładać jednakową miarę do wszystkiego 
i wszystkich. Urząd pasterski, to wskazywanie dróg ale i ocena rze-
czywistości, przestrzeganie i upominanie.

Z niepokojem patrzymy na chorobliwe podziały wśród różnych 
orientacji. Są one tak dalekie i niepokojące, że znieważa się najwyższe 
autorytety, że doszło do morderstwa politycznego niewinnego człowie-
ka, ale z drugiej strony także źle jest jeśli brak woli pojednania i nawet 
obecność w kościele bywa kwalifikowana partyjnie czy politycznie. 
Niedopuszczalne jest deptanie bohaterów historii i upolitycznianie 
świętych symboli, choćby krzyża, bo to jest symbol święty i nie wolno 
się nim posługiwać do uzyskania przewagi nad drugą stroną. Różnica 
zdań jest dopuszczalna, nienawiść, wrogość – nigdy!

Żeby było jasne, powiedzieć jednak trzeba wyraźnie, że najbardziej 
niepokojący podział w narodzie nie idzie przez przynależność do tej 
lub innej partii, bo to jest sprawa wyboru dróg życia społecznego, 
ale niebezpieczny jest podział w wizji narodu, w tym jak rozumiemy 
społeczność żyjącą między Odrą i Bugiem, jakie cele chcemy sobie 
wyznaczyć. Prawdziwie niebezpieczny jest podział w spojrzeniu na 
rolę rodziny, na moralność społeczną, rolę religii, wychowania, hie-
rarchii wartości. Dlatego osłabieniem rodziny, krzywdą dla dziecka 
i poniżeniem kobiety byłaby ustawa o związkach partnerskich.

trwa dziś wyraźna kulturowa tendencja do zawstydzania Kościoła, 
aby zneutralizować jego rolę społeczną, a nawet ograniczyć jego obec-
ność w życiu publicznym. Żywy Kościół czyli my wszyscy ochrzczeni 
musimy mieć odwagę brać odpowiedzialność za własne winy, błędy 
i grzechy, czyli nawracać się nieustannie ale z prawdziwych, a nie 
przypisywanych słabości i win. Domagając się uczciwości od innych 
sami musimy być uczciwi. Jednak nawet własna słabość nie może 
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nam zamykać oczu ani ust na zło i grzechy, które obserwujemy wo-
kół nas. „ty nawróciwszy się utwierdzaj braci swoich” zachęcał Pan 
Jezus św. Piotra (Łk 22, 32).

Odpowiedzialność świeckich za wiarę i za świadectwo wierze da-
wane we wszystkich okolicznościach życia jest dziś niezwykle ważne. 
trzeba naprawdę pamiętać, że ani chrześcijaninem, ani człowiekiem 
sumienia nie przestaje się być przekraczając próg biura, urzędu, 
parlamentu czy ministerstwa.

Kościół w Polsce ma również zadanie otwarcia i współpracy z Koś-
ciołem na całym świecie, współpracy ekumenicznej z bratnimi kościo-
łami dla promocji prawdy o zbawieniu, które przyniósł Jezus, i dla 
ochrony słabych i zmarginalizowanych. Caritas i miłosierdzie, biedni, 
chorzy i opuszczeni, to są przecież od pierwszych stron Ewangelii 
„skarby Kościoła”.

Na zakończenie trzeba chyba postawić pytanie: co zostało z po-
sługi tych dwóch wielkich Pasterzy Kościoła w Polsce i na świecie. 
Jaka jest kondycja chrześcijaństwa dziś?

Posłużę się odpowiedzią wybitnego myśliciela, filozofa, cenionego 
w świecie znawcy marksizmu, który jako profesor UW znany był 
ze swego antyklerykalizmu. Powoli odchodził od swoich uprzedzeń 
a w ostatnim wywiadzie – rzece, tuż przed śmiercią prof. leszek 
Kołakowski wyznał: „Nie wiem co się stanie z chrześcijaństwem. 
Na razie nie jest ono w złym stanie […]. Są przecież prawdziwi chrze-
ścijanie, którzy modlą się codziennie […]. Chcą unikać grzechów […]. 
Chrześcijaństwo jako modlitwa, to jest chyba esencja tej wiary […]. 
Jestem po stronie chrześcijaństwa, jestem przywiązany do tradycji 
chrześcijańskich, do wielkiej siły Ewangelii, Nowego testamentu. 
Uważam to za fundament naszej kultury […]. Miałem w życiu wielu 
nauczycieli, którym wiele zawdzięczam, byli wśród nich ludzie wy-
bitnie inteligentni, mądrzy […], ale tylko Bóg może przeniknąć całe 
terytorium duszy, może o nas wiedzieć dokładnie wszystko” (Czas 
ciekawy czas niespokojny, cz. 2, s. 95; 175 n.).

tak, drodzy Bracia i Siostry, tylko Bóg może wypełnić głębię du-
szy człowieka, Ewangelia może być trwałym fundamentem twórczej 
kultury naszej Ojczyny, Kościoła i Europy, a modlitwa chrześcijan to 
nie jest czas stracony, to droga do przeniknięcia Bożą mocą naszych 
ludzkich działań. I dlatego dobrze, że dziś przyszliśmy tu się pomodlić 
i podziękować za tych dwóch wielkich Polaków, a także podziękować 
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za ofiarne wsparcie budowy Centrum i Świątyni Opatrzności, która 
będzie upamiętniać życie i dzieło tych wielkich nauczycieli Kościoła 
i narodu. Amen.

Abp Józef Michalik 
Metropolita Przemyski 
Przewodniczący KEP

9. 
komunIkat z PosIedzenIa komIsjI 

wsPólnej PrzedstawIcIelI rzĄdu rP I keP 
warszawa, 15 czerwca 2011 r.

15 czerwca 2011 roku odbyło się spotkanie Komisji Wspólnej 
Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji 
Episkopatu Polski. Posiedzeniu współprzewodniczyli metropolita 
gdański abp Sławoj leszek Głódź oraz minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jerzy Miller.

W trakcie posiedzenia omawiane były zagadnienia dotyczące m.in. 
procedury przy zmianach ustawy o stosunku państwa do Kościoła, 
dialogu z Kościołami w trakcie Prezydencji w Radzie UE oraz za-
mknięcia prac Komisji Majątkowej.

Strona kościelna przedstawiła informacje o planach – w okresie 
prezydencji Polski w Radzie UE – związanych ze spotkaniami euro-
pejskich przedstawicieli Kościołów z polskim rządem. Zwróciła też 
ponownie uwagę na potrzebę uwzględnienia w tych pracach tema-
tów wolności religijnej i wspierania rodzin w kontekście przemian 
demograficznych.

Ponadto omówiono sprawy związane z dostosowaniem usta-
wy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w odniesieniu 
do Konkordatu i Konstytucji RP w zakresie stosowania Karty 
Nauczyciela. Strona kościelna poruszyła także kwestie związane 
z organizacją lekcji religii w ramach planu zajęć szkolnych i przed-
szkolnych oraz relacji między sądami kościelnymi a instytucjami 
państwowymi przy procesach kanonicznych, zwłaszcza w zakresie 
udostępniania dokumentacji medycznej. Powołano zespół złożony 
z prawników reprezentujących obie strony dla ustalenia procedury 
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związanej ze zmianami ustawy o stosunku Państwa do Kościoła ka-
tolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona kościelna przedstawiła również propozycje zmiany umowy 
między rządem a Konferencją Episkopatu Polski dotyczące statusu 
prawnego wydziałów kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:
– ze strony kościelnej – współprzewodniczący Komisji Wspólnej, me-
tropolita gdański abp Sławoj leszek Głódź, metropolita warszawski 
kard. Kazimierz Nycz, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, 
metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, biskup to-
ruński Andrzej Suski, sekretarz generalny KEP bp Stanisław Budzik, 
rzecznik KEP ks. Józef Kloch, kierownik Biura Sekretariatu KEP 
ks. Dariusz Konieczny;
– ze strony rządowej – współprzewodniczący Komisji Wspólnej, mini-
ster spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, minister skarbu 
państwa Aleksander Grad, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, sekretarz 
stanu w MSWiA tomasz Siemoniak i rzecznik prasowy MSWiA 
Małgorzata Woźniak.

ks. dr Józef Kloch 
Rzecznik prasowy KEP

Małgorzata Woźniak 
Rzecznik prasowy MSWiA

 
Warszawa, 15 czerwca 2011 r.
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10. 
komunIkat z 355. zeBranIa Plenarnego  

konFerencjI ePIskoPatu PolskI

355. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odby-
ło się w licheniu w dniach 24 i 25 czerwca oraz we Włocławku 
26 czerwca 2011 r. Obradami kierował przewodniczący Konferencji, 
abp Józef Michalik. Uczestniczył w nich Nuncjusz Apostolski 
w Polsce, abp Celestino Migliore. W części obrad brali udział także 
kard. Zenon Grocholewski, legat papieski na uroczystości 600-lecia 
konsekracji katedry włocławskiej, a także bp Antoni Stankiewicz, 
dziekan trybunału Roty Rzymskiej, oraz abp Jan Paweł lenga, 
emerytowany biskup diecezji Karaganda w Kazachstanie. Biskupi 
dziękowali Bogu za 60 lat kapłaństwa Ojca Świętego Benedykta XVI. 
Wzywają wiernych do modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu 
w intencji Piotra naszych czasów. Jubileusz włocławskiej katedry 
stał się też kolejną okazją do dziękczynienia za beatyfikację Jana 
Pawła II oraz do modlitwy o wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Warto przypomnieć, że zmarły 
30 lat temu Prymas tysiąclecia był kapłanem diecezji włocławskiej, 
wyświęconym w obchodzącej jubileusz katedrze.

1. Głównym tematem zebrania plenarnego były zagadnienia kate-
chezy w Polsce. Biskupi podkreślili wzajemne uzupełnianie się trzech 
miejsc katechezy: rodziny, parafii i szkoły. Rodzice powinni być pierw-
szymi katechetami dla swoich dzieci. Katecheza w rodzinie jest nie 
do zastąpienia i wymaga stałego zaangażowania. Przywrócona przed 
20 laty katecheza w szkole dobrze spełnia swoje zadanie i ma znaczący 
wpływ na katechizowanych i ich związek z Chrystusem i Kościołem. 
Uczy także chrześcijańskiego stylu życia we współczesnym społe-
czeństwie. Katecheza ta, ze względu na specyfikę szkoły, wymaga 
systematycznego dopełniania poprzez katechezę parafialną, która 
wprowadza w życie modlitwy, w liturgię i wspólnotę Kościoła. Dlatego 
należy ją rozwijać zwłaszcza na poziomie katechezy sakramentalnej 
w związku z chrztem, Pierwszą Komunią św., bierzmowaniem i mał-
żeństwem. Powinna to być praca w grupach animatorskich, ruchach 
katolickich i stowarzyszeniach. Biskupi proszą także o jeszcze więk-
sze ukierunkowanie katechezy parafialnej i szkolnej ku wyzwaniom 
nowej ewangelizacji. Za katechetyczny trud wyrażają wdzięczność 
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rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, katechetom i księżom oraz 
animatorom parafialnym. 

2. Biskupi przypomnieli, że małżeństwo jest naturalnym związkiem 
mężczyzny i kobiety wynikającym z pierwotnego zamysłu Stwórcy. 
tylko małżeństwo jest fundamentem rodziny, która stanowi natu-
ralne środowisko wychowywania. Dla chrześcijan małżeństwo jest 
równocześnie sakramentem. Biskupi apelują do wszystkich zobowią-
zanych do wspomagania rodziny, m.in. do polityków stanowiących 
prawo, by nie ulegali presji niektórych środowisk, próbujących zrów-
nać małżeństwo mężczyzny i kobiety z tzw. związkami partnerskimi 
oraz związkami osób tej samej płci. Dopuszczenie takich rozwiązań 
prawnych byłoby zgodą na niebezpieczne osłabianie instytucji mał-
żeństwa. Jednocześnie Konferencja Episkopatu Polski apeluje do 
polityków, rządu i samorządów o wprowadzanie rzetelnej, skutecznej 
i długofalowej polityki prorodzinnej, od 1989 r. pozostającej ciągle 
w sferze projektów. Niech polityka prorodzinna stanie się jednym 
z głównych tematów dyskusji w kampanii wyborczej, niech przyświeca 
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej jako kontynuowanie tematu 
podjętego przez rząd Węgier. Biskupi zwracają się też do samych 
rodzin, by za najważniejsze dla siebie zadanie uważały narodziny 
dzieci i ich wychowywanie. Z równą troską niech dbają o budowanie 
więzi rodzinnych i pogłębianie sakramentalnej jedności małżeńskiej, 
chroniąc w ten sposób polskie rodziny przed tragedią rozwodów. 

W tym kontekście biskupi proszą o rzetelne przygotowanie do 
małżeństwa w rodzinach, szkołach i parafiach. Celem tego przygo-
towania jest nie tylko poznanie nauki o małżeństwie i rodzinie, lecz 
także wypracowanie takich postaw jak gotowość bycia dla innych, 
poświęcenie, zdolność podejmowania decyzji na całe życie, zacho-
wanie czystości i wstrzemięźliwości. takie przygotowanie jest nieza-
stąpione. Podejmowane przez wielu młodych wspólne zamieszkanie 
przed ślubem wcale nie służy stabilności przyszłych małżeństw, o czym 
świadczy wzrastająca liczba rozwodów. Kościół nie może przymykać 
oczu na to zjawisko i milczeć, gdy w naszych czasach rodzi się nowy 
obyczaj, sprzeczny z nauką Kościoła.

3. Biskupi z uznaniem wspierają obywatelską inicjatywę w sprawie 
całkowitej ochrony życia ludzkiego popartą podpisami blisko 600 
tys. obywateli. Prawo do życia jest najbardziej fundamentalnym, 
naturalnym i niezbywalnym prawem każdego człowieka i dlatego 
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jego ochrona jest obowiązkiem każdego społeczeństwa, niezależnie 
od światopoglądu religijnego. Biskupi apelują do parlamentarzy-
stów polskich o przyjęcie prawa chroniącego każde ludzkie życie, od 
momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wszystkich wiernych 
wzywają do modlitwy w tej wielkiej sprawie.

4. W roku 2016 będziemy obchodzili 1050. rocznicę chrztu Polski. 
Jest to dla wszystkich, a zwłaszcza dla pokoleń, które nie pamiętają 
milenijnych obchodów z roku 1966, okazja, by powrócić do chrześci-
jańskich korzeni naszego narodu i państwa. Jest to równocześnie po-
wrót do fundamentów tożsamości chrześcijańskiej Europy. Najbliższe 
5 lat będzie szansą na wielki ewangelizacyjny i duszpasterski wysiłek 
mający pogłębić zrozumienie znaczenia chrztu i wynikających z niego 
wielkich zadań i obowiązków.

5. W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą męczeń-
skiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, patrona troski o trzeźwość 
narodu, oraz ze zbliżającym się miesiącem trzeźwości – sierpniem, 
biskupi zwracają się do przedstawicieli rządu, parlamentu i władz 
samorządowych z prośbą o ochronę trzeźwości narodu, a przez to 
dbałość o zdrowie i życie ludzkie. Wyrażają zaniepokojenie propo-
zycjami sprzedaży piwa na stadionach piłkarskich.

6. Biskupi odnieśli się z bólem do znieważenia pamięci zmarłego 
niedawno abpa Józefa Życińskiego. Podzielają opinię Prezydium 
Episkopatu, które skrytykowało ten bezprzykładny atak.

Na rozpoczęte wakacje biskupi powierzają wszystkich Matce Bożej 
licheńskiej, udzielając Bożego błogosławieństwa.

Podpisali: 
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
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IV. dokumenty 
ŚwIdnIckIej kurII BIskuPIej

1.  
zaProszenIe do ŚwIdnIcy na modlItewne 
jerycho w rocznIcĘ ŚmIercI jana PawŁa II

W sobotę 2 kwietnia, w VI rocznicę śmierci Jana Pawła II, 
zapraszamy wszystkich mieszkańców Świdnicy do włączenia się 
do całodziennego modlitewnego adoracyjnego czuwania w parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
prowadzona przez różne grupy i wspólnoty rozpocznie się o godz. 
8.00. O godz. 15.00 Koronkę do Bożego Miłosierdzia poprowadzi 
JE ks. bp Ignacy Dec. O godz. 20.00 rozpocznie się Msza św. cele-
browana przez duszpasterzy naszego miasta. Po Mszy rozpocznie 
się czuwanie modlitewne, które potrwa do godz. 21.37.

Zapraszamy do modlitewnej solidarności.

Ks. Krzysztof Ora 
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

2. 
komunIkat o oBchodach rocznIcy 

katastroFy smoleŃskIej 
w ŚwIdnIcy I w waŁBrzychu

Świdnica
15.00 – odsłonięcie przy kaplicy cmentarza przy ul. Brzozowej ta-

blicy pamiątkowej poświęconej Prezydentowi lechowi Kaczyńskiemu, 
jego małżonce i wszystkim ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem – 
odsłonięcia i poświęcenia dokona JE ks. bp Ignacy Dec, który popro-
wadzi modlitwę za zmarłych i Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
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18.00 – skwer lecha Kaczyńskiego (przy ul. Kotlarskiej); modlitwa 
i zapalenie zniczy.

19.00 – Kościół pw. św. Krzyża, ul. Westerplatte – zapalenie 96 zni-
czy przy krzyżu i projekcja filmu „Mgła”.

20.00 – Msza św. w intencji ofiar katastrofy – kościół pw. św. Krzyża  
– homilię wygłosi JE ks. bp Ignacy Dec.

wałbrzych
18.30 – kościół kolegiacki pw. Świętych Aniołów Stróżów – koncert 

w hołdzie Prezydentowi pt: ”Requiem dla Prezydenta” przygotowa-
ny przez artystów scen wrocławskich.  Koncert poprzedzi Msza św. 
w intencji ofiar katastrofy.

Scenariusz do koncertu został stworzony przez Janusza Dariusza 
telejko, wicedyrektora Katolickiego Radia Rodzina we Wrocławiu.

Ks. Krzysztof Ora 
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

Kurii Świdnickiej

3. 
zaProszenIe na dIecezjalny dzIeŃ 

mŁodzIeŻy do dzIerŻonIowa

„Szukałeś nas, teraz my Tobie dziękujemy” 
Dzierżoniów, 16 kwietnia 2011 r.

1 maja br. Ojciec Święty Benedykt XVI wyniesie do chwały oł-
tarzy Sługę Bożego Jana Pawła II. Przed 26 laty ten wielki Polak 
ustanowił Światowe Dni Młodych, które stały się wspaniałym świę-
tem młodości Kościoła oraz czasem kształtowania i formowania 
młodzieńczych serc.

W duchu wdzięczności Janowi Pawłowi II za jego miłość do mło-
dych Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Świdnickiej 
wraz z parafiami miasta Dzierżoniowa pragnie zaprosić młodzież 
naszej diecezji oraz jej duszpasterzy i katechetów na diecezjalne 
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obchody Światowego Dnia Młodych pod hasłem: „Szukałeś nas, teraz 
my tobie dziękujemy!”.

Uroczystości pod przewodnictwem JE ks. Bp. Ignacego Deca 
przeżywać będziemy w sobotę, 16 kwietnia, w Dzierżoniowie – roz-
poczęcie w parafii Chrystusa Króla przy ul. Nowowiejskiej 74a.

Ks. Dominik Wargacki 
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 
Plan dnia:
1030 – przyjazd do parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie 

i recepcja grup;
1045 – dziękczynna adoracja Najświętszego Sakramentu za dar 

Jana Pawła II oraz możliwość spowiedzi;
1130 – Msza święta pod przewodnictwem Ks. bp. Ignacego Deca;
1245 – koncert ewangelizacyjny;
1330 – poczęstunek;
1400 – Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II (przejście ulicami 

miasta do par. Maryi Matki Kościoła);
1530 – konferencja: „JP II do młodych” – Ks. Paweł Antosiak;
1600 – przedstawienie teatralne (młodzież z parafii Królowej 

Różańca Świętego w Dzierżoniowie);
1630 – zakończenie i błogosławieństwo na rozesłanie.

 
Bardzo prosimy, aby w miarę możliwości dokonać wcześniejszego 

zgłoszenia ilości osób w grupach i ich opiekunów (do 11 kwietnia). 
Pomoże to w odpowiednim przygotowaniu wydarzenia.

 
Kontakt i zgłoszenia:
tel. 74 832 38 87
e-mail: dominik-wargacki@wp.pl 
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4.  
lIst rektora Pwt we wrocŁawIu 

I rektora wsd dIecezjI ŚwIdnIckIej 
z okazjI uroczystoŚcI 

zmartwychwstanIa PaŃskIego 2011 r.

Drodzy Przyjaciele Papieskiego Wydziału teologicznego 
i Wyższego Seminarium Diecezji Świdnickiej!

tradycyjnie już, w drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego kierujemy  do Was – drodzy Siostry i Bracia – najpiękniejsze 
i najszczersze życzenia świąteczne, dzieląc się naszymi radościami 
i troską, a także dziękując za wszelkie dowody życzliwości i ofiarną 
pomoc, pozwalającą nam kształcić i wychowywać młodzież – zarówno 
świecką, jak i duchowną.

trwając w radości odprawianych Misteriów naszego zbawienia, 
śpiewamy radosne Alleluja, a także powtarzamy w nadziei słowa 
Anioła skierowane do kobiet w Pierwszy Dzień tygodnia: „Dlaczego 
szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tutaj – Zmartwychwstał!”. 
Jednak te Święta mają wymowę szczególną. Choć co roku,  radość 
Zmartwychwstania trwa nieprzerwanie do Niedzieli Miłosierdzia, 
promieniując na cały nadchodzący rok – dziś, Zmartwychwstały 
Chrystus, odsyłając nas do Galilei – wskazuje na Wieczne Miasto, 
gdzie wkrótce zgromadzi się Kościół Powszechny, by radować się 
proklamacją nowego błogosławionego – Jana Pawła II.

Od sześciu lat – z każdym pobytem w Rzymie, powraca myśl, 
że  Rzym Benedykta XVI nie przestaje być Rzymem Jana Pawła 
II. Obecny Papież  przewodzi nam w wierze, przemawia, wydaje 
orędzia i błogosławi zgromadzonych pod jego rozświetlonym oknem 
wiernych. Poprzedni natomiast, milczącą obecnością udziela szcze-
gólnych audiencji wszystkim schodzącym w głąb podziemi Bazyliki 
św. Piotra. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła Wielkiego otworzył oczy 
wielu wiernym na rzeczywistość, której nie dostrzegali wcześniej – na 
nadprzyrodzony wymiar ludzkiej egzystencji, tajemnicę obcowania 
świętych, w której ci, którzy umarli – nie odchodzą z tego świata, ale 
ciągle uczestniczą w jego życiu, choć już w innym wymiarze. Święta 
Zmartwychwstania pozwalają nam zobaczyć życie, jako proces, który 
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nie jest skierowany ku śmierci, ale ku horyzontowi życia w wieczności, 
życia nie mającego już swojego końca.

Czasy, w których żyjemy, od współczesnych apostołów zmar-
twychwstania Chrystusa domagają się bardziej niż kiedykolwiek 
wszechstronnego przygotowania merytorycznego do wypełniania 
podejmowanych przez nich zadań. Współczesny apostoł: kapłan, 
katecheta, katolicki działacz społeczny, musi zostać wyposażony 
w bogactwo argumentów naukowych: filozoficzno-teologicznych, 
aby mógł kompetentnie stać na straży godności życia człowieka, 
a także najświętszych  dla nas symboli takich jak krzyż i Ewangelia. 
Na szczęście Kościołowi w Polsce, Wydziałom teologicznym oraz 
Wyższym Seminariom Duchownym nie brakowało i nie brakuje do-
brych nauczycieli i wychowawców, fachowych podręczników i do-
brych teologicznych książek. Nie brakuje nam również przykładu 
bezkompromisowego i mądrego świadectwa w osobach Jana Pawła 
II, ks. Jerzego Popiełuszki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stano-
wiąc pewny wzór i nadzieję, iż poprzez studia i duchową formację 
można być wiarygodnym świadkiem Chrystusa.

Przypomnijmy, że w Świdnicy istnieje możliwość studiowania teo-
logii w ramach struktur Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Świdnickiej afiliowanego decyzją Kongregacji Edukacji Katolickiej do 
Papieskiego Wydziału teologicznego. Obecnie w jego murach przy-
gotowuje się do kapłaństwa 71 kleryków, a także studiuje w ramach 
systemu studiów zaocznych liczna grupa osób świeckich. W sumie 
na Papieskim Wydziale teologicznym we Wrocławiu kształci się po-
nad 1500 studentów, a bogata oferta edukacyjna jest możliwa dzięki 
doskonale przygotowanej i ofiarnie pracującej kadrze dydaktyczno- 
-naukowej.

ta nasza oferta edukacyjna jest szczególna, ponieważ proponuje-
my nie tylko szeroką panoramę wiedzy teologicznej, humanistycznej 
i filozoficznej, ale pragniemy także formować osobowość, aby podczas 
dorosłego życia i pracy w różnych sektorach życia kościelnego oraz 
publicznego można było czerpać z głębokich zasobów duchowości 
Kościoła. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębiać swo-
ją wiedzę, zarówno tych, którzy wiążą swoją przyszłość z kapłań-
stwem, jak i ludzi świeckich – pragnących poszerzać chrześcijańskie 
horyzonty, do studiowania na Papieskim Wydziale teologicznym 
we Wrocławiu, w jego ośrodku zamiejscowym w Świdnicy, bądź 
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w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej. Dogodny 
wybór trybu studiowania umożliwia dołączenie do braci studenckiej 
zarówno ludziom wkraczającym w dorosłe życie, jak i ludziom doj-
rzałym. Zachęcamy wszystkich.

W ciągu ostatnich lat otworzyliśmy także szeroko możliwość nauki 
języków obcych, w tym starożytnych i stale dostosowujemy ofertę 
nauczania do zgłaszanych potrzeb. Od października rozszerzyliśmy 
naszą ofertę edukacyjną o kolejne studia podyplomowe w kierunku 
turystyki biblijnej, a w lutym otworzyliśmy studium filozofii, którego 
nadrzędnym celem jest przygotowanie nauczycieli etyki dla szkół 
wszystkich stopni. Od nowego roku akademickiego pragniemy uru-
chomić studia licencjackie i magisterskie na kierunku: filozofia.

Nauka jest jednym z istotnych elementów tworzonej przez czło-
wieka kultury – dlatego mówiąc o rozwoju człowieka, dotykamy sensu 
istnienia i działania szkół i wyższych uczelni, które pragną kształtować 
i formować ludzi światłych, dających gwarancje lepszej przyszłości 
ludzkości. Papież Polak – zmienił oblicze nie tylko Watykanu, nie 
tylko świata – stał się Pielgrzymem, który odmienił oblicze ziemi. 
Ojciec Święty przemawiał, pisał encykliki, wypowiadał słowa prawdy, 
która nie zawsze wzbudzały powszechne uznanie. Pozostawił jednak 
tak bogate nauczanie, że ciągle jeszcze nie jesteśmy w stanie nasycić 
się jego treścią. Wspominając naszą dumę i radość, nasz entuzjazm 
i rozbudzoną wiarę z faktu posługi na stolicy św. Piotra Papieża 
Polaka, ufamy, że stać nas na lepszy, piękniejszy, bardziej ludzki 
świat. Jan Paweł II odwiedzając  nasze miasta – mówił o Bogu, ale 
także o wielkości człowieka, stawiając przed nami zadanie aktualne 
także w dzisiejszych czasach: „Musicie od siebie wymagać, nawet 
wtedy, gdyby nikt od was nie wymagał”. Prace naukowo-dydaktyczne 
Papieskiego Wydziału teologicznego we Wrocławiu oraz Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej chcą realizować to 
przesłanie Jana Pawła II, które jasno wytycza cel istnienia tych naszych 
uczelni – aby wprowadzić młodych ludzi w świat myśli filozoficznej 
i teologicznej, by w ten sposób ich świadome człowieczeństwo uzyskało 
niezachwiany fundament, a wiara – rozumowe oparcie dla dalszego 
dojrzewania w mądrości.

Z racji przeżywanych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pra-
gniemy wszystkim mieszkańcom diecezji świeckiej złożyć najpiękniej-
sze życzenia świąteczne, a także podziękować za wszelkie dowody 
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życzliwości i ofiarną pomoc. Dziękujemy Wielkiemu Kanclerzowi, 
arcybiskupowi prof. Marianowi Gołębiewskiemu oraz Ks. Biskupowi 
prof. Ignacemu Decowi za ich troskę zarówno o duchowy, jak i ma-
terialny poziom naszych uczelni. Pragniemy wyrazić wdzięczność 
wszy stkim Biskupom naszej Metropolii, Rektorom, Wykładowcom 
i pracownikom administracji wszystkich instytucji dydaktycznych, któ-
re tworzą nasz Wydział. W szczególny sposób dziękujemy Duszpas-
terzom: Proboszczom i Wikariuszom za ich przywiązanie do naszej 
uczelni, jak również Katechetom i wszystkim naszym Absolwentom. 
Dziękujemy dziś szczególnie Wam, drodzy Bracia i Siostry, za dzi-
siejsze ofiary przeznaczone na utrzymanie Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Świdnickiej.

ta świdnicka uczelnia dzięki ofiarności mieszkańców diecezji 
świdnickiej ciągle się udoskonala. Nasza radość i wdzięczność z tych 
osiągnięć wypływa przede wszystkim z faktu, że wszystkie te dzieła 
realizowane w ramach struktur Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Świdnickiej pochodzą przede wszystkim z ofiar składanych 
przez naszych diecezjan. Szczególnie chcemy dziś podziękować wszy-  
 stkim członkom towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Ducho-
w  nego Diecezji Świdnickiej, nie tylko za systematycznie co miesiąc 
składane ofiary na rzecz naszego seminarium, ale także za dar modli-
twy ofiarowany w intencji alumnów, przełożonych oraz wykładowców 
Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.

Niech Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas ze Swą 
Mocą i napełnia rodziny i nas wszystkich Swoim Pokojem i błogo-
sławieństwem. 

 
Ks. dr Tadeusz Chlipała 

Rektor WSD Diecezji Świdnickiej
Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek 

Rektor PWT we Wrocławiu
           

Zarządzenie: 
l.dz. 434/2011 

 Decyzją J.E. Ks. Bpa Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego, 
niniejszy list należy odczytać podczas wszystkich Mszy św. dnia 
25 kwietnia 2011 r.

Bp Adam Bałabuch 
wikariusz generalny
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5. 
komunIkat o rekolekcjach kaPŁaŃskIch 

w dIecezjI ŚwIdnIckIej w 2011 r.

 W roku 2011  odbędą się 4 serie rekolekcji:

27-30 czerwca – WSD Świdnica 
– prowadzący JE ks. bp Paweł Socha

25-28 lipca – WSD Świdnica 
– prowadzący JE ks. bp Paweł Socha

5-8 września – WSD Świdnica 
– prowadzący JE ks. bp Antoni Długosz

14-17 listopada – Dom Sióstr Urszulanek w Bardzie 
– prowadzący JE ks. bp Antoni Długosz

 
Księży proboszczów oraz wikariuszy prosimy o przekazanie do 

14 czerwca Księżom Dziekanom deklaracji udziału w rekolekcjach 
w jednym z powyższych terminów.

 ks. prałat Edward Szajda
Wikariusz biskupi 

ds. formacji stałej duchowieństwa

6. 
InFormacja o zwolnIenIu z Podatku Vat 

Prac konserwatorskIch 

Informujemy, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od to-
warów i usług (Dz. U. nr 73 z 6 kwietnia 2011 r., poz. 392) zwalniające 
od podatku VAt w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 
usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restaura-
torskich dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Wobec powyższego zwracamy uwagę na potrzebę zweryfikowania 
kosztorysów i umów dotyczących w/w prac wykonywanych w 2011 
roku, a w przypadku realizacji danego zadania również w 2012 roku 
należy dążyć do największego ich wykonania w roku bieżącym.
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tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie interneto-
wej Ministerstwa Finansów: <http://www.mf.gov.pl/dokument.
php?const=3&dzial=135&id=249160&typ=news>.

ks. Piotr Śliwka 
Wizytator Wydziału gospodarczego

7. 
InFormacja o III tygodnIu BIBlIjnym

Mów, o Panie, Twój Kościół Cię słucha!

Drodzy Duszpasterze!
 W III Niedzielę Wielkanocną rozpoczynamy kolejny, III już, 

tydzień Biblijny w Polsce. Hasło tegorocznego tygodnia Biblijnego: 
Mów, o Panie, Twój Kościół Cię słucha!, pochodzi z posynodalnej 
adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Materiały, które dotarły do 
Księży Dziekanów, składają się z plakatu, biuletynu Dzieła Biblijnego 
oraz dołączonej do niego płyty z prezentacjami multimedialnymi. 
Prezentem gratisowym od Dzieła Biblijnego jest także adhortacja 
papieża Benedykta XVI Verbum Domini.

W części I Biuletynu znajdą księża propozycje wprowadzeń do 
Mszy św., homilii oraz modlitwy wiernych na poszczególne dni 
tygodnia Biblijnego. Część II to propozycja nabożeństwa eucha-
rystycznego i celebracji słowa Bożego. Część III to konspekty ka-
techez biblijnych dla różnych poziomów kształcenia. W części IV 
zawarte zostały materiały do różnego rodzaju spotkań modlitew-
no-formacyjnych, które otwiera bardzo pomysłowo przygotowana 
Droga Światła.

Do biuletynu dołączona jest płyta CD, która zawiera – oprócz 
wspomnianych prezentacji multimedialnych i Drogi Światła – komple-
tny program dziewięciu semestrów Biblijnego Uniwersytetu Dzieci. 
Przejrzyście opracowane materiały do prowadzenia regularnego 
kształcenia dzieci w zakresie pogłębionej znajomości Pisma Świętego 
i osobistej zażyłości ze słowem Bożym mogą być wykorzystywane 
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podczas spotkań z ministrantami oraz z dziećmi po I Komunii św. 
Uniwersytety Biblijne powstają w wielu parafiach w Polsce i owoce 
takiej systematycznej pracy edukacyjnej są bardzo wielkie, widoczne 
po kilku pierwszych spotkaniach.

Niech przeżycie III tygodnia Biblijnego w parafiach „umożliwi na 
nowo współczesnemu człowiekowi dostęp do Boga, który przemawia 
i przekazuje nam swoją miłość, „abyśmy mieli życie w obfitości”. 

8. 
zaProszenIe 

do udzIaŁu w marszu dla ŻycIa I rodzIny

 Stowarzyszenie Rodzice Rodzicom organizuje w Świdnicy Marsz 
dla Życia i Rodziny. Celem marszu jest promocja rodziny i życia jako 
wartości ponadczasowej i fundamentu cywilizacji.

Zaproszenie do uczestnictwa w Marszu kierujemy do wszystkich 
świdnickich rodzin oraz gości z Dolnego Śląska, do organizacji spo-
łecznych, szkół i przedszkoli. Pragniemy skupić wokół wartości ro-
dziny wszystkich ludzi, niezależnie od ich światopoglądów. Patronat 
honorowy nad Marszem objęli Biskup Świdnicki Ignacy Dec oraz 
Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek. Udział swój zapo-
wiedział min. Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropla Życia”.

Rozpoczęcie Marszu nastąpi 29 maja br. (niedziela) o godz. 16:00 
z Placu Św. Małgorzaty. 

W trakcie spotkania przeprowadzimy konkursy i zabawy, m.in.:
1. Przygotowaliśmy dla uczestników 2 000 kolorowych balonów 

i plakietek
2. Nagrodą za uczestnictwo będzie udział w loterii. Do rozlosowania 

już zgromadziliśmy:
Obiad 2+3 w „Domu w Ogrodzie Katarzynka” Boleścin 8, kolacja 

w restauracji dla rodziny, pizza dla całej rodziny, lody dla rodziny 
oraz słodkie nagrody pocieszenia

3. Nagrodzimy najliczniejszą rodzinę specjalnym deserem w Restau-
racji Ziemiańskiej w Rynku.

4. tort dla rodziny wielopokoleniowej od Cukierni Romena, 
ul. Łukowa 8
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5. Nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika
6. Niepowtarzalna możliwość wykonania zdjęcia „żywego Drzewa 

Rodzinnego” FOtO-HIt Wyszyński ul. Kotlarska 4
7. Konkurs na najlepsze hasło promujące Rodzinę lub Życie skie-

rowane do wszystkich uczestników Marszu. 
8. Konkurs na prace plastyczne i fotograficzne z Marszu skierowane 

do dzieci i młodzieży. Hasła i prace konkursowe należy przynosić 
do Punktu Informacji turystycznej ul. Wewnętrzna (Rynek) do 
10 czerwca. Rozstrzygnięcie obu konkursów 12 czerwca o 15:30 
w teatrze Miejskim. 

Zakończenie Marszu w Rynku organizuje Urząd Miasta Świdnicy 
na którym odbędzie się uroczyste zamknięcie pamiątek w kuli z wieży 
ratuszowej.

 Ks. Krzysztof Ora 
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

Świdnickiej Kurii Biskupiej

9. 
zaProszenIe 

na III dIecezjalny kongres mIsyjny dzIecI

Przewielebni Księża Proboszczowie, 
Drodzy Katecheci i Animatorzy Misyjni!

Referat Misyjny Świdnickiej Kurii Biskupiej serdecznie zapra-
sza wszystkie dzieci i młodzież z naszej diecezji do wzięcia udziału 
w III Diecezjalnym Kongresie Misyjnym Dzieci. W tym roku odbę-
dzie się on  11 czerwca 2011 r. w parafii pw. św. Jerzego w Dzier-
żoniowie, pod hasłem: „Z dziećmi z całego świata budujemy komunię 
z Bogiem”. Pragniemy, aby to spotkanie przyczyniło się do rozbudze-
nia zapału misyjnego wśród najmłodszych, a tym samym pragnienia 
niesienia pomocy potrzebującym.

Bardzo serdecznie prosimy wszystkich Księży Proboszczów 
o zainteresowanie tym wydarzeniem kongresowym: katechetów, 
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animatorów różnych grup parafialnych, a także w przygoto-
waniu i dojechaniu na nasze wspólne misyjne świętowanie do 
Dzierżoniowa.

Każdy dekanat naszej diecezji jest przydzielony do odpowiednie-
go kontynentu. Chcemy, aby dzieci przybyły na spotkanie w strojach 
odpowiadających danemu kontynentowi oraz o przywiezienie trans-
parentu zawierającego nazwę ogniska misyjnego, własnej parafii, 
szkoły czy miejscowości.
Afryka  (kolor zielony) – dekanaty: Kłodzko, Świdnica-Wschód, 

Wałbrzych- Północ, Bystrzyca Kłodzka, Ząbkowice Śląskie- 
-Południe

Ameryka (kolor czerwony) – dekanaty: Głuszyca, Dzierżoniów, 
Kudowa-Zdrój, Strzegom, Nowa Ruda

Azja (kolor żółty) – dekanaty: Świdnica-Zachód, Wałbrzych-Południe, 
Bielawa, Żarów

europa  (kolor biały) – dekanaty: Polanica-Zdrój, Świebodzice, 
Bolków, Międzylesie, Piława Górna

Oceania (kolor niebieski) – dekanaty: Kamieniec Ząbkowicki, 
Wałbrzych-Zachód, Nowa Ruda-Słupiec, Ząbkowice Śląskie- 
-Północ, lądek-Zdrój.

Program kongresu
  9.00 – Przyjazd, zapisy w recepcji, misyjna zabawa fantowa 
10.00 – Spotkanie  z misjonarzami, śpiew
12.00 – Eucharystia pod przew. JE ks. bpa Ignacego Deca
13.30 – Przerwa na posiłek
14.00 – Wspólna zabawa, koncert scholi „Ave”
15.00 – Zakończenie

Prosimy o zgłaszanie grup dziecięcych, młodzieżowych i opiekunów 
pragnących wziąć udział w Kongresie do dnia 20 maja telefonicznie 
do Referatu Misyjnego Świdnickiej Kurii Biskupiej (74) 856 44 05, 
694 402 197 lub na adres e-mail: misje@diecezja.swidnica.pl 

ks. Tomasz Czubak 
Dyrektor Referatu misyjnego
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10. 
komunIkat o PIerwszej dolnoŚlĄskIej 

PIelgrzymce leŚnIków 
do Barda, 18 czerwca (soBota) 

Pierwsza Dolnośląska Pielgrzymka leśników do Najświętszej 
Maryi Panny Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie odbędzie się w dniu 
18 czerwca (sobota). Mszy św. o godz. 11.00 w bardziej bazylice 
przewodniczyć będzie J.E. Ks. Bp Adam Bałabuch. Po Mszy św. 
leśnicy przejdą ulicami Barda nad Nysę Kłodzką gdzie odbywać się 
będą świeckie uroczystości wiązane z Międzynarodowym Rokiem 
lasu i Dniem leśnika.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników lasu również 
będących na emeryturze.

o. Mirosław Grakowicz CSsR 
Kustosz

11. 
komunIkat o zaPIsach na I rok zajĘĆ 

studIum organIstowskIego 
dIecezjI ŚwIdnIckIej

Chętni mogą się zgłaszać od czerwca do końca sierpnia 2011 r., 
pisząc na adres mailowy: petrus123@op.pl lub kontaktując się 
telefonicznie (nr 74 66 86 060). Przesłuchanie kandydatów odbę-
dzie się 10 IX o godzinie 10.00 w studium przy ul. Budowlanej 10 
w Świdnicy. 

Potrzebne dokumenty to: podanie o przyjęcie, opinia proboszcza 
oraz dwa zdjęcia.

Zasadniczo przyjmujemy chętnych od I klasy gimnazjum wzwyż. 
Jedynym warunkiem  jest  posiadanie podstawowych zdolności mu-
zycznych, które weryfikowane są w czasie pierwszego przesłuchania. 
Do studium mogą zgłaszać się również ci, którzy pragną udoskonalić 
swój dotychczasowy warsztat pracy organisty, a także osoby, które od 
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postaw zechcą kształcić się jako muzycy kościelni, z myślą o przyszłej 
pracy w parafii.

ks. Piotr Ważydrąg 
Dyrektor Diecezjalnego Studium 

Organistowskiego

12. 
zaProszenIe do kŁodzka na sPotkanIe 

mŁodzIeŻy "owczarnIa" 2011

Po raz drugi serdecznie zapraszamy 
duszpasterzy, siostry zakonne, panie i panów katechetów, 

a przede wszystkim młodzież 
na przedwakacyjną OWCZARNIĘ do Kłodzka 

(Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego).

Program:
14.00 – zawiązanie wspólnoty
14.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi
15.00 – Msza św., przewodniczy JE ks. bp Ignacy Dec
16.30 – poczęstunek
16.45 – scena młodych talentów
18.00 – instalacja artystyczna – światło, pantomima, muzyka
19.30 – koncert Anti Babilon System (reagee)
21.00 – Apel Jasnogórski

ks. Dominik Wargacki 
Diecezjalny duszpasterz młodzieży

ks. Krzysztof Ora 
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego



Apel do duchowieństwa diec. świdn. z okazji 60. rocznicy święceń… 101

13. 
aPel do duchowIeŃstwa 

dIecezjI ŚwIdnIckIej z okazjI 60. rocznIcy 
ŚwIĘceŃ kaPŁaŃskIch ojca ŚwIĘtego 

Benedykta XVI

l. dz. 82/WD/2011       Świdnica, dnia 2 czerwca 2011 r.
 
Dnia 29 czerwca br. przypada sześćdziesiąta rocznica święceń 

kapłańskich Ojca Świętego Benedykta XVI. Z tej okazji Kongre-
gacja ds. Duchowieństwa zwróciła się z prośbą do Biskupów na 
całym świecie, by duchowieństwo poszczególnych diecezji zechciało 
w mie siącu czerwcu ofiarować Ojcu Świętemu 60 godzin Adoracji 
Eucha rystycznej. Szczególną intencją tej modlitwy ma być prośba 
o uświęcenie kapłanów i nowe powołania kapłańskie.

Biskup Świdnicki w odpowiedzi na nadesłaną prośbę zwraca się 
z apelem, by każdy kapłan diecezji świdnickiej w miesiącu czerwcu 
ofiarował co najmniej 15 minut osobistej Adoracji Eucharystycznej 
w intencji wskazanej przez Kongregację.

Jednocześnie Ksiądz Biskup zachęca, by modlitwa w intencji Ojca 
Świętego oraz towarzysząca jej prośba o uświęcenie kapłanów i nowe 
powołania kapłańskie wyraziła się podczas prowadzonych w parafiach 
z udziałem wiernych nabożeństw czerwcowych.

Zakończenie tej modlitwy należy włączyć w przypadające 1 lipca 
obchody uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest 
także dniem modlitw o uświęcenie kapłanów.

bp Adam Bałabuch 
Wikariusz Generalny

Modlitwa za kapłanów
Panie Jezu, ty wybrałeś twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś 

ich, aby głosili twoje Słowo i działali w twoje Imię. Za tak wielki 
dar dla twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. 
Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem twojej miłości, aby ich kapłań-
stwo ujawniało twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami 
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z gliny, modlimy się, aby twoja moc przenikała ich słabości. Nie 
pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni.

Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, 
nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszcze-
ni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą twojej 
śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im twojego 
Ducha. Pomóż im wychwalać twojego Ojca Niebieskiego i modlić 
się za biednych grzeszników.

Mocą Ducha Świętego włóż twoje słowo na ich usta i wlej swoją 
miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębio-
nym i zrozpaczonym – uzdrowienie. Niech dar Maryi, twojej Matki, 
dla twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego 
kapłana. Spraw, aby ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki 
wizerunek, uformowała ich na twoje boskie podobieństwo, mocą 
twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.

14. 
sPrawozdanIe z dnI skuPIenIa 

styPendystów FundacjI 
„dzIeŁo nowego tysIĄclecIa” 

w strzegomIu, 27-29 maja 2011 r.

Słowa bł. Jana Pawła II: „Chcę wam powiedzieć wszystkim: nie 
ustawajcie w modlitwie… Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę 
swoje życie…” były mottem dni skupienia stypendystów Fundacji 
„Dzieło Nowego tysiąclecia” diecezji świdnickiej, w których uczest-
niczyło 36 stypendystów (gimnazjalistów i licealistów). tym razem 
gościliśmy w domu rekolekcyjnym sióstr elżbietanek w Strzegomiu 
w dniach 27-29 maja 2011 r. Dni skupienia prowadzili: ks. Krzysztof 
Iwaniszyn – ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego 
w Świdnicy – duchowy przewodnik stypendystów w tych dniach, 
ks. Marek Korgul – diecezjalny koordynator Fundacji oraz p. Maria 
Szcześniak.

Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia, ubogacona 
śpiewem przy akompaniamencie gitar. Pierwszego dnia ks. M. Korgul 
przypomniał stypendystom duchowy aspekt dotychczasowych Dni 
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Papieskich, a także przekazał najnowsze informacje dotyczące Fun-
dacji i stypendiów.

Ks. Krzysztof podczas konferencji mówił między innymi o kluczo-
wym znaczeniu modlitwy dla życia każdego chrześcijanina (szczegól-
nie stypendysty fundacji papieskiej), zachęcał młodych do odważnego 
dawania świadectwa wiary wśród swoich kolegów i koleżanek. 

Drugi dzień naszego pobytu na dniach skupienia (sobota) był 
wyjątkowo bogaty. Po porannej modlitwie w kaplicy, konferencji 
ks. Krzysztofa, stypendyści spotkali się w małych grupach, by dysku-
tować i dzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami na tematy związane 
z wiarą. Próbowali określić, czym jest świętość? Na czy polega droga 
do świętości? Czy można być świętym bez Boga? Czy częsta spowiedź 
może nam w czyś pomóc? Rozstrzygali dylematy współczesnej mło-
dzieży: Czy Msza św. to strata czasu, czy spotkanie z żywym Bogiem? 
Modlitwa lepsza w ogrodzie, czy w kościelnej ławce? Modlitwa za 
pomocą uczynków, czy za pomocą słowa? Wieczorem każda z grup 
podzieliła się owocami swoich dyskusji i wnioskami, które okazały się 
wyjątkowo dojrzałe i wyczerpujące przytoczone zagadnienia. tego dnia 
stypendyści powędrowali także z ks. Krzysztofem na Górę Krzyżową 
(w pobliżu Strzegomia) odmawiając po drodze Różaniec, a na szczycie 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W sobotę trwaliśmy też wspól-
nie w ciszy przed Panem Jezusem podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu, była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i po-
jednania. Po kolacji obejrzeli amatorski film pt. „Miłosierdzie”, do-
tykający tematu odkrywania powołania do życia kapłańskiego. 

W niedzielne przedpołudnie stypendyści mogli posłuchać przejmu-
jącego świadectwa pana Ireneusza – miejscowego katechety młodzieży, 
który podzielił się swoją niełatwą drogą odkrywania obecności Boga 
i Jego pełnej miłości mocy przemieniającej go i prowadzącej do pełni 
życia chrześcijańskiego. Zakończeniem dni skupienia była Eucharystia 
przeżywana w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Strzegomiu pod przewodnictwem ks. koordynatora i z homilią ojca 
duchownego. Po wspólnym obiedzie przyszedł czas na podziękowania 
i niełatwe pożegnanie, któremu towarzyszyła jednak nadzieja na szyb-
kie spotkanie w lipcu, podczas zbliżającego się obozu wakacyjnego 
stypendystów, który tym razem odbędzie się w Bydgoszczy.

ks. dr Marek Korgul 
Wikariusz biskupi ds. katechezy
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15. 
zaProszenIe na sPotkanIe 

dekanalnych anImatorów katechezy

l.dz. 79/WK/2011   Świdnica, 7 maja 2011 r. 

Drodzy Animatorzy,
W nawiązaniu do ustaleń podjętych w lutym serdecznie zapraszam 

na przedwakacyjne spotkanie szkoleniowe dekanalnych animatorów 
katechezy Diecezji Świdnickiej. Obędzie się w dniu 6 czerwca 2011 r. 
w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej o godz. 10.00.

PROGRAM SPOtKANIA:
1. Modlitwa przedpołudniowa (proszę zabrać ze sobą liturgię 

Godzin)
2. Relacja ze spotkań animatorów z katechetami w dekanatach
3. Rozwiązywanie problemów w związku z nauczaniem religii 

w szkole
4. Sprawy bieżące
5. Sprawa kalendarium na rok szkolny 2011/2012
6. Zapytania i wolne wnioski

W przypadku, gdyby osobiste przybycie w tym dniu nie było moż-
liwe, proszę koniecznie wyznaczyć reprezentanta dekanatu na to 
spotkanie.

Informuję, że można będzie otrzymać zaświadczenie o udziale 
w spotkaniu (do ewentualnego okazania dyrekcji szkoły).

Oczekując na spotkanie, łączę wyrazy należnego szacunku

ks. dr Marek Korgul 
Wikariusz biskupi ds. katechezy
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16. 
InFormacja o wakacyjnych 

rekolekcjach dla katechetów 
w strzegomIu 

24–26 sIerPnIa 2011 r.

Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej informu-
je, że wakacyjne rekolekcje dla katechetów odbędą się w dniach 
24-27 sierpnia 2011 r. w Strzegomiu – w domu rekolekcyjnym 
Sióstr Elżbietanek, ul. Ks. Prałata S. Siwca 3 (koło bazyliki św. św. 
Ap. Piotra i Pawła, blisko dworca PKS) – prowadzi ks. Krzysztof 
Iwaniszyn (ojciec duchowny WSD w Świdnicy).

Istnieje możliwość skorzystania z ćwiczeń rekolekcyjnych w ramach 
formacji stałej katechetów (przypominamy o obowiązku uczestnictwa 
każdego katechety w takich rekolekcjach raz na 3 lata).

Rekolekcje rozpoczynają się w pierwszym dniu o godz. 15.00, 
a kończą w ostatnim po obiedzie – ok. godz. 15.00. Ze względu na 
charakter ćwiczeń duchowych skracanie czasu udziału w rekolekcjach 
nie jest możliwe. Z zasady nie przewidujemy też tzw. „rekolekcji 
z dojazdu”.

W programie przewidziana jest m.in. codzienna Eucharystia 
z homilią, adoracja Najśw. Sakramentu, modlitwa, medytacja, kon-
ferencje 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.

Informujemy, że na zakończenie rekolekcji katecheci otrzyma-
ją zaświadczenie o uczestnictwie w rekolekcjach formacyjno-szko-
leniowych.

Udział w rekolekcjach należy zgłaszać koniecznie do dnia 20 lipca 
br. wyłącznie w Wydziale Katechetycznym Kurii Świdnickiej (nie do 
sióstr!): tel. (74) 85-64-404; 85-64-419 od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-14.00 lub pocztą elektroniczną: katecheza@diecezja.
swidnica.pl
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Prosimy, aby się dobrze zastanowić przed podjęciem decyzji 
o udziale w rekolekcjach i nie wycofywać się w ostatniej chwili 
z udziału w ćwiczeniach (względy organizacyjne). Koszty będą 
się kształtowały w granicach 150 zł (w zależności od liczby 
uczestników).

ks. dr Marek Korgul 
Wikariusz Biskupi ds. Katechezy

Świdnica, 21 czerwca 2011 r.
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V. dokumenty BIskuPa ŚwIdnIckIego

1. 
zaProszenIe katechetów I nauczycIelI 

na VII dIecezjalnĄ PIelgrzymkĘ 
do sanktuarIum matkI BoŻej Bolesnej 

w waŁBrzychu

l.dz. 302/2011  Świdnica, 16 marca 2011 r.

Drodzy Katecheci i Nauczyciele,

Od początku istnienia diecezji świdnickiej ustanowionej przez 
Sługę Bożego Jana Pawła II, próbujemy na nowo odkrywać i po-
głębiać więzi wspólnoty katechetów naszego Kościoła lokalnego. 
Mamy bowiem świadomość, że dzieło, jakie podejmujemy przerasta 
możliwości pojedynczego człowieka, zaś skuteczne realizowanie za-
dań postawionych nam przez Chrystusa w Kościele będzie możliwe 
tylko we wspólnocie katechetów zjednoczonych z Bogiem i między 
sobą. Istotną rolę w wypełnianiu misji ewangelizacyjnej odgrywa 
komunia z Bogiem, którą jako katecheci pragniemy szczególnie 
pielęgnować. 

Budowaniu szeroko pojętej komunii z Bogiem oraz między ka-
techetami i nauczycielami służą w dużej mierze wspólne spotkania, 
a zwłaszcza nasze doroczne pielgrzymki, które odbywamy przyby-
wając do szczególnych ośrodków kultu w naszej diecezji. W tym 
roku celem naszego pielgrzymowania będzie sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej i kościół pw. św. Aniołów Stróżów. Matce Bożej 
Bolesnej chcemy powierzać nasze trudne doświadczenia, z który-
mi – oprócz chwil radosnych – spotykamy się w naszej codziennej 
posłudze. Chcemy na nowo uświadomić sobie i pogłębić naszą wiarę 
w obecność Bożych posłańców – Aniołów Stróżów, którzy towarzyszą 
nam w pracy i dzięki którym nie jesteśmy w naszych działaniach 
osamotnieni. 
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Zapraszam Was zatem, drodzy Katecheci i Nauczyciele, na wspólną 
modlitwę i refleksję teologiczną do kościoła pw. Świętych Aniołów 
Stróżów w Wałbrzychu na dzień 7 maja br., o godz. 10.00. Zakończenie 
spotkania przewidujemy na godz. 14.00. 

Oczekuję zatem na nasze spotkanie i z serca Wam błogosławię.

Ignacy Dec  
Biskup Świdnicki

2. 
lIst BIskuPa ŚwIdnIckIego 

do duchowIeŃstwa I wIernych 
ŚwIeckIch na uroczystoŚĆ 

zmartwychwstanIa PaŃskIego 2011 r.

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8)

1. Świadectwo pierwotnego kościoła o zmartwychwstaniu 
chrystusa
Drodzy bracia kapłani, umiłowani diecezjanie: W tym dniu wspa

niałym wszyscy się weselmy (por. Ps 118, 24) – tak śpiewamy dzisiaj 
w naszych świątyniach. Jesteśmy wezwani do radości, gdyż Jezus 
ukrzyżowany i złożony do grobu, powstał z martwych, zwyciężył 
śmierć i zapowiedział nasze przyszłe zmartwychwstanie. W Ewan-
gelii dzisiejszej wsłuchujemy się w relację św. Jana o wydarzeniach 
poranka wielkanocnego. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygo-
dnia, przybyła do grobu Jezusa Maria Magdalena i inne niewiasty. 
Maria Magdalena, pełna zdumienia, zobaczyła kamień odsunięty od 
grobu. Z tą wiadomością szybko pobiegła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus miłował. Apostołowie natychmiast 
udali się do grobu. Jan dokładnie to zapamiętał i szczegółowo opi-
sał w swojej Ewangelii, że on jako młodszy, przybiegł pierwszy do 
grobu, ale do niego nie wszedł. Zaczekał na starszego Piotra. Gdy 
Piotr wszedł do grobu, „ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była 
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na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą 
na jednym miejscu” (J 20, 7). Wtedy wszedł do wnętrza Jan i to 
samo stwierdził. Pusty grób był pierwszym znakiem zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Drugim znakiem zmartwychwstania były zjawienia 
się Chrystusa uwielbionego. Już pierwszego dnia, w dzień swego 
zmartwychwstania, Chrystus ukazał się swoim uczniom pięć razy. 
Będziemy o tych spotkaniach słyszeć w następne dni oktawy wiel-
kanocnej oraz w drugą i trzecią niedzielę czasu wielkanocnego.

Po tych wielkanocnych wydarzeniach Apostołowie zostali umoc-
nieni darami Ducha Świętego. Poszli głosić Ewangelię Chrystusa 
i składać świadectwo o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Z dzisiejsze-
go pierwszego czytania dowiadujemy się, że bardzo odważnie czynił 
to św. Piotr. W domu Centuriona w Cezarei mówił: „Jego to zabili, 
zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu 
ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga 
na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu 
[…], kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów” 
(Dz 10, 34-35, 40-42).

Uczniowie Jezusa stali się pierwszymi świadkami Zmartwych-
wstałego. Często powtarzali: „My jesteśmy świadkami tego” (por. 
np. Dz 2, 32). Swoje świadectwo o zmartwychwstaniu przekazali 
następcom. W ten sposób świadectwo przekazywane w Kościele 
z pokolenia na pokolenie dodarło do naszych czasów. Dziś to my 
jesteśmy świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Nasze świadec-
two opiera się na świadectwie tych, którzy w poranek wielkanocny 
zastali pusty grób i którzy potem wielokrotnie spotykali Chrystusa 
Zmartwychwstałego.

2. Świadectwo Sługi Bożego Jana Pawła ii o zmartwychwstaniu 
chrystusa

Wśród współczesnych świadków Chrystusa zmartwychwstałego 
ujęło nas świadectwo Sługi Bożego Jana Pawła II. Gdy za tydzień 
– wraz z całym Kościołem – będziemy przeżywać Jego beatyfikację, 
przypomnijmy sobie, w dzisiejszą uroczystość, niektóre jego wypo-
wiedzi o zmartwychwstaniu Pańskim, kierowane do nas w czasie 
Świąt Wielkanocnych, które z nami przeżywał. Krótko po wybo-
rze, w Orędziu Wielkanocnym Urbi et Orbi, 6 kwietnia 1980 r. Jan 
Paweł II mówił: „Kościół wciąż na nowo głosi Zmartwychwstałego 
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Chrystusa. Kościół z radością powtarza ludziom słowa apostołów i nie
wiast wypowiedziane w ten promienny poranek, gdy śmierć została 
pokonana. Kościół głosi, że żyje Ten […], który umarł na krzyżu 
i objawia pełnię życia.

Niech także ten świat, który dzisiaj – niestety – na różne sposoby 
zdaje się pragnąć „śmierci Boga”, usłyszy orędzie Zmartwychwstania. 
Wy wszyscy, którzy głosicie „śmierć Boga”, którzy szukacie sposobu, by 
usunąć Boga z ludzkiego świata, wstrzymajcie się i pomyślcie, czy „śmierć 
Boga”, nie niesie w sobie nieuchronnej „śmierci człowieka”!

Chrystus zmartwychwstał […]. Nie odrzucajcie Go wy, którzy budu
jecie ludzki świat. Nie odrzucajcie Go wy, którzy w jakikolwiek sposób, 
w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy. Którzy 
budujecie świat kultury i cywilizacji; świat ekonomii i polityki; świat nauki 
i informacji. Którzy budujecie świat pokoju… lub wojny? Którzy budujecie 
świat ładu… lub terroru? Nie odrzucajcie Chrystusa: On jest kamieniem 
węgielnym! Niech żaden człowiek Go nie odrzuca – bo każdy jest budow
niczym swego losu: budowniczym lub niszczycielem swojego istnienia”.

18 lat później, 12 kwietnia 1998 r., w podobnym Orędziu Wielka-
nocnym Jan Paweł II zwracał się do Kościoła i świata: „Tak, dzi
siaj przemawiają świadkowie: nie tylko ci pierwsi, naoczni, ale także 
ci, którzy przejęli od nich orędzie wielkanocne i dawali świadectwo 
Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu z pokolenia na po
kolenie. Niektórzy świadczyli «aż do przelania krwi» i dzięki nim Kościół 
tworzył się i nadal tworzy nawet w okresach gwałtownych prześladowań 
i największego sprzeciwu. Na tym nieustannym świadectwie budował się 
Kościół, który żyje dzisiaj na całej ziemi. Dzień dzisiejszy jest świętem 
wszystkich świadków, «również świadków naszego stulecia», którzy głosili 
Chrystusa «wśród wielkiego ucisku» (Ap 7, 14), wyznając Jego śmierć 
i zmartwychwstanie w obozach koncentracyjnych i łagrach, pod groźbą 
bomb i karabinów, pośród terroru i ślepej nienawiści, jakie boleśnie do
tykają poszczególne osoby i całe narody. Wszyscy oni przychodzą dzisiaj 
z wielkiego ucisku i śpiewają chwałę Chrystusa: w Nim, zmartwychwsta
łym z mroków śmierci, objawiło się życie”.

Drodzy bracia i siostry, słowa te przypominamy sobie przed be-
atyfikacją naszego wielkiego Rodaka. Przypominamy je w czasie, gdy 
jeszcze nie zagoiła się rana po katastrofie smoleńskiej, gdy doświad-
czamy, jak trudno przebić się prawdzie i miłości w naszym życiu pu-
blicznym, gdy w Polsce wzrasta gorączka przedwyborcza, gdy w wielu 
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ludzkich sercach jest tyleż niepokoju, gdy w Europie ponawiane są 
próby usuwania Chrystusa i Kościoła z życia publicznego.

3. nasze świadectwo o chrystusie zmartwychwstałym
Co winniśmy czynić, aby było lepiej w naszych rodzinach, w pa-

rafiach, w szkołach, szpitalach, zakładach pracy, aby lepiej było 
w naszej Ojczyźnie i w Europie? Po pierwsze, winniśmy szczerze 
otworzyć się na dary Chrystusa Zmartwychwstałego, które są nam 
udzielane w każdej Eucharystii, będącej spotkaniem z Chrystusem 
Zmartwych wstałym. W każdej Eucharystii Chrystus obdarza nas 
prawdą, na którą odpowiadamy wiarą; napełnia nas miłosierdziem 
i pokojem. Podaje nam chleb eucharystyczny, który daje nam nowe 
życie, życie wiary i miłości, który dodaje nam sił do zwyciężania zła 
dobrem. Po drugie, tych darów Bożych nie wolno nam zatrzymać 
dla siebie, nie wolno ich zamrażać w naszych umysłach i sercach, 
tak jak zamrażamy żywność w zamrażarkach, ale winniśmy się 
tymi darami dzielić z innymi i w ten sposób składać świadectwo 
o Chrystusie. tak właśnie czynił Sługa Boży Jan Paweł II. Dzielił 
się z nami prawdą, miłością i pokojem.

Drodzy bracia i siostry, gdy Pan Jezus, po swoim zmartwychwsta-
niu przyszedł do uczniów, powiedział: „Pokój wam […] Weźmijcie 
Ducha Świętego”. W każdej Eucharystii słyszymy podobne słowa: 
„Pokój Pański niech zawsze będzie z wami” oraz: „Idźcie w pokoju 
Chrystusa”. Dobrze pamiętamy słowa Jana Pawła II wypowiedziane 
na ojczystej ziemi w stanie wojennym: „Pokój tobie Polsko, Ojczyzno 
moja, pokój Tobie”.

Wracamy w sposób szczególny do tego papieskiego życzenia tuż 
przed zbliżającą się beatyfikacją Jana Pawła II z nadzieją, że będzie 
ona trwałym przesłaniem pokoju i pojednania dla wszystkich synów 
i córek naszej Ojczyzny. W tym duchu pragniemy, jako wspólnota 
diecezjalna, dziękować Bogu za dar wyniesienia do chwały ołtarzy 
naszego wielkiego Rodaka. Dlatego już dziś zapraszam Was, umi-
łowani Diecezjanie, na sobotę 7 maja do Świdnicy. Nasze wspólne 
dziękczynienie, z racji przypadającego zarazem diecezjalnego odpu-
stu, rozpoczniemy o godz. 17.00 nieszporami i uroczystą procesją z re-
likwiami św. Stanisława, z kościoła św. Józefa do katedry. Centralnym 
wydarzeniem tego dnia będzie Msza św. o godz. 18.00. Będzie jej 
przewodniczył JE ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski 
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i wieloletni osobisty sekretarz Ojca Świętego Jana Pawła II. Po Mszy 
św. na placu przed katedrą rozpocznie się koncert Eleni i modlitewne 
czuwanie, które potrwa do godziny Apelu Jasnogórskiego.

Drodzy bracia i siostry, przeżywając dzień zwycięstwa Chrystusa 
nad śmiercią, nad piekłem i szatanem, proszę Was wszystkich, aby-
ście w postawie wiary, wielkodusznie i ochotnie przyjmowali dary 
Chrystusa zmartwychwstałego udzielane podczas Eucharystii, abyście 
nimi dzielili się w waszych wspólnotach rodzinnych, sąsiedzkich i pa-
rafialnych, abyście – w stylu Sługi Bożego Jana Pawła II – składali 
jak najlepsze świadectwo o Chrystusie zmartwychwstałym.

Wasz biskup 
 Ignacy Dec

list Biskupa Świdnickiego proszę odczytać 24 kwietnia, w Niedzie-
lę Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego podczas Mszy św.

bp Adam Bałabuch 
Wikariusz Generalny

3. 
lIst BIskuPa ŚwIdnIckIego 

na IV nIedzIelĘ wIelkanocnĄ – 
nIedzIelĘ doBrego Pasterza 

„Aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10)

Drodzy bracia kapłani, siostry zakonne, umiłowani diecezjanie!

trwamy w Okresie Wielkanocnym przeżywając radość paschalną 
z faktu, że Chrystus Pan prawdziwie zmartwychwstał. W tym roku 
nasza radość została wzbogacona przez beatyfikację Jana Pawła II. 
Czekaliśmy na to wydarzenie przez sześć lat, od chwili śmierci i po-
grzebu Ojca Świętego. Mamy więc bardzo wiele powodów do radości 
i wdzięczności Bogu za ten czas łaski.
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W ten okres paschalnej radości i łaski wpisuje się również dzisiej-
sza, IV Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza. 
Od dzisiaj przez cały tydzień, podobnie jak w latach ubiegłych, 
będziemy szczególnie modlić się za powołanych do Służby Bożej 
w Kościele oraz prosić z pokorą o nowe i święte powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne. W tej modlitwie zanoszonej do Boga 
Ojca, przez Jezusa Chrystusa – Zmartwychwstałego Pana i w Duchu 
Świętym Ożywicielu, przyzywajmy wstawiennictwa Maryi i błogo-
sławionego Jana Pawła II, który był zawsze tak bardzo zatroskany 
o sprawę powołań. Z tej okazji warto przypomnieć Jego wezwanie 
adresowane do nas wszystkich, współczesnych chrześcijan, ludzi 
Kościoła.

1. Błogosławiony Jan Paweł ii do powołanych
W ostatnim swoim orędziu na Światowy Dzień Modlitw o powoła-

nia z 2004 roku, Jan Paweł II pisał: „teraz zwracam się do was, drodzy 
rodzice i wychowawcy chrześcijańscy, do was, drodzy kapłani, osoby 
konsekrowane oraz katecheci. Bóg powierzył wam szczególne zada- 
nie, jakim jest prowadzenie młodych ludzi drogą świętości. Bądźcie 
dla nich wzorem wielkodusznej wierności Chrystusowi. Dodawajcie 
im odwagi, by nie wahali się «wypłynąć na głębię», odpowiadając 
bez zwłoki na wezwanie Pana.

Niektórych powołuje On do życia rodzinnego, innych do życia 
konsekrowanego lub do posługi kapłańskiej. Pomagajcie im nauczyć 
się rozeznawać własną drogę i stawać się prawdziwymi przyjaciółmi 
Chrystusa i Jego autentycznymi uczniami. Gdy dorośli wierzący potra-
fią ukazać oblicze Chrystusa swoimi słowami i przykładem, młodym 
łatwiej jest okazać gotowość przyjęcia Jego wymagającego orędzia 
naznaczonego tajemnicą krzyża. Nie zapominajcie, że również dzisiaj 
potrzeba świętych kapłanów, dusz całkowicie poświęconych służbie 
Bogu! Dlatego jeszcze raz chciałbym powtórzyć: «Należy koniecznie 
tworzyć rozległe i rozbudowane duszpasterstwo powołaniowe, aby 
docierać do parafii, ośrodków wychowawczych i rodzin, pobudzając 
do głębszej refleksji nad istotnymi wartościami życia, które znajdują 
najpełniejszą syntezę w odpowiedzi, jakiej każdy powinien udzielić 
na Boże powołanie, zwłaszcza wówczas, gdy wzywa ono do całkowi-
tego oddania siebie i swoich sił sprawie Królestwa Bożego» (Novo 
millennio ineunte, nr 46).
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„Wam, młodzi, powtarzam słowa Jezusa: Duc in altum! Przypo-
minając to wezwanie, myślę również o słowach skierowanych przez 
Maryję, Jego Matkę, do sług w Kanie Galilejskiej: «Zróbcie wszyst-
ko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5). Drodzy młodzi, Chrystus chce, 
byście «wypłynęli na głębię», a Najświętsza Panna zachęca, byście 
nie wahali się pójść za Nim”.

te piękne i jakże ważne słowa Jana Pawła II, dziś już błogosła-
wionego, teraz wybrzmiewają jeszcze bardziej dobitnie, bo są wsparte 
Jego orędownictwem z Nieba.

Papież wzywa nie tylko młodzież, ale nas wszystkich, abyśmy wy-
płynęli na głębię, czyli weszli na drogę prowadzącą ku świętości. 
tą drogą jest droga każdego ucznia Chrystusa, który pragnie i stara 
się jak najgłębiej realizować swoje życiowe powołanie.

2. Potrzeba wielkiej modlitwy o dar powołań i o świętość 
kapłanów

Każde powołanie jest piękne, wartościowe i potrzebne, jeżeli jest 
przeżywane w komunii z Bogiem: zarówno powołanie do kapłaństwa 
i życia konsekrowanego, jak również powołanie do życia w mał-
żeństwie i rodzinie, czy wreszcie powołanie do życia w samotności. 
Każde powołanie będzie owocne, jeżeli będzie całkowicie zawierzone 
Sercu Jezusowemu przez Serce Maryi. Dlatego jako Biskup Świdnicki, 
zatroskany o życie moich drogich Diecezjan, zwłaszcza o przyszłość 
naszej młodzieży, proszę wszystkich o modlitwę w intencji świętości 
każdego ludzkiego życia i powołania. Proszę, by ta modlitwa była 
ubogacona przykładnym postępowaniem i świadectwem miłości do 
Boga, Kościoła, Ojczyzny i wszystkich ludzi w stylu błogosławionego 
Jan Pawła II.

Dziś, z racji rozpoczynającego się tygodnia modlitw o powołania, 
proszę szczególnie o modlitwę za wszystkich powołanych do służby 
kapłańskiej  i zakonnej. Proszę o modlitwę za kleryków, przeło-
żonych i profesorów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Świdnickiej. Proszę o modlitwę za przygotowujących się do życia 
zakonnego. Proszę także o ufną modlitwę wypraszającą nowe i święte 
powołania, aby wielu młodych ludzi nie lękało się poświecić swoje-
go życia dla Chrystusa. Módlmy się wspólnie o gorliwość, świętość 
i radość dla wszystkich osób powołanych.
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Niech ufna modlitwa płynie w kierunku Dobrego Pasterza 
z na szych serc, parafii, domów rodzinnych, szkół i wspólnot 
chrześcijańskich.

3. Zaproszenie do wspólnej modlitwy diecezjalnej
Jednocześnie zapraszam was Drodzy Diecezjanie, a zwłaszcza 

was kochana młodzieży, abyście razem ze mną trwali na modli-
twie w Katedrze Świdnickiej, w najbliższą środę 18 maja, a więc 
w dniu ziemskich urodzin Ojca Świętego. O godz. 17.00 zostanie 
odprawiona tradycyjna majówka połączona z nabożeństwem po-
wołaniowym z udziałem kleryków naszego Seminarium.  O godz. 
18.00 będę przewodniczył Najświętszej Eucharystii w intencji po-
wołań, a po Mszy św. odbędzie się koncert w hołdzie wdzięczno-
ści błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Niech ten dzień będzie 
znakiem naszej jedności i modlitwy na większą chwałę Boga i dla 
dobra Kościoła.

Polecam również modlitwom wszystkich Diecezjan 18. diako-
nów naszego Seminarium, którzy w sobotę,  21 maja o godz. 10.00 
w Katedrze Świdnickiej, przyjmą święcenia kapłańskie. Serdecznie 
zapraszam na tę uroczystość rodziny, przyjaciół i znajomych z parafii 
pochodzenia diakonów. Zapraszam również ministrantów, lekto-
rów, ceremoniarzy, młodzież, towarzystwo Przyjaciół Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, członków wspólnot 
i ruchów kościelnych oraz tych, którym zależy na świętości i gor-
liwości osób powołanych.

Pragnę przy tej okazji w imieniu własnym oraz w imieniu Księdza 
Rektora, Księży przełożonych i kleryków Wyższego Seminarium 
Duchownego w Świdnicy, wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy 
swoją modlitwą i ofiarą wspierają Świdnicki Dom Ziarna. Dziękuję 
księżom proboszczom  i wikariuszom, siostrom zakonnym, kate-
chetom, członkom towarzystwa Przyjaciół oraz diecezjanom i do-
brodziejom za każde dobro wyświadczone naszemu seminarium.

Dziękuję wam, kochani wierni świeccy, za modlitwę i wszelkie 
przejawy życzliwości wobec nas biskupów, kapłanów, kleryków 
i osób zakonnych.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza was i wasze rodziny 
swoją łaską. Niech Maryja, do której w miesiącu maju w sposób 
szczególny uciekamy się w modlitwach, wyprasza u swego Syna 
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pokój w każdym ludzkim sercu, zaś błogosławiony Jan Paweł II, 
Papież miłosierdzia i zawierzenia, wstawia się za nami u Boga, 
abyśmy w świętości realizowali swoje życiowe powołanie.

Zakończenie
Na zakończenie przywołam słowa Papieża Benedykta XVI, który 

będąc w Polsce w maju 2006 r. na Jasnej Górze, gdzie spotkał się m.in. 
z zakonnikami i zakonnicami, seminarzystami i przedstawicielami 
ruchów kościelnych, powiedział: „Gdy napełnieni Duchem Świętym 
apostołowie poszli na cały świat, głosząc Ewangelię, jeden z nich, Jan, 
apostoł miłości, w szczególny sposób «wziął Maryję do siebie» (J 19, 27). 
Głęboka więź z Jezusem i z Maryją pozwoliła mu tak skutecznie głosić, 
że «Bóg jest miłością»” (1 J 4, 8. 16).

Podążając za myślą Benedykta XVI i wpatrując się w przykład 
Jego poprzednika, bł. Jana Pawła II, życzę wszystkim, zarówno du-
chownym, jak i świeckim, doświadczania Bożej miłości i świadczenia 
o niej w codziennym życiu. Niech na nas wszystkich sprawdzą się 
słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „aby owce miały życie 
i miały je w obfitości” (J 10, 10).

 Ignacy Dec 
Biskup Świdnicki

 
Powyższy list Biskupa Świdnickiego proszę odczytać 

w niedzielę, 15 maja, we wszystkich kościołach i kaplicach 
diecezji świdnickiej.

Bp Adam Bałabuch 
Wikariusz Generalny
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4. 
komunIkat w sPrawIe PIelgrzymkI rodzIn 

do wamBIerzyc

l. dz. 71/WD/2011                        Świdnica, dnia 13 maja 2011 r.

Drodzy małżonkowie i drogie rodziny diecezji świdnickiej!

W duchu dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II, wielkiego 
obrońcy życia i rodziny, zapraszam wszystkie rodziny diecezji na 
pielgrzymkę do Wambierzyc.

Wspólne święto u Królowej Rodzin odbędzie się 28 maja, w so-
botę i rozpocznie się ono o godz. 10.00 piknikiem w Skansenie 
u Sołtysa. O godz. 12.00 ojcowie franciszkanie, gospodarze sanktu-
arium, zapraszają wszystkich pielgrzymów na południowy posiłek. 
O 13.30 o. Roman Celary wygłosi konferencję „Komunia małżeń-
ska, komunią rodzin”, w tym czasie dzieci będą miały możliwość 
zwiedzenia wambierzyckiego Betlejem. O 14.30 podczas Mszy św. 
dziękować będziemy Bogu za dar papieskiej miłości do rodziny oraz 
za pracę doradców życia rodzinnego, którzy tego dnia otrzymają 
misje do pełnienia posługi na terenie diecezji. Majówka w sanktu-
arium zakończy dzień u Królowej Rodzin.

Ponadto pragnę wszystkim małżeństwom polecić diecezjalną 
inicjatywę będącą odpowiedzią na konieczność wspierania mał-
żonków przeżywających nie tylko kryzys relacji, ale także znie-
chęcenie, obojętność czy rozczarowanie małżeństwem. W dniach 
10-12 czerwca odbędą się w domu rekolekcyjnym księży pallotynów 
w Ząbkowicach Śląskich pierwsze dialogi małżeńskie zorganizowane 
przez Ruch „Spotkania Małżeńskie”. Warto nadmienić, że dzięki 
metodzie warsztatów dialogu małżeńskiego tysiące par ocaliło swój 
związek. tym bardziej zachęcam małżonków, by skorzystać z tej 
formy spotkań. Szczegóły u proboszczów, w Gościu Niedzielnym 
i w lokalnych mediach.

Na koniec pragnę wraz ze świdnickim stowarzyszeniem Ro-
dzice Rodzicom zaprosić wszystkie rodziny z naszej diecezji do 
wzięcia udziału 29 maja, w niedzielę, w I Marszu dla życia i ro-
dziny. Rozpocznie się on o godz. 16.00 na placu św. Małgorzaty 
w Świdnicy.
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Wszystkim małżeństwom i rodzinom na radości oraz trudy wspól-
nej drogi z serca błogosławię.

Ignacy Dec 
Biskup Świdnicki

Powyższe zaproszenie Biskupa Świdnickiego proszę odczytać 
w niedzielę, 22 maja, podczas ogłoszeń parafialnych we wszystkich 
kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej.

Adam Bałabuch 
Wikariusz Generalny

5. 
komunIkat w sPrawIe akcjI 

"mogIŁĘ PradzIada ocalIĆ od zaPomnIenIa"

 l.dz. 92/WD/2011      Świdnica, dnia 22 czerwca 2011 r.
 

Umiłowani Diecezjanie,
Od kilku lat organizowana jest na Dolnym Śląsku akcja społeczna 

„Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”.  Akcja jest prowadzona na 
terenie Ukrainy, a jej ideą i celem jest uchronienie przed całkowitym 
zniszczeniem miejsc pochówku Polaków zamieszkujących dawne zie-
mie polskie. W akcji biorą udział uczniowie i studenci dolnośląskich 
szkół i uczelni, którzy jako wolontariusze w trakcie wakacji podejmują 
trud oczyszczenia i uporządkowania polskich cmentarzy.

Doceniając to przedsięwzięcie o ogromnym znaczeniu patriotycz-
nym i moralnym  zwracam się do Was, drodzy Diecezjanie, w imieniu 
organizatorów całego przedsięwzięcia z gorącą prośbą o materialne 
wsparcie tej szczytnej akcji w najbliższą niedzielę poprzez zbiórkę do 
puszek. W ten sposób włączając się w tę akcję będziemy mieli swój 
udział w ocaleniu doczesnej pamięci o naszych Rodakach żyjących 
kiedyś na polskich ziemiach.

Wszystkich Polaków spoczywających na cmentarzach Wschodu 
polecajmy miłosierdziu Bożemu.

Ignacy Dec 
Biskup Świdnicki
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 Powyższy komunikat należy odczytać w czwartek, w uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w ramach ogłoszeń parafial-
nych na wszystkich Mszach św. Pieniądze z niedzielnej zbiórki proszę 
wpłacić do kasy w Świdnickiej Kurii Biskupiej.

 bp Adam Bałabuch 
Wikariusz Generalny

6. 
kalendarIum BIskuPa ŚwIdnIckIego

ROk 2011

kwiecień

1 IV 2011 Udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Papieskiego 
Wydziału teologicznego we Wrocławiu; prelekcja 
pt.: „Jan Paweł II a świat akademicki”, aula PWt we 
Wrocławiu, godz. 11.00. 

1 IV 2011 Msza św. na zakończenie renowacji misji św. w kościele 
pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy, godz. 18.00.

1 IV 2011 Udział w miejskiej Drodze Krzyżowej w Świdnicy, 
godz. 19.15-21.15.

2 IV 2011 Udział w Różańcowym Jerychu, Koronka do Bożego 
Miłosierdzia w kościele pw. św. Andrzeja Boboli 
w Świd nicy, godz. 15.00.

2 IV 2011 Msza św. z homilią na stadionie przy ul. Ratuszowej 
w Wałbrzychu z okazji szóstej rocznicy śmierci Sługi 
Bożego Jana Pawła II, transmitowana przez Radio 
Maryja i telewizję trwam, godz. 17.00.

3 IV 2011 Nabożeństwo Gorzkich Żali w katedrze świdnickiej – 
czwarte kazanie pasyjne, godz. 17.00. 

3 IV 2011 Udział w „Wieczorze Świdnickim” w katedrze świd-
nickiej, godz. 19.00.

5 IV 2011 Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale teolo-
gicznym we Wrocławiu, godz. 9.20-13.40.
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  5 IV 2011 Wizyta w Katedrze i Klinice transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii 
Medycznej we Wrocławiu – spotkanie z dziećmi chory-
mi na nowotwory, godz. 14.30-16.00. 

  6 IV 2011 Spotkanie z ks. infułatem prof. dr. hab. Włady-
sławem Bochnakiem, wikariuszem general nym 
diecezji legnickiej, Świdnicka Kuria Biskupia, 
godz. 12.00.

  6 IV 2011 Udział w uroczystości pt. „Dzień Godności Osoby 
z Niepełnosprawnością Intelektualną” – „Nie trać cza-
su kochaj innych”, zorganizowaną przez Polskie Sto -
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym. Koło w Świdnicy, Rynek Świdnicki, godz. 
13.00. 

  6 IV 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wał-
brzychu, godz. 17.00.

  7 IV 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie 
Zdroju, godz. 17.00.

  9 IV 2011 Msza św. oraz wykład w ramach Sympozjum pt. „Słowo 
Boże w życiu i misji Kościoła. Wokół adhortacji 
Benedykta XVI Verbum Domini, Wyższe Seminarium 
Duchowne w Świdnicy, godz. 9.00-14.00. 

  9 IV 2011 Skrutinia z diakonami przed święceniami prezbiteratu, 
godz. 14.30-16.00.

  9 IV 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Ratajnie, godz. 
17.00.

10 IV 2011 Msza św. z homilią w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Kłodzku w intencji Sybiraków w 71. rocznicę 
masowych deportacji w głąb b. Związku Sowieckiego 
i zbrodni katyńskiej oraz w I. rocznicę tragicznej 
katastrofy pod Smoleńskiem, godz. 9.00.

10 IV 2011  Msza św. z homilią w kościele pw. Św. Aniołów Stróżów 
w Wałbrzychu, w 25. rocznicę katastrofy górniczej 
w kopalni „Wałbrzych” i 1. rocznicę katastrofy pod 
Smoleńskiem, godz. 12.30.
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10 IV 2011 Udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy 
upamiętniającej ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, 
cmentarz parafialny w Świdnicy przy Al. Brzozowej, 
godz. 15.00.

10 IV 2011 Nabożeństwo Gorzkich Żali w katedrze świdnickiej – 
piąte kazanie pasyjne, godz. 17.00. 

10 IV 2011 Udział w projekcji filmu pt. „Mgła” – kościół 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Świdnicy, godz. 
19.00.

10 IV 2011 Msza św. z homilią w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Świdnicy za ofiary katastrofy pod 
Smoleńskiem, godz. 20.00.

11 IV 2011 Pozdrowienie uczestników Konkursu Biblijnego – 
etap diecezjalny, organizowanego przez „Civitas 
Christiana”, aula Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
10.30.

12 IV 2011 Uczestnictwo w I Międzynarodowej Konferencji z cy klu: 
„W kręgu pytań o człowieka” – „Spór o osobę ludzką 
we współczesnej filozofii”. Wykład pt. „typologia 
personalizmów”. Wyższa Szkoła Filozoficzno- 
-Pedagogiczna „IGNAtIANUM” w Krakowie.

13 IV 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Marcina 
w Roztokach.

14 IV 2011 Skrutinia z diakonami przed święceniami kapłańskimi.
14 IV 2011 Msza św. z homilią dla alumnów w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Świdnicy, godz. 19.45.
15 IV 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Wniebowzięcia 

NMP w Różance.
16 IV 2011 Msza św. z homilią w ramach 26. Światowego Dnia 

Młodzieży, kościół pw. Chrystusa Króla w Dzierżo-
niowie, godz. 11.30. Udział w miejskiej Drodze 
Krzyżowej w Dzierżoniowie, godz. 14.00. 

17 X 2011 Suma Niedzieli Palmowej w katedrze świdnickiej, 
godz. 9.30.

17 IV 2011 Nabożeństwo Gorzkich Żali w katedrze świdnickiej – 
szóste kazanie pasyjne, godz. 17.00. 

17 IV 2011 Udział w miejskiej Drodze Krzyżowej w Mieroszowie, 
godz. 19.30.
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18 IV 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Anny 
w Boboszowie.

19 IV 2011 Udział w koncelebrowanej Mszy św. w świątyni Bożej 
Opatrzności w Warszawie, za śp. Ryszarda Kaczorow-
skiego, ostatniego prezydenta Drugiej Rzeczypospolitej, 
z okazji I rocznicy jego pogrzebu, godz. 11.30.

20 IV 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Bożego Ciała 
w Międzylesiu.

21 IV 2011 Msza św. Krzyżma z homilią w katedrze świdnickiej, 
poświęcenie olejów, godz. 9.00. Przedświąteczne 
spotkanie z kapłanami w gmachu WSD w Świdnicy, 
godz. 10.30.

21 IV 2011 Spotkanie wielkoczwartkowe z kapłanami dekanatu 
Bielawa w parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Bielawie, 
godz. 14.00.

21 IV 2011 Wizyta wielkoczwartkowa w Domu Księży Emerytów 
w Pieszycach, godz. 15.15. 

21 IV 2011  Msza św. Wieczerzy Pańskiej z homilią w katedrze 
świdnickiej, godz. 18.00.

22 IV 2011 Przewodniczenie liturgii Godzin w katedrze świdnic-
kiej, godz. 8.00.

22 IV 2011 Przewodniczenie modlitwie Koronki do Miłosierdzia 
Bożego w parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Świdnicy, 
godz. 15.00.

22 IV 2011 Udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami 
osiedla Zarzecze, w parafii pw. Miłosierdzia Bożego 
w Świdnicy, godz. 15.30.

22 IV 2011  Przewodniczenie liturgii Męki i Śmierci Pańskiej 
w katedrze świdnickiej, godz. 18.00.

22 IV 2011 Udział w miejskiej Drodze Krzyżowej w parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża św. w Wałbrzychu., godz. 20.00.

23 IV 2011  Udział w liturgii Godzin w katedrze świdnickiej, 
godz. 8.00.

23 IV 2011 Poświęcenie pokarmów wielkanocnych i wspólne 
śniadanie w Domu towarzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta w Świdnicy, godz. 10.00.

23 IV 2011 Przewodniczenie liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze 
świdnickiej, godz. 20.00.



123Kalendarium Biskupa Świdnickiego

24 IV 2011 Przewodniczenie procesji rezurekcyjnej i Mszy św. 
z homilią w katedrze świdnickiej, godz. 6.00.

24 -25 IV 2011 Udział w uroczystościach ku czci św. Wojciecha 
w Gnieźnie.

26 IV 2011 Spotkanie z przedstawicielami służb publicznych 
Wałbrzycha – podsumowanie przygotowań i przebiegu 
uroczystości szóstej rocznicy śmierci Sługi Bożego 
Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 2011 na stadionie 
w Wałbrzychu, godz. 12.00.

26 IV 2011 Wizyta kard. Joachima Meisnera, arcybiskupa Kolonii 
i ośmiu niemieckich biskupów w Świdnicy; zwiedzanie 
Kościoła Pokoju, Katedry i kolacja w rezydencji 
biskupa świdnickiego, godz. 16.00-20.00

27 IV 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Długopolu Górnym.

28 IV 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Mikołaja 
w Domaszkowie.

29 IV 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej dla osób 
zrzeszonych w Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Wałbrzychu, godz. 9.00.

29 IV 2011 Msza św. z homilią w czasie pogrzebu śp. Stefanii Szul, 
matki ks. Ryszarda, Jawor, kościół pw. św. Marcina, 
godz. 12.00. Przewodniczenie obrzędom Ostatniego 
Pożegnania, godz. 13.30. 

29 IV 2011 Poświęcenie tablicy upamiętniającej dzień beatyfikacji 
Jana Pawła II, plac przy kościele w Sokolcu (parafia 
ludwikowice Kłodzkie), godz. 16.00.

29 IV 2011 Msza św. w kościele poprotestanckim w ludwikowicach 
Kłodzkich, poświęcenie szat liturgicznych i dzwonu, 
godz. 17.00.

30 IV 2011 Wyjazd do Rzymu na beatyfikację Sługi Bożego Jana 
Pawła II. 

Maj
  1 V 2011 Udział w uroczystości beatyfikacji Sługi Bożego 

Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie pod 
przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI, godz. 
10.00.
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2 V 2011 W ramach dziękczynienia za beatyfikację Jana 
Pawła II – udział w koncelebrze eucharystycznej pod 
przewodnictwem ks. kard. tarcisio Bertone Sekretarza 
Stanu Stolicy Apostolskiej na Placu św. Piotra 
w Rzymie, godz. 10.30. 

3 V 2011 W ramach dziękczynienia za beatyfikację Jana 
Pawła II – udział w koncelebrze eucharystycznej 
pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza 
w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, godz. 
10.00. 

4 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Złotym 
Stoku (kościół w Płonnicy), godz. 17.00.

6 V 2011 Msza św. z homilią w kościele uniwersyteckim KUl 
z okazji trzeciej rocznicy śmierci o. prof. Mieczysława 
Alberta Krąpca, godz. 12.15.

6 V 2011 Udział w konferencji naukowej poświęconej o. prof. 
M.A. Krąpcowi. Wykład pt: „Mieczysława Alberta 
Krąpca koncepcja antropologii filozoficznej”, KUl, 
godz. 13.30.

7 V 2011 Katecheza na falach Radia Maryja: „Jan Paweł II sługa 
Prawdy”, godz. 8.30.

7 V 2011 Msza św. z homilią oraz konferencja na temat: 
„Przesłanie Jana Pawła II do katechetów i nauczycieli”, 
Wałbrzych, Kolegiata Matki Bożej Bolesnej i Świętych 
Aniołów Stróżów, godz. 10.00.

7 V 2011 Udział w uroczystościach ku czci św. Stanisława, 
patrona diecezji świdnickiej, kościół św. Józefa i katedra 
świdnicka, pod przewodnictwem ks. abpa Mieczysława 
Mokrzyckiego – jako diecezjalne dziękczynienie za 
beatyfikację Jana Pawła II, godz. 17.00.

8 V 2011 Udział w uroczystościach ku czci św. Stanisława, 
biskupa i męczennika w Krakowie, godz. 9.00-14.00.

9 V 2011 Spotkanie z księżmi Wałbrzycha z okazji imienin 
ks. Stanisława Przerady, plebania par. pw. św. Jerzego 
i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu, godz. 13.00.

9 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Wojciecha w Wałbrzychu, godz. 16.00.
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  9 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Anny w Wałbrzychu, godz. 18.00.

10 V 2011 Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale teolo-
gicznym we Wrocławiu, godz. 9.20-13.40.

10 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w par. pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie, godz. 16.00.

10 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie, 
godz. 18.00.

11 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Boguszowie 
Gorcach, godz. 18.00.

12 V 2011 Msza św. z homilią za śp. żołnierzy Armii Krajowej: 
Jerzego Kaszyńskiego, Jerzego Pizłę i Mieczysława 
Jeruzalskiego, rozstrzelanych przez SB i pochowa-
nych na Cmentarzu Parafialnym w Dzierżoniowie – 
w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Dzier-
żo niowie, godz. 11.00.

12 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w par. pw. św. Mikołaja w Świebodzicach, godz. 18.00.

13 V 2011 Błogosławieństwo dla pielgrzymującej młodzieży 
(Wałbrzych, godz. 10.00) i Msza św. polowa z homilią 
pod Krzyżem na Górze Chełmiec, godz. 12,15.

13 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie, 
godz. 18.00.

14-16 V 2011  Pobyt w Szwecji – Sztokholm.
15 V 2011 Msza św. z homilią dla Polonii Szwedzkiej w kościele 

St. Johannes Kyrka w Sztokholmie, godz. 9.00.
15 V 2011 Msza św. z homilią dla Polonii Szwedzkiej w kościele 

St. Johannes Kyrka w Sztokholmie, godz. 10.30.
15 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 

młodzieży Polonii Szwedzkiej w kościele St. Johannes 
Kyrka w Sztokholmie, godz. 1200.

17 V 2011 Udział w sympozjum liturgicznym pt. „Znaczenie 
i działalność Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów” w Papieskim Wydziale teologicznym 
we Wrocławiu, godz. 9.00-13.00.
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18 V 2011 Msza św. z homilią oraz nadanie imienia Błogo-
sławionego Jana Pawła II Oddziałowi Paliatywnemu 
samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Kłodzku, godz. 11.00. 

18 V 2011 Odwiedziny diakonów odprawiających rekolekcje św. 
przed święceniami prezbiteratu w Sanktuarium Matki 
Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie, godz. 
14.00.

18 V 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej na zakoń-
czenie VI Dni Papieskich w Świdnicy, godz. 18.00.

18 V 2011 Udział w koncercie z okazji 91. rocznicy urodzin 
bł. Jana Pawła II, Plac Jana Pawła II w Świdnicy, godz. 
19.00.

19 V 2011 Spotkanie z księżmi Wałbrzycha z okazji imienin 
ks. prałata Wenancjusza Roga, plebania parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu, 
godz. 13.00. 

19 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Katarzyny w Nowej Rudzie-Słupiec, 
17.00.

20 V 2011 Spotkanie z księżmi i prezydentem Wałbrzycha w Zam-
ku Książ, godz. 10.00.

20 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich, godz. 
17.00.

21 V 2011 Msza św. i święcenia prezbiteratu osiemnastu diakonów 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świd-
nickiej, katedra świdnicka, godz. 10.00.

21 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach, 
godz. 18.00.

22 V 2011 Udział w koncelebrze i homilia dla uczestników 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Służby 
Zdrowia na Jasną Górę, Jasnogórski Szczyt, godz. 
11.00. 

23 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdroju, 
godz. 15.30.
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23 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie, 
godz. 19.00.

24 V 2011 Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale 
teologicznym we Wrocławiu, godz. 9.20-13.40.

24 V 2011 Msza św. z homilią w czasie rekolekcji kapłanów 
obchodzących 40-lecia kapłaństwa, klasztor Sióstr 
Urszulanek w Bardzie, godz. 16.00, 

24 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w par. pw. Podwyższenia Krzyża w Kłodzku, godz. 
18.00.

25 V 2011 Msza św. z homilią z kapłanami obchodzącymi 
srebrny jubileusz kapłaństwa, katedra świdnicka 
godz. 11.30. 

25 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Świebodzicach, godz. 17.00.

26 V 2011 Msza św. z homilią w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Kłodzku oraz poświęcenie pomnika ku czci 
pomordowanych Polaków na Kresach Wschodnich 
w latach 1939-1947, godz. 12.00.

26 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w par. pw. św. Józefa w Jaworzynie Śląskiej, godz. 17.00.

27 V 2011 Msza św. z homilią oraz poświęcenie sztandaru 
im. bł. Jana Pawła II dla Gimnazjum w Ujeździe 
Górnym, godz. 9.00.

27 V 2011 Homilia podczas Mszy św. koncelebrowanej pod 
przewodnictwem ks. bpa Stefana Regmunta z kapła-
nami obchodzącymi 35-lecie święceń kapłańskich, 
kościół pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego 
w Dzierżoniowie, godz. 17.00.

28 V 2011 Msza św. z homilią dla uczestników Diecezjalnej 
Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin ora z dla diabetyków, 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wam-
bierzycach, godz. 14.30.

28 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy, godz. 
18.00.
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29 V 2011 liturgia słowa z homilią z okazji 50-lecia święceń 
kapłańskich ks. Stanisława Czachora oraz Sakrament 
Bierzmowania w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Kłodzku, godz. 12.00.

30 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w par. pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Wałbrzychu, 
godz. 18.00.

31 V 2011 Zajęcia dydaktyczne w PWt we Wrocławiu, godz. 
9.20-10.50.

 Udział w posiedzeniu Rady Wydziału Papieskiego 
Wydziału teologicznego we Wrocławiu. Publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr lic. Władysława 
Rzucidło: „Związki między pracą a kulturą na 
podstawie encykliki Laborem exercens”, wystąpienie 
w roli recenzenta wewnętrznego, godz. 12.00-13.00. 

31 V 2011 Msza św. pogrzebowa z homilią za śp. Bogdana 
Września w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
w Wałbrzychu oraz przewodniczenie obrzędowi 
Ostatniego Pożegnania, godz. 16.00. 

31 V 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Wałbrzychu, godz. 18.00.

czerwiec
1 VI 2011 Spotkanie z księżmi na plebanii w Słupicach z okazji 

imienin księdza Marka Mielczarka, proboszcza parafii 
pw. św. Michała Archanioła w Słupicach, godz. 13.00.

1 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku, 
godz. 16.00.

1 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w par. pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, godz. 
18.00.

2 VI 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z okazji VIII 
Diecezjalnego Dnia Osób Niepełnosprawnych, godz. 
10.00.

2 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w par. pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy, godz. 18.00.
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  3 VI 2010 Udział w uroczystościach pogrzebowych ks. arcybiskupa 
Karel Otcenasek, emerytowanego biskupa Hradec 
Kralove, godz. 10.00.

  4 VI 2011 Msza św. z homilią dla przedstawicieli Klubów 
Inteligencji Katolickich, Jasna Góra, godz. 9.30.

  5 VI 2011 Udział w obchodach IV Dnia Dziękczynienia w War-
szawie-Wilanowie. Ogólnopolskie dziękczynienie za 
beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II oraz modlitwa 
o beatyfikację, zmarłego przed 30. laty, sługi Bożego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 12.00. 

  6 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Jana Apostoła w Dziećmorowicach, 
godz. 17.00.

  7 VI 2011 Udział w koncelebrowanej Mszy św. w katedrze 
zielonogórskiej w intencji środowiska akademickiego 
Zielonej Góry; wygłoszenie okolicznościowej homilii, 
godz. 8.30.

  7 VI 2011 Udział w uroczystości nadania doktoratu honoris 
causa Uniwersytetu Zielonogórskiego ks. biskupowi 
Adamowi Dyczkowskiemu, Aula Uniwersytecka, godz. 
11.30.

  7 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Mikołaja w Pszennie, godz. 18.00.

  8 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w katedrze świdnickiej, godz. 17.00.

  9 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Franciszka w Wałbrzychu, godz. 
18.00.

10 VI 2011 Msza św. z homilią oraz poświęcenie sztandaru 
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie, 
świętowanie 15-lecia nowej Szkoły i 65-lecia oświaty 
w gminie Udanin, godz. 9.00- 13.00.

10 VI 2011 Skrutinia z alumnami Wyższego Seminarium Ducho-
wnego w Świdnicy, kandydatami do święceń diakonatu, 
godz. 15.30- 22.00.

11 VI 2011 Msza św. z homilią w ramach III Diecezjalnego Kon-
gresu Misyjnego, Dzierżoniów, kościół pw. św. Jerzego, 
godz. 12.00.
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11 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Marcina w Piławie Górnej, godz. 
16.00.

12 VI 2011 Msza św. z homilią w kościele pw. św. Józefa w Bystrzy-
cy Dolnej z okazji 100-lecia kościoła i 15-lecia jego 
rozbudowy, godz. 13.00. 

13 VI 2011 Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia 
we Wrocławiu, godz. 9.00. Udział w XIX Krajowej 
Konferencji Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych (SKOK), Centrum Kongresowe Hali 
ludowej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1 we 
Wrocławiu, godz. 11.00. 

14 VI 2011 Egzamin z metafizyki dla alumnów MWSD we Wro-
cławiu, godz. 8.00.

14 VI 2011 Egzaminy magisterskie i licencjackie w PWt we Wro-
cławiu, godz. 9.30

14 VI 2011 Egzaminy dla studentów studiów doktoranckich, godz. 
12.00. 

14 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Jerzego w Wojborzu, godz. 17.00.

15 VI 2011 Msza św. homilią z księżmi dziekanami diecezji 
świdnickiej w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Świdnicy oraz przewodniczenie Konferencji Księży 
Dziekanów, godz. 9.00.

15 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. trójcy Świętej w Boguszowie Gorcach, 
godz. 17.00.

17 VI 2011 Msza św. z homilią z okazji 65-lecia istnienia Szkoły 
w Sokołowsku. Udział w okolicznościowej akademii, 
godz. 10.00.

18 VI 2011 Msza św. z homilią u Sióstr Niepokalanej w Wałbrzychu 
z okazji jubileuszu 100-lecia śmierci błogosławionej 
Matki Marceliny Darowskiej oraz 65-lecia działalności 
edukacyjnej Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek 
w Wałbrzychu, godz. 11.00. 

19 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Brata Alberta w Świebodzicach, godz. 
9.30.
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19 VI 2011 Msza św. z homilią w czasie jubileuszu 60-lecia kapła-
ństwa Józefa Mazura, Ostroszowice, godz. 13.00.

19 VI 2011 Udział w festynie parafialnym w parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Bielawie, godz. 16.00. 

20 VI 2011 Msza św. koncelebrowana z kolegami rokowymi 
z okazji 42. rocznicy święceń kapłańskich, kościół 
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie- 
-Słupcu, godz. 11.00.

20 VI 2011 Msza św. pogrzebowa z homilią i przewodniczenie 
obrzędowi Ostatniego Pożegnania śp. Adelajdy 
Zabłockiej, matki księdza Janusza i Jarosława, kościół 
pw. Mikołaja w Wiązowie, godz. 15.00.

20 VI 2011 Udział w uroczystości 30-lecia parafii pw. św. Maksymi-
liana w lubiniu, godz. 18.30.

21 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w par. pw. w ludwikowicach Kłodzkich, godz. 17.00.

22 VI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, 
godz. 17.00.

23 VI 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej oraz 
przewodniczenie procesji eucharystycznej w Świdnicy, 
z racji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, godz. 9.30.

24-26 VI 201 Udział w 355. Zebraniu Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski w licheniu.

25 VI 2011 Udział we Mszy św. koncelebrowanej w Bazylice Matki 
Bożej licheńskiej – pod przewodnictwem ks. kard. 
Stanisława Dziwisza, godz. 12.00. 

26 VI 2011 Udział we Mszy św. koncelebrowanej pod przewod-
nictwem legata papieskiego – JE. kard. Zenona 
Grocholewskiego – z Episkopatem Polski, z okazji 
600-lecia konsekracji Katedry Włocławskiej, Katedra 
Włocławska, godz. 11.00.

27 VI 2011 Udział w uroczystości poświęcenia i otwarcia nowej 
krytej pływalni w Kłodzku, godz. 12.00.

27 VI 2011 Nabożeństwo czerwcowe dla sióstr jubilatek w kla-
sztorze Sióstr Elżbietanek w Kudowie-Zdroju, godz. 
14.30.
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27 VI 2011 Msza św. odpustowa z homilią w kościele pw. Matki 
Bożej Nieustającej pomocy w Wałbrzychu, godz. 
18.00.

28 VI 2011 Poświęcenie Figury Matki Bożej na Rynku w Dusz-
nikach-Zdroju, godz. 11.30.

28 VI 2011 Msza św. odpustowa z homilią kościele pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju; 
ogłoszenie św. Piotra Apostoła patronem miasta 
Duszniki-Zdrój, godz. 12.00. 

29 IV 2011 Udział w roli recenzenta zewnętrznego w obronie 
rozprawy doktorskiej Anny Śpikowskiej na Wydziale 
Filozofii Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego; 
temat rozprawy: „Czynniki wyznaczające naturę 
ludzką i sposoby jej aktualizacji w ujęciu św. toma sza 
z Akwinu. Analiza tekstów i współczesnych komen-
tarzy”, godz. 10.00.

29 IV 2011 Udział w koncelebrze Episkopatu Polski, pod przewod-
nictwem ks. abpa Celestino Migliore, nuncjusza 
apostolskiego w Polsce, w kościele pw. św. Krzyża 
w Warszawie z okazji 60-lecia święceń kapłańskich 
Ojca Świętego Benedykta XVI, godz. 16.30. 

29 VI 2011 Udział w okolicznościowym spotkaniu – przyjęciu 
w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie, godz. 18.30-
20.00. 

30 VI 2011 Udział w roli recenzenta zewnętrznego w obronie 
rozprawy doktorskiej ks. Radosława Maziarza 
na Wy dziale teologii Katolickiego Uniwersytetu 
lubel skiego; temat rozprawy: „Nauczanie Kościoła 
o pokucie w polskim przepowiadaniu posoborowym. 
Studium z homiletyki w świetle wybranych polskich 
czasopism homiletycznych, godz. 11.00.
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VI. BeatyFIkacja jana PawŁa II

1. 
czuwanIe Przed BeatyFIkacjĄ

Z udziałem ok. 200 tysięcy pielgrzymów z różnych stron świata w rzym-
skim Circo Massimo odbyło się czuwanie modlitewne przed beatyfika-
cją Jana Pawła II. Przybyli tam głównie młodzi z całego świata, wielu 
z Polski. Spotkaniu przewodniczył wikariusz papieski dla diecezji Rzymu 

kard. Agostino Vallini.
 

Na początku atmosfera na Circo Massimo przypominała Świa-
towe Dni Młodzieży, choć tym razem także z udziałem wielu doro-
słych. Zgromadzeni na czuwaniu modlitewnym przygotowującym do 
beatyfikacji Jana Pawła II wymachiwali swoimi narodowymi flagami, 
wśród których przeważały polskie, ale widać też było portugalskie, 
brazylijskie, hiszpańskie, francuskie, libańskie czy włoskie. Młodzież 
machała też wielkimi, żółtymi, sztucznymi „dłońmi”.

 Widać było transparenty z nazwami miejsc, z których pochodzili 
pielgrzymi. Niektóre z nich zapewniały także o miłości lub choć-
by przywiązaniu do osoby papieża Polaka, np. „Kielce z Janem 
Pawłem II”. Każde pojawienie się jego twarzy na wielkich ekranach 
ustawionych wokół podium sceny wywoływało owacje i entuzjastyczne 
okrzyki zebranych.

W dłoniach trzymali oni płonące świece, których płomienie roz-
świetlały mrok zapadającej nocy, tworząc niezapomnianą atmosferę 
tego wieczoru.

Scena, na której siedzieli kardynałowie i przedstawiciele die-
cezji rzymskiej, w tym postulator procesu beatyfikacyjnego Jana 
Pawła II, ks. prałat Sławomir Oder, ozdobiona była powiększoną 
reprodukcją ikony Matki Bożej Salus Populi Romani (Zbawienie 
ludu Rzymskiego) – patronki Wiecznego Miasta, towarzyszącej 
od lat kolejnym Światowym Dniom Młodzieży. Z boku zaś umiesz-
czono wielkie zdjęcie Jana Pawła II z dłonią wzniesioną w geście 
pozdrowienia.
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Z czasem, za sprawą świadectw i pieśni, atmosfera coraz bar-
dziej się wyciszała, aż do premierowego odśpiewania hymnu do 
bł. Jana Pawła II, po którym rozpoczęło się maryjne czuwanie 
modlitewne.

Pokazano fragment video z obchodów Światowego Dnia Mło-
dzieży w Rzymie w 2002 r. towarzyszyły mu słowa „Rzym nigdy nie 
zapomni tamtej wrzawy…”, ilustrujące entuzjazm młodych, z któ-
rymi spotkał się papież. Następnie zaintonowano śpiew w języku 
angielskim „Jesus Christ you are my life” (Jezu Chryste, ty jesteś 
moim życiem), który poprowadził Chór Diecezji Rzymskiej przy 
akompaniamencie Orkiestry im. św. Cecylii pod dyrekcją ks. Marco 
Frisiny, dyrektora biura liturgicznego diecezji rzymskiej.

Czuwanie prowadziła Safiria leccese, dziennikarka „Studia otwar-
tego” kanału Italia1. Najpierw wprowadziła ona uczestników w szcze-
góły spotkania, następnie poprosiła o wejście grupy młodych ludzi, 
którzy przy ikonie „Maria Salus Populi”, niosąc zapalone świece 
i lampiony, złożyli homagium Maryi Dziewicy, patronce Rzymu.

Wkrótce potem na telebimach pojawiły się fragmenty nagrań vi-
deo z ostatnich chwil życia Jana Pawła II. Chór „Adonai” z Polski 
wykonał pieśń „O Matko miłościwa”.

Z pierwszym świadectwem wystąpił Joaquin Navarro-Valls, w la-
tach 1984-2006 dyrektor biura Stolicy Apostolskiej i jeden z najbliż-
szych współpracowników Jana Pawła II. Odpowiadając na pytanie 
prowadzącej spotkanie dziennikarki, jakie uczucia towarzyszą mu 
w przeddzień beatyfikacji były rzecznik Watykanu powiedział, że są to 
te same uczucia, których doświadczył w klika minut po śmierci Jana 
Pawła II. Poczucie wdzięczności tej osobie, temu papieżowi, który 
mówił Bogu „tak” przez całe swoje życie, mówił „tak” na wszystko, 
czego Bóg od niego oczekiwał. 

„Dzięki Ci Janie Pawle II za pracę, którą wykonałeś, za trud, który 
podjąłeś w ciągu twego życia” – wyznał wieloletni współpracownik pa-
pieża Wojtyły. Zwrócił uwagę na głębokie przekonanie Jana Pawła II, 
że „człowiek potrzebuje Bożego Miłosierdzia”. „Papież sam poszuki-
wał tego miłosierdzia co tydzień się spowiadając” – zaznaczył. „My 
sami nie możemy stać się dobrzy i piękni sami z siebie, może uczynić 
nas takimi sakrament, właśnie sakrament miłosierdzia. Dlatego dziś, 
gdy przypominamy jego przykład powinniśmy chyba odkryć w sobie 
wartość tego sakramentu i miłosierdzia Bożego” – powiedział. 
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Zapytany na czym polegała świętość Jana Pawła II Navarro-Valls 
opowiedział jak miał okazję widzieć papieża modlącego się w swo-
jej prywatnej kaplicy. „Spędzał tam dużo czasu. Zauważyłem małe 
karteczki, które oczywiście wzbudziły moją uwagę i zainteresowanie. 
Okazało się, że otrzymywał tysiące listów z całego świata” – opowiadał 
były rzecznik Watykanu. Wyjaśnił, że były to prośby z całego świa-
ta dotyczące różnych spraw: problemów rodzinnych, zdrowotnych, 
prośby o modlitwę w różnych intencjach. „On karmił swoją modlitwę 
tymi potrzebami ludzi, którzy go o modlitwę prosili” – powiedział 
Navarro-Valls. Dodał, że „papież nie zostawiał w tej modlitwie ani 
trochę miejsca dla samego siebie, dla własnych intencji, oddawał się 
modlitwie za cały świat, za tych wszystkich, którzy go prosili”.

Prowadząca czuwanie zwróciła następnie uwagę na stosunek 
Jana Pawła II do młodzieży podkreślając, że papież był wobec mło-
dych bardzo wymagający, szczególnie podejmując takie tematy jak 
szacunek dla osoby ludzkiej, relacje między dziewczyną a chłopa-
kiem. „Jego stanowisko było bardzo zdecydowane” – zauważyła. 
Joaquín Navarro-Valls odpowiedział, że jego zdaniem w centrum 
pontyfikatu Jana Pawła II była ochrona zachowania szacunku do 
człowieka, do ludzkiej osoby, ludzkiego życia i tego właśnie pa-
pież Wojtyła uczył młodych. – Uczył prawdziwego znaczenia mi-
łości, tego co oznacza wyrażenie „kocham cię”. Pokazywał, że to 
kochanie, znaczy „chcę twojego dobra” powiedział były rzecznik 
Watykanu. Dodał, że przesłanie to jest tak samo czytelne dla mło-
dych z Manili, toronto czy innych krajów. „Młodzi to rozumieli, 
a zatem musimy mieć wielką wdzięczność za to, że Jan Paweł II od-
krył przed nami to znaczenie miłości, wyznania miłości” – zauważył.  
Na zakończenie zapytany czy życie u boku takiej osoby wpłynęło 
na jego wybory Navarro-Valls powiedział, że bardzo wiele nauczył 
się od Jana Pawła II, zwłaszcza gdy chodzi o szacunek do osoby 
ludzkiej. „ten szacunek był tak charakterystyczny, że nie da się go 
zapomnieć” – zaznaczył Navarro-Valls.

Po jego świadectwie modlitwę „Zdrowaś Maryjo” zaintonował 
chór młodzieży filipińskiej. Następnie zaprezentowano wykonane 
przez młodzież amatorskie filmy video pod wspólnym tytułem „Mój 
Jan Paweł II”. 

Drugie świadectwo przedstawiła siostra Marie Simon-Pierre, 
francuska zakonnica ze zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa 
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Katolickiego, która doznała uleczenia z choroby Parkinsona za wsta-
wiennictwem Jana Pawła II. „Z wielkim wzruszeniem przyjęłam to 
zaproszenie do dania świadectwa w czasie tego wieczoru wśród was” 
– rozpoczęła swą wypowiedź zakonnica. Dodała, że szczególne poru-
szenie wywołał w niej fakt, że właśnie jej uzdrowienie przyczyniło się 
do beatyfikacji. „Moja rodzina zakonna i ludzka mówi: «Dziękuję, 
Ojcze Święty»” – pokreśliła. Zaznaczyła, że gdy stwierdzono u niej 
chorobę Parkinsona, odnalazła w papieżu, który też na nią chorował, 
siebie samą i zawsze podziwiała w nim jego pokorę, siłę i odwagę. 

Zachorowała w roku 2001 – miała wówczas 40 lat. „Jan Paweł II 
był dla mnie pasterzem według serca Bożego. Był bliski wszystkim – 
najsłabszym, chorym i najmniejszym. Zawsze działał i pracował dla 
rodziny, życia i pokoju” – podkreśliła. Wyznała, że po jego śmierci 
poczuła wielką pustkę: „Miałam uczucie utraty kogoś drogiego, ko-
goś, kogo ogromnie ceniłam i kto dodawał mi sił, kto mnie wspierał 
i o którym wiedziałam, że mnie rozumie”.

Zanim została uzdrowiona, w rozmowie z matką przełożoną z 1 na 
2 czerwca 2005 r. poprosiła ją, aby wyznaczyła kogoś na jej miejsce, bo 
sama nie może już pracować. Przełożona odpowiedziała jej: „Poczekaj 
jeszcze do sierpnia – Jan Paweł II nie powiedział jeszcze ostatniego 
słowa”. Siostra Marie wyraziła w pokorze zgodę na to, że pewnego 
dnia będzie się poruszać tylko na wózku, „ponieważ również w ten 
sposób, na wózku, nie będzie mi to przeszkadzać być nadal małą sio-
strą, którą jestem w rzeczywistości, służyć innym, chorym, rodzinom 
i modlić się za nie, za ich chore dzieci, służyć zawsze życiu”.

Ale w nocy z 2 na 3 czerwca postanowiła napisać imię Jana Pawła 
II, wzięła pióro i napisała je, a wtedy zdała sobie sprawę, że pismo 
było bardzo czytelne w porównaniu z dniem wczorajszym, gdy nie 
mogła zupełnie pisać. Położyła się do łóżka, gdyż była śpiąca, ale już 
o 4 rano wstała po dobrym śnie, podczas gdy poprzednio nie mogła 
dobrze spać z powodu nieustannego bólu.

„I wtedy nagle uświadomiłam sobie, że coś się zmieniło w moim 
życiu, że nie jestem już taka, jaka byłam poprzednio. Odczułam wielkie 
pragnienie modlitwy, toteż zeszłam do kaplicy, aby pomodlić się przed 
Najświętszym Sakramentem – rozważałam tajemnice światła różańca, 
ustanowione przez Jana Pawła II” – wspominała s. Marie. „Podczas 
Mszy św. w kaplicy poczułam, że coś się stało ze mną, nie byłam taka 
sama i wiedziałam już, że zostałam uzdrowiona” – dodała.
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Na zakończenie francuska zakonnica powiedziała: „Chciałabym 
podziękować wam wszystkim, tu obecnym, dziękuję wszystkim mło-
dym – Jan Paweł II spogląda na was i wam błogosławi”.

Po świadectwie s. Marie Simon-Pierre chóru polskiej młodzieży 
odśpiewał „Gaudium Poloniae”.

„Jan Paweł II nauczył nas, jak należy iść w stronę pełni życia i jak 
umiera prawdziwy chrześcijanin” – wyznał osobisty sekretarz Jana 
Pawła II, kard. Stanisław Dziwisz. W rozmowie z dziennikarką przypo-
mniał o swoim pierwszym spotkaniu z ks. Karolem Wojtyłą jako mło-
dym profesorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. 
Podkreślił jego doskonałe przygotowanie merytoryczne i ciekawe 
wykłady. Uderzające było to, że często udawał się do kaplicy, długo 
się modlił, i kiedy wracał po przerwie na wykład odnosiło się wrażenie, 
że kogoś spotkał, że rozmawiał z Bogiem. „Na nas młodych klerykach 
sprawiało to ogromne wrażenie” – wyznał metropolita krakowski, 
dodając, że takie było całe jego życie, a ta jego duchowość pogłębiła 
się jeszcze, kiedy został papieżem. Rozwijała się w nim nieustannie 
miłość do Boga i do człowieka, zwłaszcza do młodych. 

Prowadząca spotkanie dziennikarka zapytała kard. Dziwisza o to, 
czy widział kiedyś Jana Pawła II zdenerwowanego. Odpowiadając 
– wyznał, że owszem, ale nigdy na jakiegoś konkretnego człowieka, 
gdyż „Ojciec Święty zawsze szanował człowieka”. Ale w Agrygencie, 
w 1993 r. zdecydowanie potępił mafię. „tak krzyknął, aż się wszyscy 
przestraszyliśmy” – wyznał kard. Dziwisz. Drugim razem – papież 
podniósł głos przed modlitwą „Anioł Pański”, kiedy w roku 2003, na 
krótko przed wojną w Iraku apelował o podjęcie negocjacji. 

Metropolita krakowski przypomniał, że na początku pontyfikatu 
mówiono „papież Polak”, ale z czasem, także rzymianie zaczęli mówić 
„nasz papież”. „Wszyscy go lubili, bo przekraczał mury, także mur 
berliński” – podkreślił.

Nie zabrakło pytania o relacje Jana Pawła II z socjalistycznym pre-
zydentem Włoch, Sandro Pertinim, który po zamachu 13 maja 1981 r. 
odwiedził Ojca Świętego w klinice Gemelli. Kard. Dziwisz wyznał, że 
już podczas pierwszego spotkania z prezydentem Włoch zawiązała 
się więź przyjaźni, a Karol Wojtyła był wiernym przyjacielem, dlatego 
nawet wówczas, gdy mówiono że, nie można Pertiniego odwiedzić 
w szpitalu papież uważał, że musi to uczynić. Pertini w rozmowie 
z kard. Dziwiszem zawsze przyznawał się do swego chrześcijaństwa.
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Ostatnie pytanie dotyczyło powodów dlaczego na wieść o śmierci 
Jana Pawła II jego wieloletni sekretarz zaintonował hymn „te Deum”. 
„Byliśmy przekonani, że umarł święty” – stwierdził kard. Dziwisz 
i dodał, że „Jan Paweł II przygotował swych najbliższych współpracow-
ników do tej chwili i w tym momencie zapanował wielki pokój”.

Na zakończenie pierwszej części czuwania odśpiewano utwór 
„totus tuus”, skomponowany przez ks. Marco Frisinę specjalnie 
z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II.

Drugą część spotkania rozpoczął hymn „Otwórzcie drzwi Chrystu-
sowi” ze słowami Jana Pawła II. Po nim na telebimach przypomniano 
fragmenty z homilii podczas inauguracji pontyfikatu i pierwszej Mszy 
św., której 22 października 1978 r. przewodniczył nowo wybrany pa-
pież Jan Paweł II. Wtedy wypowiedział słynne słowa: „Nie lękajcie 
się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. 

Kard. Vallini przedstawił charakterystykę duchowości i osobowości 
duszpasterskiej papieża Polaka. Włoski purpurat odpowiedzialny za 
duszpasterstwo w Wiecznym Mieście podkreślił mocną i konsekwent-
ną wiarę przyszłego błogosławionego, która opromieniła cały Kościół. 
„Żył dla Boga, oddał się dla Niego całkowicie, by służyć Kościołowi 
jako ofiara całopalna” – stwierdził kard. Vallini. Zaznaczył, iż Ojciec 
Święty pragnął być jedno z Chrystusem Kapłanem przez Eucharystię, 
stanowiącą źródło jego sił dla działalności duszpasterskiej. Jego pra-
ca była przeniknięta modlitwą. W wierze przeżywał również swoje 
cierpienie aż do agonii i śmierci. 

Kard. Vallini podkreślił także przejawianą na różnych forach 
troskę Jana Pawła II o poszanowanie praw człowieka. „Z wzrokiem 
utkwionym w Chrystusa, Odkupiciela człowieka, wierzył w człowieka 
i okazał mu otwartość, zaufanie i bliskość. Kochał ludzi i pobudzał 
ich do rozwijania w sobie potencjału wiary, aby żyli jako ludzie wol-
ni i współpracowali w budowaniu ludzkości bardziej sprawiedliwej 
i solidarnej, jako budowniczowie pokoju i nadziei” – przypomniał 
papieski wikariusz dla Rzymu. Jednocześnie wskazał na szczególne 
umiłowanie przez Jana Pawła II ludzi chorych, ubogich, wykluczonych 
a nade wszystko młodzieży. Pragnął, aby aktywnie uczestniczyła ona w 
budowie swej przyszłości i dziejów. „Zachęcał ją, by przygotowywała 
się do wielkich wyborów, aby z ufnością spoglądała w przyszłość, 
ufając w swe zdolności oraz idąc za Chrystusem i Jego Ewangelią” 
– stwierdził włoski purpurat. 
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Gospodarz wieczornego czuwania modlitewnego w Circo Massimo 
podkreślił rys Maryjny pobożności Jana Pawła II. „Pragnął, aby du-
chowo była Ona zawsze przy nim, czyniąc ją uczestniczką swego 
życia i posługi, czując się przez Nią przyjętym i miłowanym” – po-
wiedział kard. Vallini. Zachęcił też, aby wspomnienie umiłowanego 
papieża, nie było jedynie powrotem do przeszłości, ale „bodźcem 
do spoglądania z nadzieją w przyszłość i aktywnego zaangażowania 
w dzieło Syna Bożego, by świadczyć w świecie niezależnie od wa-
runków o Chrystusie i miłości Boga”.

Rozważania różańcowych tajemnic światła, odczytywano w sześciu 
językach: po włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i pol-
sku. Podczas odmawiania modlitwy uczestnicy czuwania łączyli się przy 
pomocy telemostów z pięcioma sanktuariami maryjnymi. Modlitwie 
w każdym z nich towarzyszyła inna intencja. W Łagiewnikach była to 
młodzież, w sanktuarium Kawekamo-Bugando w tanzanii – rodzina, 
w sanktuarium w miejscowości Harissa w libanie intencją modlitwy 
była ewangelizacja, w bazylice Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku 
wierni modlili się o nadzieję i pokój dla narodów, a w Fatimie – za 
Kościół.

Na zakończenie Benedykt XVI, łącząc się za pośrednictwem tele-
wizji, odmówił modlitwę końcową: „Zdrowaś bądź Maryjo, Niewiasto 
uboga i pokorna, błogosławiona przez Najwyższego, Dziewico Nadziei, 
zapowiedzi nowych czasów. Łączymy się z twym śpiewem uwielbienia, 
by sławić miłosierdzie Pana, by głosić nadejście Królestwa Bożego 
i pełnego wyzwolenia człowieka. 

Zdrowaś bądź Maryjo, pokorna Służebnico Pańska, chwaleb-
na Matko Chrystusa, Dziewico wierna, mieszkanie święte Słowa 
Wcielonego. Naucz nas wytrwałości w słuchaniu Słowa, uległości 
wobec głosu Ducha, uwagi na jego wezwania w skrytości sumienia 
i na jego przejawy w wydarzeniach dziejów. 

 Zdrowaś bądź Maryjo, Matko Bolesna, Matko żyjących, 
Oblubienico spod Krzyża, nowa Ewo! Bądź naszą przewodnicz-
ką na drogach świata. Naucz nas żyć i szerzyć Chrystusową mi-
łość, z pokorą nieść nasz krzyż i stać wraz z tobą pod krzyżem 
Chrystusa przy słabych, cierpiących, zepchniętych na margines, 
ubogich i rozpoznawać w ich twarzach oblicze Chrystusa” – modlił 
się papież po czym udzielił wszystkim zgromadzonym apostolskiego 
błogosławieństwa.
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Spotkanie przy zapalonych przez młodzież lampionach zakończono 
modlitwą „Salve Regina”. Śpiewami i okrzykami: „Giovanni Paolo” 
młodzi ludzie opuszczali Circo Massimo.

W nocy z soboty na niedzielę w centrum Rzymu otwartych było 
osiem kościołów, w których przez całą noc trwało czuwanie, wspólne 
śpiewy i czytanie tekstów Jana Pawła II.

Autorzy: tom, st, kg, pb, rl (KAI Rzym) / Rzym

2. 
homIlIa PaPIeŻa Benedykta XVI  

Podczas mszy Św. BeatyFIkacyjnej 
jana PawŁa II 

rzym, 1 maja 2011 r. 

Drodzy Bracia i Siostry,
Już sześć lat minęło od dnia, w którym zebraliśmy się na tym 

Placu, aby celebrować pogrzeb papieża Jana Pawła II. Ból utraty 
był głęboki, ale jeszcze większe było poczucie jakiejś ogromnej łaski, 
która otaczała Rzym i cały świat: łaski, która była owocem całego 
życia mojego ukochanego Poprzednika, a szczególnie jego świadectwa 
w cierpieniu. Już tamtego dnia czuliśmy unoszącą się woń świętości, 
a lud Boży na różne sposoby okazywał swoją cześć dla Jana Pawła 
II. Dlatego chciałem, aby – przy koniecznym poszanowaniu prawa 
Kościoła – jego proces beatyfikacyjny przebiegał w sposób możliwie 
najszybszy. I oto nadszedł oczekiwany dzień; przyszedł szybko, po-
nieważ tak podobało się Bogu: Jan Paweł II jest błogosławiony. 

Pragnę skierować serdeczne pozdrowienia do was, którzy tak licz-
nie przybyliście do Rzymu ze wszystkich stron świata dla tej szcze-
gólnej okazji: księży kardynałów, patriarchów kościołów wschodnich, 
braci w biskupstwie i kapłaństwie, oficjalnych delegacji, ambasadorów 
i władz, osób konsekrowanych i wiernych świeckich.

tym pozdrowieniem ogarniam także wszystkich, którzy łączą się 
z nami za pośrednictwem radia i telewizji.

tę drugą Niedzielę Wielkanocną błogosławiony Jan Paweł II ogło-
sił Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Została ona wybrana na dzisiejszą 
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uroczystość, ponieważ mój Poprzednik – z wyroku Opatrzności – 
oddał ducha Bogu właśnie w wigilię tej niedzieli. Ponadto dziś jest 
pierwszy dzień maja, miesiąca maryjnego, jest to również wspomnienie 
św. Józefa Robotnika. Wszystkie te okoliczności wzbogacają naszą 
modlitwę, pomagają nam, którzy jesteśmy jeszcze pielgrzymami w cza-
sie i przestrzeni. O ileż bardziej świętują aniołowie i święci w Niebie. 
Jednak jeden jest Bóg, jeden Chrystus Pan, który niczym most łączy 
ziemię z niebem, a my czujemy się w tym momencie bardziej niż 
kiedykolwiek uczestnikami niebieskiej liturgii.

 „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli!”. W dzisiejszej 
Ewangelii Jezus wypowiada to błogosławieństwo, błogosławieństwo 
wiary. Uderza nas ono w sposób szczególny, gdyż zgromadziliśmy 
się, by uczestniczyć w beatyfikacji, a jeszcze bardziej dlatego, że 
został ogłoszony błogosławionym Papież, następca Piotra, którego 
powołaniem jest umacnianie braci w wierze. Jan Paweł II jest bło-
gosławiony ze względu na swą wiarę, mocną i wielkoduszną, wia-
rę apostolską. Przychodzi nam też na myśl inne błogosławieństwo: 
„Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci 
tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 17).  
Cóż takiego objawił Ojciec niebieski Szymonowi? to, że Jezus jest 
Chrystusem, Synem Boga żywego. Na mocy tej wiary Szymon staje się 
Piotrem, Opoką, na której Jezus może zbudować swój Kościół. Bycie 
błogosławionym na wieki Jana Pawła II, które Kościół dziś z radością 
ogłasza, wpisane jest w te właśnie słowa Chrystusa: „Błogosławiony 
jesteś, Szymonie” i „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. 
Jest to błogosławieństwo wiary, którą Jan Paweł II otrzymał w darze 
od Boga Ojca dla budowania Kościoła Chrystusowego.

Nasza myśl biegnie jeszcze ku innemu błogosławieństwu, któ-
re w Ewangelii poprzedza wszystkie pozostałe. Chodzi o błogo-
sławieństwo odnoszące się do Dziewicy Maryi, Matki Zbawiciela. 
Do tej, która dopiero co poczęła Jezusa w swoim łonie, zwraca się 
św. Elżbieta: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią  się 
słowa powiedziane Ci od Pana”. Maryja jest wzorem błogosławień-
stwa wiary. Radujemy się wszyscy, że beatyfikacja Jana Pawła II 
ma miejsce w pierwszym dniu miesiąca Maryjnego, pod matczynym 
spojrzeniem tej, która swoją wiarą podtrzymuje wiarę apostołów, 
i stale podtrzymuje wiarę ich następców, szczególnie tych, którzy 
są powołani, by zasiąść na katedrze Piotrowej. Maryja nie pojawia 
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się w opowiadaniach o zmartwychwstaniu Chrystusa, lecz jest jakby 
wszędzie obecna w ukryciu: jest ona Matką, której Jezus powie-
rzył każdego z uczniów i całą wspólnotę. Zauważmy szczególnie, 
że owocna, matczyna obecność Maryi została odnotowana przez 
ewangelistów Jana i Łukasza w sytuacjach poprzedzających to, co 
jest opowiedziane w dzisiejszej Ewangelii i w pierwszym czytaniu: 
w relacji o śmierci Jezusa, w której Maryja pojawia się u stóp krzyża; 
i na początku Dziejów Apostolskich, które ukazują ją pośród uczniów 
zgromadzonych na modlitwie w wieczerniku.

Również dzisiejsze drugie czytanie mówi nam o wierze. Św. Piotr, 
pełen duchowego entuzjazmu, wskazuje nowo-ochrzczonym na ra-
cje ich nadziei i radości. lubię podkreślać, że w tym fragmencie 
początku Pierwszego listu, Piotr nie nakazuje, lecz wskazuje. Pisze 
bowiem: „Dlatego radujecie się” – i dodaje: „Wy, choć nie widzie-
liście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież 
wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, 
gdy osiągnięcie cel waszej wiary – zbawienie dusz”. Wszystko jest 
w trybie wskazującym, gdyż zaistniała nowa rzeczywistość, zrodzona 
ze zmartwychwstania Chrystusa, rzeczywistość dostępna w wierze. 
„Stało się to przez Pana – mówi Psalm – i cudem jest w naszych 
oczach”, w oczach wiary.

Drodzy Bracia i Siostry! 
Dziś jawi się naszym oczom, w pełnym duchowym świetle Chrystusa 

zmartwychwstałego, postać umiłowanego i czczonego Jana Pawła II. 
Dziś jego imię zostaje włączone w poczet świętych i błogosławio-
nych, których on sam takimi ogłosił podczas prawie 27. lat swojego 
pontyfikatu, przypominając z mocą o powszechnym powołaniu do 
wyżyn życia chrześcijańskiego, do świętości, jak to stwierdza kon-
stytucja soborowa, Lumen gentium, o Kościele. Wszyscy członkowie 
ludu Bożego – biskupi, kapłani, diakoni, wierni świeccy, zakonnicy, 
zakonnice – jesteśmy w drodze ku ojczyźnie niebieskiej, gdzie nas 
poprzedziła Dziewica Maryja, złączona w szczególny i doskonały 
sposób z tajemnicą Chrystusa i Kościoła. 

Karol Wojtyła, najpierw jako biskup pomocniczy, a potem jako 
arcybiskup krakowski, uczestniczył w Soborze Watykańskim II 
i zdawał sobie sprawę, że poświęcenie Maryi ostatniego rozdziału 
dokumentu o Kościele oznaczało wskazanie na Matkę Bożą jako 
obraz i wzór świętości dla każdego chrześcijanina i całego Kościoła. 
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tę teologiczną wizję błogosławiony Jan Paweł II odkrył już w mło-
dości, a następnie zachowywał i pogłębiał przez całe życie. Wizja ta 
streszcza się w biblijnym obrazie Chrystusa na krzyżu z Maryją, Jego 
Matką u boku. Obraz ten, znajdujący się w Ewangelii Jana, został 
ujęty w biskupim, a potem papieskim herbie Karola Wojtyły: złoty 
krzyż, litera M po prawej stronie u dołu, i zawołanie totus tuus, 
które odpowiada słynnemu zdaniu św. luigiego Marii Grignon de 
Monfort, w którym Karol Wojtyła odnalazł podstawową zasadę swego 
życia: „Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea 
omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria – Cały jestem twój i wszystko, 
co moje, twoim jest. Odnajduję Cię we wszelkim moim dobru. Daj 
mi twe serce o Maryjo”.

W swoim testamencie nowy Błogosławiony napisał: „Kiedy 
w dniu 16. października 1978 r. konklawe kardynałów wybrało Jana 
Pawła II, prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, powiedział 
do mnie: «Zadaniem nowego Papieża będzie wprowadzić Kościół 
w trzecie tysiąclecie»”. Dalej czytamy: „Pragnę raz jeszcze wyrazić 
wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego 
II, którego wraz z całym Kościołem – a w szczególności z całym 
episkopatem – czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo 
jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, 
jakimi Sobór dwudziestego wieku nas obdarował. Jako biskup, który 
uczestniczył w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego 
dnia, pragnę powierzyć to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do 
jego realizacji są i będą w przyszłości powołani. Sam zaś dziękuję 
Wiecznemu Pasterzowi za to, że pozwolił mi tej wielkiej sprawie 
służyć w ciągu wszystkich lat mego pontyfikatu”. Ale o jaką sprawę 
chodzi? Chodzi o to samo, co Jan Paweł II wyraził już podczas swej 
pierwszej uroczystej Mszy św. na placu św. Piotra w niezapomnianych 
słowach: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi!”. to, o co nowo wybrany Papież prosił wszystkich, 
sam wcześniej uczynił: otworzył dla Chrystusa społeczeństwo, kul-
turę, systemy polityczne i ekonomiczne, odwracając z siłą olbrzyma 
– siłą, którą czerpał z Boga – tendencję, która wydawała się być 
nieodwracalna. 

[po polsku] „Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apo-
stolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn Narodu 
polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się 
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być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym 
słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwa-
rancją wolności”.

Jeszcze bardziej dosadnie: przywrócił nam siłę wiary w Chrystusa, 
gdyż jest on Redemptor hominis, odkupicielem człowieka, co 
stało się tematem jego pierwszej encykliki i nicią przewodnią 
pozostałych.

Karol Wojtyła zasiadł na Stolicy Piotrowej przynosząc ze sobą 
głęboką refleksję nad konfrontacją pomiędzy marksizmem i chrze-
ścijaństwem, skupioną na człowieku. Jego przesłanie brzmiało: 
człowiek jest drogą Kościoła, a Chrystus jest drogą człowieka. 
Kierując się tym przesłaniem, będącym wielkim dziedzictwem 
Soboru Watykańskiego II i jego sternika, sługi Bożego, Papieża 
Pawła VI, Jan Paweł II prowadził lud Boży do przekroczenia 
progu trzeciego tysiąclecia, który ze względu na Chrystusa mógł 
nazwać „progiem nadziei”. tak, poprzez długą drogę przygotowania 
Wielkiego Jubileuszu, na nowo ukierunkował chrześcijaństwo ku 
przyszłości,  Bożej przyszłości, wykraczającej poza historię, lecz 
również w niej zakorzenionej. ten ładunek nadziei, który w pewien 
sposób został zawłaszczony przez marksizm oraz ideologię postę-
pu, słusznie oddał on chrześcijaństwu. W ten sposób przywrócił 
nadziei jej autentyczne oblicze, aby móc przeżywać dzieje w duchu 
„adwentu”, osobistej i wspólnotowej egzystencji skierowanej na 
Chrystusa, w którym wyraża się pełnia człowieka i spełnienie jego 
oczekiwań sprawiedliwości i pokoju.

Chciałbym na koniec podziękować Bogu za osobiste doświad-
czenie długoletniej współpracy z Papieżem, Janem Pawłem II. Już 
wcześniej miałem możliwość poznania i docenienia jego osoby, lecz 
od 1982 r., gdy wezwał mnie do Rzymu na Prefekta Kongregacji 
Nauki Wiary, przez kolejne 23 lata mogłem być przy nim i coraz 
bardziej go podziwiać. Moja posługa była wspierana jego głęboką 
duchowością i bogactwem jego intuicji. Zawsze uderzał mnie i bu-
dował przykład jego modlitwy: zanurzał się w spotkaniu z Bogiem, 
pomimo rozlicznych trudności jego posługiwania. A potem świa-
dectwo jego cierpienia: Pan pozbawiał go stopniowo wszystkiego, 
lecz on pozostawał skałą, zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głęboka 
pokora zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem, po-
zwoliła mu dalej prowadzić Kościół i dawać światu jeszcze bardziej 
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wymowne przesłanie, i to w czasie, gdy topniały jego siły fizyczne. 
W ten sposób doskonale zrealizował on powołanie każdego kapłana 
i biskupa: bycia jednym z Chrystusem, z tym, którego codziennie 
przyjmuje i ofiaruje w Kościele.

Błogosławiony jesteś umiłowany Papieżu Janie Pawle II, ponie-
waż uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę ludu 
Bożego. 

Wiele razy z tego Placu i tego Pałacu błogosławiłeś nas! Dziś, 
prosimy Cię: Ojcze Święty pobłogosław nam! 

Amen.

Benedykt XVI 
papież

3. 
homIlIa kard. tarcIsIo Bertone 
Podczas mszy Św. dzIĘkczynnej 

za BeatyFIkacjĘ jana PawŁa II

„Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? (…) Panie, ty wszyst-
ko wiesz, ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17). Dialog między 
Zmartwychwstałym a Piotrem. Jest to dialog, który poprzedza 
zlecenie: „Paś owce moje”, ale taki dialog, który najpierw egza-
minuje całe życie człowieka. Czyż to nie to pytanie i ta odpowiedź 
naznaczyły całe życie i misję bł. Jana Pawła II? On sam wyraził to 
w 1999 r. w Krakowie, stwierdzając: „Dziś czuję się szczególnie 
wezwany do tego, aby podziękować tej tysiącletniej wspólnocie 
pasterzy Chrystusa, duchownych i świeckich, że dzięki świadectwu 
ich świętości, dzięki temu środowisku wiary, jakie przez dziesięć 
wieków tworzyli i tworzą w Krakowie, stało się możliwe, by u końca 
tego tysiąclecia, właśnie nad brzegami Wisły, u stóp wawelskiej ka-
tedry padło wezwanie zmartwychwstałego Chrystusa: Piotrze, «paś 
baranki moje!» (J 21, 15). I stało się możliwe, że słabość człowieka 
wsparła się na mocy odwiecznej wiary, nadziei i miłości tej ziemi, 
i dała odpowiedź: «W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa mojego 
Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła – świadom wielkich 
trudności – przyjmuję».
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tak, to ten dialog miłości między Chrystusem a człowiekiem 
naznaczył całe życie Karola Wojtyły i doprowadził go nie tylko do 
wiernej służby Kościołowi, ale także do osobistego, pełnego oddania 
Bogu i ludziom, które znamionowało jego drogę świętości.

Sądzę, że wszyscy pamiętamy, jak w dniu pogrzebu podczas obrzę-
dów w pewnej chwili wiatr zamknął łagodnie karty Ewangelii złożonej 
na jego trumnie. Było to tak, jakby Duch chciał zaznaczyć koniec 
ludzkiej i duchowej przygody Karola Wojtyły, która cała oświetlona 
była Chrystusową Ewangelią. W tej księdze odkrywał on Boże pla-
ny dla ludzkości, dla siebie samego, ale przede wszystkim uczył się 
Chrystusa, Jego oblicza, Jego miłości, która dla Karola była zawsze 
wezwaniem do odpowiedzialności. W świetle Ewangelii odczytywał 
on historię ludzkości i losy każdego człowieka – mężczyzny czy ko-
biety – których Pan postawił na jego drodze. Stąd, ze spotkania 
z Chrystusem w Ewangelii, wypływała jego wiara.

Był człowiekiem wiary, człowiekiem Bożym, człowiekiem żyją-
cym Bogiem. Jego życie było stałą, ustawiczną modlitwą, obejmu-
jącą z miłością każdego poszczególnego mieszkańca naszej planety, 
stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, a przez to godnego 
najwyższego poszanowania. Odkupionego przez śmierć i zmartwych-
wstanie Chrystusa, a przez to będącego naprawdę żywą chwałą Boga 
(„Gloria Dei vivens homo – Chwałą Boga człowiek żywy” – pisał 
św. Ireneusz).

Dzięki wierze wyrażającej się przede wszystkim w modlitwie Jan 
Paweł II był autentycznym obrońcą godności każdej istoty ludzkiej, 
a nie po prostu bojownikiem ideologii polityczno-społecznych. Dla 
niego każda kobieta i każdy mężczyzna to dziecko Boże, niezależnie 
od rasy, koloru skóry, pochodzenia geograficznego i kulturowego czy 
nawet wiary religijnej. Jego stosunek do każdego człowieka ujmuje 
syntetycznie to wspaniałe zdanie, które napisał: „Drugi człowiek jest 
mi kimś bliskim” (por. Novo millennio ineunte, 43).

Ale jego modlitwa była też ciągłym wstawianiem się za całą ro-
dzinę ludzką, za Kościół, za każdą wspólnotę wierzących na całej 
ziemi – może tym skuteczniejszym, im bardziej naznaczonym cier-
pieniem, które znamionowało różne fazy jego życia. Czyż nie stąd 
– z modlitwy związanej z tylu bolesnymi kolejami życia jego samego 
i innych – wypływała jego troska o pokój na świecie, o pokojowe 
współistnienie ludów i narodów? Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: 
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„O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna, który ogłasza 
pokój” (Iz 52, 7).

Dziś dziękujemy Panu, że dał nam Pasterza takiego jak On. 
Pasterza, który umiał odczytywać znaki obecności Boga w ludzkiej 
historii i głosił potem Jego wielkie dzieła na całym świecie, we wszyst-
kich językach. Pasterza, który zakorzenił w sobie poczucie misji, 
zaangażowania w ewangelizację, głoszenia Słowa Bożego wszędzie, 
obwieszczania go na dachach… „O jak są pełne wdzięku na górach 
nogi zwiastuna radosnej nowiny, który obwieszcza zbawienie, który 
mówi do Syjonu: «twój Bóg zaczął królować» (tamże).

Dziś składamy dzięki Panu, że dał nam Świadka takiego jak on, tak 
wiarygodnego, tak przejrzystego, który uczył nas, jak należy przeży-
wać wiarę i bronić chrześcijańskich wartości, począwszy od życia, bez 
kompleksów, bez lęków. Jak należy dawać świadectwo wiary z odwa-
gą i konsekwencją, przekładając ewangeliczne Błogosławieństwa na 
codzienne doświadczenie. Dziękujemy Panu, że dał nam przewod-
nika takiego jak On, który żyjąc głęboko wiarą opartą na trwałej, 
wewnętrznej więzi z Bogiem, umiał przekazywać ludziom prawdę, że 
„Chrystus Jezus poniósł śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi 
po prawicy Boga i przyczynia się za nami!” i że „odnosimy pełne 
zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował (…) i ani śmierć, ani 
życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani 
przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekol-
wiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która 
jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 34. 38-39). Życie, 
cierpienie, śmierć i świętość Jana Pawła II są tego świadectwem 
i namacalnym, pewnym potwierdzeniem.

Dziękujemy Panu, że dał nam Papieża, który umiał nadać Koś-
ciołowi katolickiemu nie tylko powszechną perspektywę i autorytet 
moralny na płaszczyźnie światowej nigdy dotąd niespotykane, ale 
również, zwłaszcza przez obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 
wizję bardziej duchową, bardziej biblijną, bardziej skupioną na Słowie 
Bożym. Kościołowi, który umiał odnawiać się, podjąć „nową ewan-
gelizację”, wzmocnić więzi ekumeniczne i międzyreligijne, a także 
odnaleźć drogi owocnego dialogu z nowymi pokoleniami.

Na koniec zaś dziękujemy Panu, że dał nam Świętego takiego jak 
On. Wszyscy mogliśmy – niektórzy z bliska, niektórzy z daleka – do-
strzec, jak konsekwentne były jego człowieczeństwo, jego słowo i jego 
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życie. Był on człowiekiem prawdziwym, bo nierozerwalnie złączonym 
z tym, który jest Prawdą. Idąc za tym, który jest Drogą, był zawsze 
człowiekiem w drodze, zawsze skierowanym ku jak największemu 
dobru dla każdej osoby, dla Kościoła i dla świata, oraz ku celowi, 
którym dla każdego wierzącego jest chwała Ojca. Był człowiekiem 
żywym, bo pełnym Życia, którym jest Chrystus, zawsze otwartym na 
Jego łaskę i na wszystkie dary Ducha Świętego.

Swą świętość przeżywał, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, w ostat-
nich tygodniach życia w całkowitej wierności misji, jaka została mu 
wyznaczona, aż do śmierci. Choć nie było to w ścisłym sensie mę-
czeństwo, wszyscy widzieliśmy, jak w jego życiu spełniły się słowa, 
które słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii: „Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie 
chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię 
opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (J 21, 18). Wszyscy widzie-
liśmy, jak mu zostało odebrane wszystko, co po ludzku mogło robić 
wrażenie: siła fizyczna, ekspresja, możność poruszania się i nawet 
mówienia. A wtedy bardziej niż kiedykolwiek zawierzył swe życie 
i misję Chrystusowi, gdyż tylko Chrystus może zbawić świat. Wiedział, 
że jego słabość cielesna sprawia, iż jeszcze wyraźniej można zoba-
czyć Chrystusa, który działa w historii. Ofiarując zaś swe cierpienia 
Jemu i Jego Kościołowi, dał nam wszystkim ostatnią wielką lekcję 
człowieczeństwa i powierzenia się w ręce Boga.

„Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię” (Ps 96, 1-2).
Śpiewamy Panu nową pieśń chwały za dar tego wielkiego Papieża: 

człowieka wiary i modlitwy, Pasterza i Świadka, Przewodnika na przej-
ściu między dwoma tysiącleciami. Niech ten śpiew rozświetli nasze 
życie, abyśmy nie tylko czcili nowego Błogosławionego, ale z pomocą 
łaski Bożej szli za Jego nauczaniem i za Jego przykładem.

Myśląc z wdzięcznością o Papieżu Benedykcie XVI, który zade-
cydował, by wynieść swego wielkiego Poprzednika do chwały ołtarzy, 
chciałbym zakończyć słowami, które wygłosił on w pierwszą roczni-
cę śmierci nowego Błogosławionego: „Drodzy bracia i siostry (…) 
ze wzruszeniem powracamy myślą do chwili śmierci umiłowanego 
Papieża, lecz zarazem, niejako idąc za odruchem serca, patrzymy 
w przyszłość. W duchu słyszymy wielokrotnie powtarzane przez niego 
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zachęty, by bez lęku postępować drogą wierności Ewangelii, by być 
zwiastunami i świadkami Chrystusa w trzecim tysiącleciu. Powracają 
nam na pamięć jego nieustające wezwania, by wielkodusznie współ-
pracować w tworzeniu bardziej sprawiedliwej i solidarnej ludzko-
ści, by być twórcami pokoju i budowniczymi nadziei. Niech nasz 
wzrok zawsze będzie wpatrzony w Chrystusa, «tego samego wczoraj 
i dziś, także na wieki» (Hbr 13, 8), który niezachwianie prowadzi 
swój Kościół. My uwierzyliśmy jego miłości i to właśnie spotkanie 
z Nim «nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące 
ukierunkowanie» (por. Deus caritas est, 1). Moc Ducha Jezusa niech 
będzie dla wszystkich, drodzy bracia i siostry, tak jak była dla Papieża 
Jana Pawła II, źródłem pokoju i radości. A Maryja Dziewica, Matka 
Kościoła, w każdych okolicznościach niech nam pomaga być, tak jak 
on, niestrudzonymi apostołami Jej Boskiego Syna i prorokami Jego 
miłosiernej miłości”. Amen!

4. 
homIlIa aBPa józeFa kowalczyka 
Podczas mszy Św. dzIĘkczynnej 
za BeatyFIkacjĘ ojca ŚwIĘtego 

jana PawŁa II 
w BazylIce santa marIa maggIore 

rzym, 3 maja 2011 r.

„Stało się to przez Pana 
I cudem jest w naszych oczach” (Ps 118)

te słowa psalmu cisną się na usta nie tylko w związku z be-
atyfikacją Ojca Świętego Jana Pawła II, ale z całą Jego papieską 
posługą pełnioną z zadziwiającą gorliwością, oddaniem i miłością 
przez prawie 27 lat.

Dziś wraz z całym Kościołem powszechnym uświadamiamy sobie, 
jak wielkiej łaski doznaliśmy od Boga, mogąc pielgrzymować przez 
życie w czasie jego pontyfikatu. Wielu z nas miało szczęście pracować 
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w Jego otoczeniu, spełniając posługi i zadania, które zlecał; cieszyć 
się zaufaniem tego Człowieka, którego świętość Kościół ukazuje nam 
poprzez beatyfikację jako modelową, wzorcową i godną naśladowania. 
Zaprawdę: „stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach”, 
a gdy odmieniały się losy Kościoła powszechnego i naszej Ojczyzny, 
„wydawało się nam, że śnimy” (por. Ps 118 i 126).

Jakże wymownym jest fakt, że dziękczynienie za beatyfikację z udzia-
łem polskich pielgrzymów ma miejsce w rzymskiej bazylice Matki Bożej 
Większej! Wszak błogosławiony Papież zawierzył siebie i swoją posługę 
Matce Chrystusa i Matce Kościoła, która właśnie tu, w tej bazylice, 
patronuje w swoim obrazie zwanym Salus Populi Romani.

Ileż skojarzeń się nasuwa, kiedy uświadamiamy sobie, że nasze 
dziękczynienie dokonuje się w maryjnym miesiącu i to 3 maja – w dniu 
tak bardzo drogim Polakom na całym świecie! Przecież jest to uro-
czystość Matki Bożej Królowej Polski, która patronuje całej naszej 
Ojczyźnie w jasnogórskim wizerunku w Częstochowie – duchowej 
stolicy Polski! to król Jan Kazimierz w dniu 1 kwietnia 1656 roku, 
specjalnym aktem modlitewnym, oddał Polskę pod opiekę Matki 
Bożej, jako Królowej Polski, a papież Pius XI, ustanowił w 1924 
roku święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i polecił ob-
chodzić je w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zaś 
błogosławiony Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę, Królową 
Polski, główną patronką naszej Ojczyzny, obok świętych biskupów 
i męczenników Wojciecha i Stanisława.

Do Niej właśnie w Jasnogórskim wizerunku od lat młodzieńczych 
pielgrzymował dzisiejszy Błogosławiony i Jej zawierzał wszystkie swoje 
troski osobiste, a później całego narodu. „tam można usłyszeć jak 
bije serce Polski”, mówił podczas pielgrzymki do Ojczyzny (por. Jan 
Paweł II, Jasna Góra, 4 VI 1979). Dziś dziękujemy Bogu w pokorze 
ducha także za to, że to właśnie w Polsce dojrzewało powołanie Jana 
Pawła II. Z Polski wyszedł i do niej wracał jako pielgrzym, myślą 
i sercem pozostając jej synem. Dlatego słusznie dziś cała Polska zdaje 
się śpiewać „Gaude Mater Polonia prole fecunda nobili”.

Błogosławiony Jan Paweł II zaufał całkowicie Chrystusowi, bo był 
przekonany mocą wiary, że tylko On wie co jest w każdym z nas. Jakże 
do Niego odnoszą się słowa listu do Rzymian, z drugiego czytania 
Mszy świętej dziękczynnej, którą wczoraj odprawialiśmy na placu 
świętego Piotra: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? 
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Utrapienie, ucisk czy prześladowanie (…) I jestem pewien, że ani 
śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraź-
niejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani 
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 35. 38-39).

Drodzy Bracia i Siostry!

„Stało się to przez Pana
I cudem jest w naszych oczach”.

 te słowa psalmu wypowiadamy w duchu wiary w działanie Bożej 
Opatrzności. Ona to sprawiła, że krakowski biskup i kardynał po-
wołany został na stolicę Piotrową. Ona podtrzymywała go, by nie 
lękał się i zaufał Bogu, by w duchu posłuszeństwa odpowiedział na 
Boże wezwanie, wyrażone głosami kardynałów na konklawe. Gdy 
odszedł do domu Ojca, świat zatrzymał się w zadumie. Zrozumiał, że 
odszedł człowiek, który całe życie poświęcił Bogu i służbie drugiemu 
człowiekowi. Odszedł człowiek, który w zjednoczeniu z Chrystusem 
szedł przez ziemię, z wiarą, nadzieją i miłością, ku Bożemu przezna-
czeniu. Człowiek niezwykły, człowiek święty, autorytet i odnowiciel 
współczesności, który odnajdywał drogę do człowieka w najdalszych 
zakątkach ziemskiego globu. 

to on, człowiek głębokiej wiary, żyjący z nami i pośród nas, 
zawrócił bieg historii. Przyczynił się do zmiany postaw i myślenia 
milionów ludzi, ufając im i ich dobrej woli. Służył ludziom z mi-
łością i oddaniem, budząc w nich świadomość własnej godności, 
praw i obowiązków. Swoją postawą uczył nas, jak się kocha Kościół 
i człowieka, jak się go wspomaga, i jak ubogaca duchowo; jak bez-
interesownie pomnaża się dobro wspólne.

W testamencie pozostawił nam swoje świadectwo życia, całkowicie 
oddanego Bogu i człowiekowi. Przypomniał, że człowiek nosi w sobie 
wielką godność i zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, gdzie żyje 
i z jakiej grupy etnicznej się wywodzi. Nawoływał do pokoju i przeko-
nywał, że w świecie pełnym konfliktów, jedyną bronią, którą można 
odnieść zwycięstwo jest szczery dialog, oparty na przykazaniu miłości, 
na poszanowaniu ludzkiej godności i niezbywalnych praw człowieka. 

Na ostatnim etapie swej posługi papieskiej ustanowił święto 
Miłosierdzia Bożego, byśmy w oddawali cześć tej miłości Boga, która 
„w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, 
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krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną „ludzką kondy-
cją”, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość czło-
wieka, zarówno fizyczną, jak i moralną”(DiM, nr 3). Jakże wymowny 
jest fakt, że to właśnie w wigilię tego święta Wszechmogący Bóg 
wezwał go do siebie, a po sześciu latach, również w święto Bożego 
Miłosierdzia, został ogłoszony błogosławionym!

Błogosławiony Jan Paweł II jest wielkim darem: dla Polski, dla 
Europy, dla świata, dla Kościoła. Jego odejście i beatyfikacja pomo-
gły nam jeszcze lepiej to odkryć i zrozumieć. Ewangeliczne ziarno 
wrzucone w ziemię musi obumrzeć, aby wydać plon – i to właśnie 
dokonuje się na naszych oczach. Dojrzało już wprawdzie wiele owo-
ców, ale trzeba mieć nadzieję, że rodzić się będą następne – jego 
nauczanie pozostaje bowiem wciąż aktualne i nie przestaje być dla 
nas wyzwaniem.

Drodzy Bracia i Siostry!
W ludziach świętych Bóg staje się widzialny i bliski. Na ich twa-

rzach jaśnieje blask Bożego piękna. taki był właśnie Jan Paweł II. 
Kochał Boga i kochał ludzi, szukał ich i słuchał, pamiętał długo ich 
imiona i szczegóły z ich życia. Swoją misję widział także w ukazywaniu 
światu pełnej prawdy o człowieku. Biskupi polscy w liście paster-
skim Episkopatu przed beatyfikacją Jana Pawła II zachęcali: „Bracia 
i Siostry! Przyjmijmy z radością i wdzięcznością dar beatyfikacji Jana 
Pawła II. Niech ona będzie dalszym ciągiem jego niezwykłego życia 
i służby. Niech to będzie również dalszy ciąg dziejów wiary, nadziei 
i miłości na polskiej ziemi, która wydała tak wielkiego Papieża.

Beatyfikacja Jana Pawła II otwiera przed nami nowe perspektywy 
na przyszłość. Przede wszystkim zobowiązuje nas do jeszcze uważ-
niejszego i bardziej twórczego odczytywania dziedzictwa zawartego 
w słowach, w jego osobowości, w stylu życia i służby. Drogowskazy, 
jakie pozostawił nam Ojciec Święty, niech nam pomagają w stawianiu 
czoła nowym wyzwaniom i niech inspirują nasze życie osobiste oraz 
społeczne. Błogosławiony Jan Paweł II niech będzie naszym ducho-
wym przewodnikiem na drogach wolności, jedności i solidarności”.

Z woli Ojca Świętego Benedykta XVI Kongregacja do Spraw 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała teksty litur-
gii brewiarzowej wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II, pa-
pieża. Będzie ono obchodzone w diecezji rzymskiej oraz w Polsce 
22 października. 
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W drugim czytaniu godzin brewiarzowych znajdują się między inny-
mi takie słowa z homilii błogosławionego Jana Pawła II, wypowiedzia-
ne w dniu inauguracji pontyfikatu, 22 października 1978 roku: „Bracia 
i Siostry! Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa i zgodzić się na Jego wła-
dzę! Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy chcą służyć Chrystusowi 
i przy pomocy władzy Chrystusowej służyć człowiekowi i całej ludzko-
ści! Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! 
Jego zbawczej władzy, otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicz-
nych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. 
Nie lękajcie się! Chrystus wie „co jest w człowieku”. tylko On to wie! 
Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej 
duszy, swego serca. tak często jest niepewny sensu swego życia na 
tej ziemi. tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi 
w rozpacz. Pozwólcie zatem – proszę was, błagam was z pokorą 
i ufnością – pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. tylko On 
ma słowa życia, tak, życia wiecznego”.

Jakże wymownie brzmią dziś te słowa po beatyfikacji naszego 
Rodaka. Stanowią przecież program naszego działania i pracy nad 
sobą. Zechciejmy je zgłębić i wyjść z tej Bazyliki z konkretnym po-
stanowieniem. W tej ważnej i zobowiązującej pracy duchowej niech 
wspomaga nas Wspomożycielka Wiernych, którą lud rzymski czci 
w tej świątyni w obrazie Salus Populi Romani, a Polacy w jasnogór-
skim wizerunku Królowej Polski.

Zakończmy to rozważanie modlitwą zatwierdzoną przez Ojca 
Świętego na liturgiczne wspomnienie Błogosławionego: Boże, bo-
gaty w miłosierdzie, z twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, pa-
pież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego 
nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej 
łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.
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VII. dIecezjalne dzIĘkczynIenIe 
za BeatyFIkacjĘ jana PawŁa II. 
wIzyta aBPa mIeczysŁawa 
mokrzyckIego

1.  
sŁowo wstĘPne do lIturgII, 

wygŁoszone Przez ks. BPa Ignacego deca 
katedra ŚwIdnIcka, 7 maja 2011 r.

Pierwszymi Nieszporami, odprawionymi w kościele św. Józefa, 
rozpoczęliśmy świętowanie uroczystości św. Stanisława biskupa 
i męczennika, patrona naszej diecezji i współpatrona tej katedry. 
Co roku ponawiamy wdzięczność wobec Pana Boga za otrzymywa-
ne dary z nieba i powierzamy się Bożej Opatrzności na kolejny rok 
życia. tegoroczna uroczystość św. Stanisława jest naszym diecezjal-
nym dziękczynieniem za dar beatyfikacji naszego wielkiego Papieża 
Jana Pawła II. to dziękczynienie włączamy w dziękczynienie całe-
go Kościoła. Wiemy dobrze, że to dzięki Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II zaistniała nasza Diecezja Świdnicka. Stąd też nosimy 
w naszych sercach szczególną wdzięczność wobec Osoby naszego 
Wielkiego Papieża. tym chętniej i serdeczniej włączamy się w mo-
dlitwę dziękczynną Kościoła za Jego beatyfikację. Naszej Eucharystii 
odpustowej, która jest dziękczynieniem za dar wyniesienia naszego 
Papieża do chwały ołtarzy, przewodniczy dziś ks. abp Mieczysław 
Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego, osobisty se-
kretarz Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz świadek 
świętości życia naszego nowego Błogosławionego.

Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, serdecznie 
wi tam w murach naszej pięknej katedry świdnickiej. Bardzo dzię-
kujemy za przybycie do nas z dalekiego lwowa, miasta związanego 
z pięknymi kartami naszej narodowej historii. Chcę wyznać, że nasza 
Diecezja, jak i inne diecezje na Dolnym Śląsku, czują się szczególnie 
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związane z metropolią lwowską i z kresami południowo-wschodnimi 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. to z tamtych ziem, po zawierusze 
drugiej wojny światowej, w wyniku decyzji zwycięskiej koalicji antyhi-
tlerowskiej, przybyło tu, na Dolny Śląsk, sporo ludzi, przybyli wierni 
ze swoimi kapłanami. Zostawili swoje gniazda rodzinne i przybyli tutaj 
na dawne ziemie Piastowskie, by zadomowić tu polskie życie, polskie 
obyczaje i polską religijność. to ci przybysze stali się pionierami tych 
ziem. Podnosili z gliszcz wojennych świątynie, plebanie, miasta i wioski. 
Odbudowali i uruchomili fabryki i warsztaty pracy. Otwarli przedszko-
la, szkoły podstawowe, średnie i uczelnie wyższe. Obecni mieszkańcy 
Dolnego Śląska czują się dłużnikami tych pierwszych pionierów, którzy 
w bardzo trudnych, niepewnych warunkach, organizowali tu polskie 
życie. Dlatego też bardzo się cieszymy, że możemy gościć dziś Waszą 
Ekscelencję, duchowego włodarza serc naszych rodaków, którzy tam 
pozostali po zawierusze wojennej, a także serc wszystkich uczniów 
Chrystusowych, oddanych biskupowi Rzymu. 

Ksiądz Arcybiskup pozwoli, że przedstawię krótko Jego sylwetkę 
zgromadzonym tu wiernym.

Ks. abp Mieczysław Mokrzycki urodził się 29 marca 1961 r. w Maj-
danie Łukawieckim. Po maturze studiował teologię na Kato lickim 
Uniwersytecie lubelskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 wrze-
śnia 1987 r. z rąk ks. biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego 
arcybiskupa diecezjalnego lwowskiego z siedzibą w lubaczowie, 
dzisiejszego kardynała. W roku 1996 uzyskał stopień naukowy dok-
tora na rzymskim Uniwersytecie Angelicum. Pracował jako wika-
riusz parafialny, sekretarz biskupa, a następnie był urzędnikiem 
w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W roku 
1996, od Środy Popielcowej, został osobistym sekretarzem papieża 
Jana Pawła II, a po jego śmierci w roku 2005 został sekretarzem 
papieża Benedykta XVI.

16 lipca 2007 r. został mianowany arcybiskupem koadiutorem 
lwowa. 29 września 2007 r. przyjął w Watykanie święcenia bisku-
pie. Głównym konsekratorem był Ojciec Święty Benedykt XVI, zaś 
współkonsekratorami – kardynałowie tarcisio Bertone i Marian 
Jaworski.

21 października 2008 r. objął w pełni archidiecezję lwowską 
w związku z przyjęciem przez Benedykta XVI rezygnacji dotych-
czasowego metropolity, kard. Mariana Jaworskiego. 22 listopada 
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2008 r. odbył się uroczysty ingres do katedry we lwowie. Był to 
pierwszy ingres arcybiskupa łacińskiego do katedry we lwowie po 
II wojnie światowej. Jako metropolita lwowski jest przewodniczącym 
Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego.

Księdzu Arcybiskupowi towarzyszy ks. dr Andrzej legowicz, oso-
bisty sekretarz, którego także serdecznie witamy wśród nas. 

Ksiądz Arcybiskup pozwoli, że jeszcze powitam pozostałych uczest-
ników naszej dzisiejszej uroczystości.

Witam naszego księdza biskupa Adama, który jutro obchodzi 
trzecią rocznicę swoich święceń biskupich, które przyjął w tej katedrze 
8 maja 2008 r. Ekscelencjo, obiecujemy pamięć w modlitwie. 

Witam wikariuszy biskupich: ks. prałata Stanisława Chomiaka, 
ks. prałata Marka Korgula i ks. prałata Edwarda Szajdę. 

Witam naszą Kapitułę Katedralną na czele z jej prepozytem 
ks. prałatem Stanisławem Chomiakiem, jutrzejszym solenizantem, 
kanclerzem naszej Kurii. 

Witam Kapitułę Kolegiacką Matki Bożej Bolesnej i Świętych Anio-
łów Stróżów z Wałbrzycha z jej prepozytem i dziekanem na czele. 

Witam księży infułatów: ks. infułata Kazimierza Jandziszka, ks. in-
fułata Józefa Strugarka i ks. infułata Juliana Żrałkę. 

Witam Księży prałatów i kapelanów papieskich. 
Witam księży moderatorów i wykładowców naszego Wyższego 

Seminarium Duchownego w Świdnicy z ks. rektorem dr tadeuszem 
Chlipałą na czele. 

Witam dyrektora oraz przedstawicieli naszej diecezjalnej „Caritas”. 
Witam pracowników Świdnickiej Kurii Biskupiej księży dzieka-

nów, proboszczów i wikariuszy i wszystkich kapłanów diecezjalnych 
i zakonnych, a wśród nich o. Mirosława, kustosza sanktuarium Matko 
Bożej Strażniczki Wiary z Barda. 

Witam naszych braci diakonów i alumnów. 
Witam siostry zakonne ze wszystkich zgromadzeń, posługujących 

na terenie naszej diecezji. 
Witam parlamentarzystów: Panią Annę Zaleską.
Witam prezydenta Świdnicy pana Wojciecha Murdzka. 
Witam starostę powiatu świdnickiego, pana Zygmunta Worsę. 
Witam wójt gminy Świdnica, panią teresę Mazurek. 
Witam panów burmistrzów naszych miast, wójtów z naszych gmin 

i sołtysów z naszych sołectw. 
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Witam przewodniczących rad powiatów, rad miejskich, rad gmin-
nych i rad sołeckich.

Witam dyrektorów szkół wraz z dziećmi i młodzieżą. 
Witam przedstawicieli oświaty oraz przedstawicieli innych insty-

tucji kulturowych, społecznych. 
Witam przedstawicieli służb mundurowych: przedstawicieli policji, 

straży miejskiej, harcerzy.
Witam serdecznie przedstawicieli Bractwa Świętego Józefa.
Witam przedstawicieli towarzystwa Miłośników lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich. 
Witam chórzystów. 
Witam poczty sztandarowe, przedstawicieli Kombatantów, Sybi-

raków, Górników leśników, pracowników transportu. 
Witam wszystkich tu zgromadzonych.
Waszą Ekscelencję Najdostojniejszego Księdza Arcybiskupa Metro-

politę proszę o przewodniczenie naszej liturgii, o pasterskie słowo 
i końcowe błogosławieństwo.

2. 
homIlIa aBPa mIeczysŁawa mokrzyckIego 

Czcigodny księże biskupie Ignacy, pasterzu diecezji 
świdnickiej!

Czcigodny księże biskupie Adamie!

Czcigodni bracia w kapłaństwie, drogie siostry zakonne!

Szanowni przedstawiciele władz rządowych, samorządowych 
oraz klubów katolickich i społecznych!

Drodzy bracia i siostry!

Drodzy krajanie!
Z wielką radością staję przy waszym ołtarzu katedralnym, aby 

uczcić świętego biskupa i męczennika – patrona Polski i diecezji 
świdnickiej. W różnych epokach Opatrzność Boża stawia na naszej 
drodze życia proroków i świadków wiary, którzy mają głosić Boże 
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przesłanie i upominać się o miejsce dla Boga w przestrzeni publicznej. 
Szczególne zadania w tym względzie mają ci pasterze Kościoła, którzy 
mają strzec Bożego przesłania wśród powierzonego im ludu, czyli 
biskupi. Patron waszej diecezji i katedry w Świdnicy, św. Stanisław 
biskup i męczennik, stał się podporą chrześcijańskiego życia na zie-
miach polskich już przed niemal tysiącem lat. Postać św. Stanisława 
napawa nas zdumieniem. Już od młodych lat podjął rzetelną naukę, 
aby zdobyć wiedzę, dzięki której mógł podjąć odpowiedzialne obo-
wiązki. Wiemy też, że miał bardzo prawy charakter. Nie ulegał pokusie 
pójścia na łatwiznę w życiu duchowym. Nie pozwolił sobie na uleganie 
politycznej poprawności, która zamknęłaby usta, widząc moralne zło 
i zgorszenie. Został mianowany biskupem Kościoła krakowskiego. 
Wobec, chwilami, szaleńczej i dzielącej społeczności działalności 
króla Bolesława Śmiałego, nie cofnął się przed krytyką władz, za co 
został zamordowany przez króla w kościele na krakowskiej Skałce. 
Stał się w ten sposób symbolem obrońcy uciśnionych, poddanych 
przed panującymi, nadużywającymi swej władzy, symbolem pasterza, 
który oddaje życie w obronie swoich owiec oraz symbolem jedności 
narodowej. Jego kult sprawił, że do grobu na Wawelu pielgrzymowa-
no z całej Polski, nie tylko w czasach rozbicia dzielnicowego kraju, 
ale i w okresie zaborów. Pielgrzymuje się tam również dzisiaj, aby 
szukać u św. Stanisława pomocy w pokonywaniu słabości, naszych 
osobistych niedociągnięć i prosząc o pomyślność dla naszej Ojczyzny 
i narodu polskiego.

Po upływie niemal dziewięciu stuleci od śmierci św. Stanisława, 
biskupią stolicę w Krakowie objął abp Karol Wojtyła. Zanim jednak 
to nastąpiło w jego życiu czekało go wiele doświadczeń: studia polo-
nistyczne, praca w kamieniołomie fabryki Solvaya, teatr rabsodyczny, 
doświadczenia wojny, tajemne nauki seminaryjne, to wszystko har-
towało jego wiarę i charakter. Można powiedzieć, że Karol Wojtyła 
wkroczył na duchową drogę św. Stanisława, która wymagała w latach 
kapłańskich i biskupich oporu wobec ówczesnej, komunistycznej wła-
dzy oraz troskę o wspólnotę ludzi wierzących. Można też zauważyć, 
że historia zatoczyła swe koło. tysiące osób w Krakowie chciało 
kościoła w Nowej Hucie, która miała być miastem bez Boga. Biskupi 
byli inwigilowani, podsłuchiwani, eliminowani z życia publicznego, 
wreszcie grożono im. Wierni zastraszani przez władzę przynosili swe 
dzieci, żeby potajemnie je ochrzcić, albo pod osłoną nocy przyjąć 
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sakramenty święte. to właśnie w kościołach można było usłyszeć 
słowa prawdy. to w kościołach znajdowano pomoc i schronienie. 
to właśnie wbrew reżimowi w parafialnych salkach, przy murach 
plebanii, odbywały się opozycyjne spotkania i wykłady. Karol Wojtyła, 
idąc śladem świętego poprzednika Stanisława, nie uległ naciskom 
władzy, a troska o lud Boży była czymś najważniejszym. Walczył 
o krzyż i kościół w Nowej Hucie, o obecność Boga w przestrzeni 
publicznej oraz o jedność w polskim narodzie. 

Obie te postacie trwały na straży wiary, moralności i jedności. 
A czerpały swą siłę z Chrystusa Dobrego Pasterza, żyjąc Jego sło-
wami, które usłyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. „Ja jestem do-
brym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. Podobnie 
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 
Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przy-
prowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia, 
i jeden Pasterz” (J 10, 14-16). 

ta pasterska posługa rozciągnęła się z Bożego wskazania z kra-
kowskiej stolicy biskupiej na stolicę Piotrową w Rzymie. Jan Paweł II 
doskonale odczytywał duchowy testament św. Stanisława biskupa, 
którego przez wieki nazywano ojcem Ojczyzny, światłem i ozdobą 
Polski, jej obrońcą. Do końca pełnił swą służbę jako wierny i nie-
złomny pasterz Kościoła. Stąd też papież Jan Paweł II określił go 
mianem patrona chrześcijańskiego ładu moralnego. ten duchowy 
testament św. Stanisława i swój własny zostawił Jan Paweł II nam 
– Polakom w swoim słowie już podczas pierwszej pielgrzymki do 
ojczyzny, gdy apelował do nas: „I dlatego zanim stąd odejdę, proszę 
was, abyście całe to dziedzictwo duchowe, któremu na imię Polska, 
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszcze-
pia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili 
i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych 
korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność, 
nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze ducho-
wej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek 
ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy 
nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, 
abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, któ-
ra się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani 
korzeni, ani sensu”. 
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te słowa wciąż powracały w różnych złych sytuacjach, gdy Ojciec 
Święty wracał pamięcią do Polski. Jego patriotyzm połączony z wiarą 
był dla mnie, jako drugiego sekretarza Jana Pawła II, wielką lekcją 
miłości do Ojczyzny. Z pokorą spoglądałem na to święte życie wiary, 
które dane było mi dostrzegać w różnych sytuacjach. Sama obec-
ność przy błogosławionym Janie Pawle II dawała poczucie spotkania 
człowieka świętego, któremu leży na sercu los każdego człowieka, 
Kościoła i Narodu.

Cieszymy się więc dzisiaj z nowego błogosławionego narodu pol-
skiego. Ale też nie możemy pozwolić, by Jego słowa, postawa, wiara 
były tylko wspomnieniem. Naśladujmy więc błogosławionego Jana 
Pawła II, bo przecież mogliśmy widzieć, na czym polega kroczenie 
do świętości.

Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar błogosławionego Jana Pawła II. 
Jego obecność uwydatniają na waszej ziemi dolnośląskiej Szlaki 
Papieskie. Są to drogi, którymi zwiedzał Polskę i zatrzymywał się 
z młodzieżą i swymi przyjaciółmi na modlitwę i wypoczynek. Dzięku-
jemy Bogu także za ten widoczny znak troski Ojca Świętego o Kościół, 
który jest w Świdnicy. Znak, którego wyrazem jest utworzenie die-
cezji świdnickiej i ustanowienie jej pierwszego pasterza księdza bi-
skupa Ignacego Deca. ta bliskość błogosławionego Jana Pawła II 
Wielkiego, niech nas zachęca do świętego życia, do spowiedzi, do 
Komunii świętej, do codziennej modlitwy tak w domach, w kościo-
łach, jak i podczas wypoczynku.

Muszę przyznać, że niejednokrotnie wracam do tych dni, wspólnie 
przeżytych przy boku Ojca Świętego. Pewnie najbardziej do chwili, 
gdy odchodził, tak spokojnie, pełen wiary, nadziei i miłości, do tych 
dni, w których gasł. Świadomość, że odchodzi, widok za oknami tłumu 
zebranych w godzinie śmierci i wspomnienie wspólnie spędzonych 
chwil – to wszystko składało się na wielkie przeżycie odejścia Jana 
Pawła II. Człowiek wierzący wie, że to początek lepszego życia, ale 
kiedy się żegna kogoś, kogo się kocha, kogoś tak bardzo bliskiego, 
trudno o tym myśleć bez smutku, bez żalu. temu pożegnaniu towa-
rzyszyła zarazem pewność o jego świętości. Bóg zabrał go do siebie, 
by pośród społeczności świętych również zerkał na nas z okna nie-
bieskiego, by wspierać nas i nasze sprawy swym błogosławieństwem 
i wstawiennictwem. Miałem uczucie, że był z nami. Może nawet bliżej, 
bo już w inny sposób, jako nasz orędownik przed Bogiem. Amen.
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3. 
PodzIĘkowanIa 

ks. InFuŁata józeFa strugarka

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!

 Duchowieństwo młodej, ale bardzo prężnej i – powiem odważnie 
– zintegrowanej już, bo wszak złożyliśmy się z dwóch części innych 
diecezji, zintegrowanej diecezji z Kapitułą Katedralną i z Kapitułą 
Kolegiacką z Wałbrzycha, chcę dziś wyrazić Waszej Ekscelencji 
wyrazy uszanowania, ale i podziękowania. Serdecznie dziękujemy 
z dwóch powodów. Najpierw Ekscelencjo chcemy podziękować za 
tych wszystkich księży lwowskich, którzy przybyli tutaj, na te ziemie 
Dolnego Śląska w bardzo trudne warunki powojenne. Ale my, starsi 
księża wychowaliśmy się na ich wzorcach. Oni kształtowali nasze 
serca, nasze umysły i nasze sumienia. Któżby nie wspomniał dziś 
księdza biskupa Urbana, księdza profesora tomaszewskiego, księ-
dza Infułata Wilczewskiego, księdza Wersztajna, księdza Chelowicza 
i tylu, tylu innych. Oni wszyscy naprawdę pokazali nam, co znaczy 
być Polakiem i być człowiekiem wierzącym, jako kapłan. Na ręce 
Waszej Ekscelencji za tych wszystkich, którzy tu przybyli i nas wy-
chowywali i kształtowali składamy serdeczne podziękowania. Ale dziś 
mamy jeszcze drugi powód. Żeby go może bardziej wyrazić, pozwolę 
sobie przywołać Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Oto zebrali się 
chrześcijanie gdzieś w katakumbach i czekają, bo ma się ktoś zjawić 
i nagle powiadają: „Piotr, Piotr – On widział Pana”. Ekscelencjo, 
pozwolę sobie na takie małe porównanie – tak patrzymy na Księdza 
Arcybiskupa. Ksiądz Arcybiskup widział Jana Pawła II, którego my 
wszyscy bardzo kochaliśmy. Spotykaliśmy się z Nim w różnych sytu-
acjach i w różny sposób, ale nie tak jak Ksiądz Arcybiskup. I za to 
piękne świadectwo wyrażone dziś, w tej katedrze świdnickiej, którą 
też nawiedzał błogosławiony Jan Paweł II – dziękujemy. Są miejsca już 
zaznaczone na Dolnym Śląsku, gdzie bywał. Za to piękne świadectwo, 
które jeszcze bardziej każe nam z odwagą człowieka wierzącego iść 
do Nowego Błogosławionego i Jego prosić o wstawiennictwo – bardzo 
serdecznie dziękujemy. 

Bardzo serdecznie dziękując zapewniamy, że będziemy w jakiś 
sposób próbowali wynagradzać i tych kapłanów lwowskich i modlić 
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się, by na tej ziemi, zresztą znamy to z historii – „semper Fidelis”, 
żeby Pan Bóg błogosławił. Bóg zapłać.

Ekscelencjo, Księże Biskupie! Nasz Księże Biskupie!
Dziękujemy za ten dzisiejszy piękny odpust.

Księże Biskupie Adamie! 
Nie tylko trzy, ale niech Pan Bóg pomnaża lata posługi biskupiej 

w naszej diecezji. Jak najdłużej.

4. 
PodzIĘkowanIa Prezydenta mIasta 

ŚwIdnIcy wojcIecha murdzka

Wasza Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!

Chcieliśmy w imieniu Świdniczan, ale myślę mieszkańców całej 
diecezji, bardzo serdecznie podziękować za dar wspólnej Eucharystii. 
Eucharystii, która jest wyrazem naszego podziękowania za życie 
i świętość Jana Pawła II.

tydzień temu wielu z nas w dalekim Rzymie wyrażało swoją wdzię-
czność Panu Bogu za dar Osoby Papieża. Dzisiaj pod przewodnic-
twem Jego Ekscelencji, tutaj w Świdnicy chcemy wykrzyczeć głośne 
„Alleluja”, „Bóg zapłać” za to szczególne wyróżnienie naszych czasów 
poprzez wyjątkową Osobę Jana Pawła II. Dzisiejsze świadectwo, które 
usłyszeliśmy poprzez słowa Księdza Arcybiskupa jest dla nas i rado-
ścią i wzmocnieniem. Ale jest też prowokacją dla każdego, pytaniem, 
które powinno zabrzmieć o własną relację z Chrystusem, o własną 
drogę każdego z nas do świętości. Chcemy, żeby ta obecność i ta 
dzisiejsza Eucharystia była taką wielką prowokacją, bo wtedy to słowo 
„dziękuję” za Osobę Jana Pawła II nabiera szczególnego znaczenia. 
Obecność Księdza Arcybiskupa jest też ogromną radością dla wielu 
mieszkańców Świdnicy i diecezji, ponieważ wiele osób, wiele rodzin 
korzeniami sięga lwowa, sięga kresów wschodnich. Wyrazem tego 
jest taka może ciekawostka, że tutaj obok w kaplicy jest wizerunek 
Matki Boskiej Częstochowskiej, u stóp której możemy dostrzec syl-
wetki katedry wileńskiej, katedry lwowskiej. to oddaje tą szczególną 
historię mieszkańców naszego miasta ziemi świdnickiej i stąd pewnie 
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serce bije mocniej wielu z nas, jak gościmy właśnie Pasterze, który 
ogarnia tamte ziemie swoją troską, ogarnia tamtejszy kościół. Chcemy 
pamiętać o tej historii, chcemy nadawać jej współczesnego kształtu 
poprzez bardzo osobiste czasami relacje z Polonią, która tam żyje 
i mieszka, ale też patrząc z troska za szukanie tej drogi, współczesnej 
drogi całego narodu ukraińskiego. tam gdzie możemy, staramy się 
włączać, staramy się być aktywni i myślę, że te drogi i z Polonią tam-
tejszą i z narodem ukraińskim będą się przeplatały. Mamy nawiązane 
relacje partnerskie między Świdnicą i Stanisławowem. W naszych 
kontaktach sięgamy i w tę dalszą Ukrainę, bo również z Niżynem. 
I tam jest też Polonia, z którą budujemy dobre relacje. Ale pamię-
tamy, że to budowanie musi być bardzo mądre, musi być oparte na 
tych korzeniach w wierze, w Chrystusie, bo dzisiejsze święto to też 
pamięć o biskupie męczenniku świętym Stanisławie, który pokazał 
całemu światu, że trzeba słuchać bardziej Boga, niż ludzi. I przy 
dzisiejszym kształtowaniu życia społeczno-politycznego jest to wy-
jątkowo aktualne i ważne przesłanie.

Bóg zapłać za obecność, Bóg zapłać za dar wspólnej Eucharystii.

5. 
sŁowo koŃcowe ks. BPa Ignacego deca

Nasza uroczystość dobiega końca. Chciałbym pod koniec litur-
gii bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy znajdują 
się w katedrze. Przede wszystkim naszą wdzięczność kierujemy – 
wszyscy jak tu jesteśmy – do Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa 
Metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego za przyjazd, za 
przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą dziękczynną uroczystość. Mamy 
wielkie szczęście, bo gościmy świadka świętości Jana Pawła II. tak jak 
powiedział przed chwilą Ksiądz Infułat, Ksiądz Arcybiskup był na co 
dzień przy tym świętym Człowieku, którego my z dala podziwialiśmy 
i kochaliśmy. Wielu z nas też osobiście widziało Jana Pawła II, a wszy-
scy Go słuchaliśmy. Osobiście – podczas pielgrzymek, gdy przyjeżdżał 
do naszej Ojczyzny, a także za pośrednictwem mediów.

Księże Arcybiskupie, bardzo dziękujemy za przybycie i bardzo 
cenimy sobie obecność wśród nas, na dolnośląskiej ziemi, gdzie jest 
tylu mieszkańców, którzy mają korzenie tam, na Kresach Południowo- 
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wschodnich, we lwowie. tam pozostało ich serce, bo tam się urodzili, 
przyszli na świat i tam spędzili pierwszy, ten najmilszy etap swojego 
życia. „Kraj lat dziecinnych – on zawsze zostanie święty i czysty jak 
pierwsze kochanie” – jak powiedział wieszcz. Dlatego rozumiemy 
tych, którzy z tak wielkim sentymentem wspominają te czasy i te 
miejsca, gdzie zaczynało się ich życie.

Księże Arcybiskupie!
Dziękuję też za taką przyjaźń, jaką Ksiądz Arcybiskup darzy naszą 

diecezję i także mnie osobiście oraz biskupa Edwarda Janiaka. 
Ja – jako rektor – miałem zaszczyt być gościem w apartamentach 

ówczesnego sekretarza papieskiego, obecnie metropolity lwowskiego. 
Bardzo dziękuję również (bo to się nie obyło bez udziału sekretarzy) 
za wybranie Świdnicy na stolicę diecezji. 18 października 2004 r. od-
było się spotkanie. Ksiądz prałat Andrzej Raszpla zorganizował piel-
grzymkę diecezjalną. Była piękna uroczystość, był napis na barierze: 
„Diecezja świdnicka pozdrawia Ojca Świętego”. Ojciec Święty siedział 
i patrzył prosto na ten napis i nawiązał w przemówieniu właśnie do 
tej pielgrzymki, dziękował za przybycie i życzył nam wszystkim wielu 
darów Bożych. I potem miałem zaszczyt być na obiedzie, w którym 
uczestniczyło wąskie grono: tylko trzech biskupów polskich, dwaj 
sekretarze (biskup Stanisław Dziwisz i tu obecny Ksiądz Arcybiskup, 
ówczesny drugi sekretarz osobisty Jana Pawła II). Pamiętam, że to 
był październik, kilka miesięcy przed śmiercią Papieża; już nie za 
wiele mówił, ale słuchał, co mówiliśmy o Polsce, bo Polską żył i każde 
opowiadanie o ojczyźnie było dla Niego ważne.

Dziękuję za zaproszenie mnie na ingres arcybiskupi. także by-
liśmy na święceniach w Watykanie. W tamtym roku, jak nadmieni-
łem na wstępie, miałem zaszczyt głosić rekolekcje do kapłanów we 
lwowie na zaproszenie Księdza Arcybiskupa. I tak jak wspomniałem 
na początku, wyniosłem stamtąd wiele dobrego, błogosławionego 
doświadczenia.

Bardzo dziękujemy, Księże Arcybiskupie, i prosimy o jeszcze. 
Myślę, że ta więź, która została zawiązana, będzie się pogłębiać. Bo tu-
taj, jak Ksiądz Arcybiskup słyszał, ludzie bardzo kochają tamte ziemie, 
kochają pasterzy, kochają Arcybiskupa Metropolitę lwowskiego. 

Bóg zapłać wszystkim! Cieszmy się, radujmy, mimo że są różne 
zagrożenia, chmury na niebie, ale jak w dzisiejszej Ewangelii czytali-
śmy: „Nie bójcie się, to Ja jestem”. te słowa Pan Jezus wielokrotnie 
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powtarzał. Wcześniej i po Zmartwychwstaniu. Mimo że nas czasem 
przeraża zło, różne zagrożenia, nieprawidłowości w życiu społecznym, 
politycznym i w kręgach regionalnych, to jednak mamy nadzieję, że 
sobie poradzimy. „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” – 
powiedział Apostoł.

Bóg zapłać, Księże Arcybiskupie.
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VIII. wsPomnIenIa PoŚmIertne

ŚP. ks. PraŁat wIesŁaw kuŚnIerz 
(1937-2011)

Urodził się 9 V 1937 r. w miejscowości Blizne, powiat Brzozów. 
Był synem Stanisława i Bronisławy zd. Rzepka. Rodzice prowadzili 
niewielkie gospodarstwo rolne. Ochrzczony 12 V 1937 r. i bierz-
mowany 9 V 1949 r. w rodzinnej parafii. Do Szkoły Podstawowej 
uczęszczał w Bliznem. W 1955 r. ukończył liceum Ogólno kształcące 
w Brzozowie. W tymże roku został alumnem Wyższego Seminarium 
Duchownego w Przemyślu.  W 1958 r. przeniósł się do Wrocławia, 
gdzie kontynuował przygotowania do kapłaństwa w tutejszym 
Wyż szym Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przy-
jął w katedrze wrocławskiej 26 III 1961 r. z rąk bpa Bolesława 
Kominka.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Chojnów 
(1961-1962), Duszniki-Zdrój (1962-1963), Zawidów (1 II 1963 – 
31 VII 1963), Sobótka (1963-1966), Bielawa Dolna (1966-1967) 
i Małomice (1967-1970).

W 1970 r. został wikariuszem, następnie administratorem, a po-
tem proboszczem w parafii św. Marcina w Roztokach Bystrzyckich. 
tutaj w ciągu 12 lat zadbał o remonty kościołów filialnych w Gawo-
rowie i Szklarni. Przy tych kościołach wybudował nowe salki kate-
chetyczne. Uporządkował trzy cmentarze i wyremontował dachy na 
dwóch kostnicach. Największą troską otoczył kościół parafialny oraz 
plebanię. W pierwszych latach pracy w Roztokach osobiście praco-
wał na pięciohektarowym gospodarstwie, później jednak warunki 
zdrowotne nie pozwoliły mu na taką pracę, dlatego gospodarstwo 
przekazał w dzierżawę.

W 1982 r. został proboszczem parafii św. Jana Apostoła w Dzieć-
morowicach. tutaj również przeprowadził kapitalny remont kościoła 
parafialnego. Odnowił kaplicę cmentarną. Dawny garaż zaadaptował 
na salkę katechetyczną, a w dawnej salce przeprowadził remont. 
Zadbał też o remont plebanii. Przebudował stodołę na dwa garaże 
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i pomieszczenie gospodarcze1. Oprócz troski o sprawy gospodarcze 
wiele sił poświęcał duszpasterstwu2. W pierwszych latach pobytu 
w Roztokach głosił wiele rekolekcji i misji świętych na terenie ar-
chidiecezji wrocławskiej.

troskę o małżeństwa i rodziny katolickie uwydatnia prośba, jaką 
skierował do metropolity wrocławskiego. Prosił o uroczyste błogo-
sławieństwo dla swoich rodziców Stanisława i Bronisławy z okazji 
50-lecia ich małżeństwa.

Gorliwą pracę ks. Wiesława Kuśnierza docenił metropolita wro-
cławski abp Henryk Gulbinowicz, odznaczając go honorem kanonika 
EC (29 I 1987 r.) i kanonika RM (9 XII 1991 r.). Natomiast biskup 
legnicki tadeusz Rybak poczynił starania, dzięki którym został od-
znaczony honorem kapelana honorowego Jego Świątobliwości Ojca 
Świętego Jana Pawła II (25 III 2000 r.).

Ostatnie lata posługi duszpasterskiej ks. Wiesława naznaczone 
były pogarszającym się stanem zdrowia. W końcu poprosił bisku pa 
świdnickiego Ignacego Deca o przejście w stan spoczynku i zamieszkał 
w domu parafialnym w Dziećmorowicach. Ostatnie lata życia spędził 
w Domu Księży Emerytów.

Zmarł 11 VI 2011 r. w szpitalu w Świdnicy. Mszy pożegnalnej 
w Dziećmorowicach 16 VI przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Pogrzeb 
odbył się 17 VI 2011 r. w Bliznem3. 

                                                                      ks. Zdzisław Pienio
 

1 Archiwum Kurii Biskupiej w Świdnicy, Akta personalne – śp. ks. Wiesław 
 Kuśnierz. 

2 R. tomaszczuk, Z miłości do Papieża. Wałbrzyska sztafeta apelowa, „Gość 
Niedzielny” – edycja świdnicka, 2005, nr 37 (71), s. I.

3 M. Jarosz, Dobry erudyta. Wspomnienie o śp. ks. prałacie Wiesławie 
Kuśnierzu, „Gość Niedzielny” – edycja świdnicka 2011, nr 24 (374), s. VIII; 
P. Awdankiewicz, Odszedł do Pana, „Niedziela” – edycja świdnicka, 2011, 
nr 26 (246), s. VI; M. Jarosz, Iskra, która rozpala ogień miłości. Wspomnienie 
o śp. prałacie Wiesławie Kuśnierzu, „Gość Niedzielny” – edycja świdnicka, 
2011, nr 25 (375), s. VII.
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IX. zmIany I nomInacje

1. 
nomInacje ksIĘŻy 

w drugIm kwartale 2011 r.

Ks. Stanisław CHOMIAK – potw. wikariuszem biskupim ds. sa-
kramentów na kolejne 5 lat.

Ks. Zbigniew CHROMy – ust. moderatorem Bractwa Św. Józefa 
Diecezji Świdnickiej.

Ks. Sławomir BIAŁOBRZESKI – ust. kanonikiem hon. Kapituły 
Kolegiackiej w Wałbrzychu.

Ks. Wojciech JASIŃSKI – ust. kanonikiem hon. Kapituły Kole-
giackiej w Wałbrzychu.

Ks. Janusz StOKŁOSA – ust. kanonikiem hon. Kapituły Kole-
giackiej w Wałbrzychu.

Ks. Cezary CIUPIAK – odzn. godnością kanonika RM.

Ks. tadeusz FUKSA – odzn. godnością kanonika RM.

Ks. Jarosław lIPNIAK – odzn. godnością kanonika RM.

Ks. tadeusz PItA – odzn. godnością kanonika RM.

Ks. Wiesław RAK – odzn. godnością kanonika RM.

Ks. Bolesław StANISŁAWISZyN – odzn. godnością kano nika 
RM.

Ks. Andrzej WAlEROWSKI – odzn. godnością kanonika RM.
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Ks. Zbigniew WICHROWICZ – odzn. godnością kanonika RM.

Ks. tomasz ZAJĄC – odzn. godnością kanonika RM.

Ks. Arkadiusz CHWAStyK – odzn. godnością kanonika EC.

Ks. Edward CZARNy – odzn. godnością kanonika EC.

Ks. Jarosław GENIBOR – odzn. godnością kanonika EC.

Ks. Adam ŁyCZKOWSKI – odzn. godnością kanonika EC.

Ks. Marian MAlUK – odzn. godnością kanonika EC.

Ks. Roman RAK – odzn. godnością kanonika EC.

Ks. Stanisław SARyCZEW – odzn. godnością kanonika EC.

Ks. Marek WASZtyl – odzn. godnością kanonika EC.

Ks. Jarosław ZABŁOCKI – odzn. godnością kanonika EC.

2. 
zmIany w drugIm kwartale 2011 r.

Ks. Krzysztof ADAMSKI, dot. student KUl – ust. wikariuszem 
parafii św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu.

Ks. Andrzej GUŹNICZAK, dot. proboszcz par. w Piekarach – 
ust. administratorem tejże parafii.

Ks. Piotr SZAJNER, dot. wikariusz parafii Najśw. Serca Pana 
Jezusa w Żarowie – ust. proboszczem parafii św. Józefa w Wierzcho-
sławicach
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zmIany z dnIem 27 czerwca 2011 r.

Ks. Witold BACZyŃSKI, dot. rez. w parafii katedralnej – ust. 
proboszczem u św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu.

Ks. tomasz CZUBAK, dot. dyrektor WSD – ust. prefektem 
WSD.

Ks. Ryszard FIlIPSKI, dot. prob. w Radochowie – ust. probosz-
czem w Kaczorowie.

Ks. Jan GARGASEWICZ, dot. prob. w Dobromierzu – ust. pro-
boszczem u św. Mikołaja w Świebodzicach.

Ks. Andrzej GUŹNICZAK, dot. adm. w Piekarach – ekskardy-
nowany do Arch. Wrocławskiej.

Ks. Grzegorz JAKUSZEWSKI, dot. wik. u św. Piotra i Pawła 
w Wałbrzychu – ust. proboszczem w Gilowie.

Ks. Stanisław JENDyKIEWICZ, dot. wik. w lądku-Zdroju – ust. 
administratorem w Olbrachcicach Wielkich i tarnowie.

Ks. Krzysztof KAUF, dot. wik. w Międzylesiu – ust. rektorem 
w Bolesławowie.

Ks. Sylwester KAWA, dot. prob. w Pichorowicach – ust. probosz-
czem w Roztoce.

Ks. Marian KUJAWSKI, dot. prob. w Goczałkowie – ust. pro-
boszczem u św. Jerzego w Wałbrzychu.

Ks. Stanisław lECHOWSKI, dot. prob. w Gilowie – emerytura.

Ks. Stanisław MAJCHRZAK, dot. prob. w Roztoce – emerytura.

Ks. Ryszard MUCHA, dot. wik. w Szczawnie-Zdroju – ust. pro-
boszczem w Brzeźnicy.
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Ks. Marek MUNDZIAKIEWICZ, dot. prob. u św. Barbary 
w Nowej Rudzie – ust. proboszczem w Boboszowie.

Ks. Augustyn NAZIMEK, dot. prob. u św. Mikołaja w Świebo-
dzicach – emerytura.

Ks. Konrad POlESIAK, dot. wik. u św. Józefa w Świdnicy – ust. 
proboszczem w Gniewkowie.

Ks. Jan PRySZCZEWSKI, dot. prob. u św. Józefa Robotnika 
w Wałbrzychu – emerytura.

Ks. Stanisław PRZERADA, dot. prob. u św. Jerzego w Wałbrzychu 
– ust. proboszczem w Pichorowicach.

Ks. Wiesław RAK, dot. prob. w Olbrachcicach Wielkich i adm. 
w tarnowie – ust. proboszczem u św. Barbary w Nowej Rudzie.

Ks. Stanisław SIERAKOWSKI, dot. prob. w Kaczorowie – eme-
rytura.

Ks. Stanisław SKRZyPEK, dot. prob. w Gniewkowie – ust. admi-
nistratorem w Rogoźnicy.

Ks. Franciszek SKWAREK, dot. prob. w Rogoźnicy – ust. pro-
boszczem u św. Maksymiliana w Wałbrzychu.

Ks. Jacek StAlA, dot. wik. w Bolkowie – ust. proboszczem 
w Gościsławiu.

Ks. Czesław StUDENNy, dot. prob. w Brzeźnicy – ust. probosz-
czem w Piekarach.

Ks. tadeusz SZACOŃ, dot. prob. u św. Józefa Oblubieńca w Wał-
brzychu – emerytura.

Ks. Ryszard SZUl – zwolniony z urzędu rektora w Bole sła-
wowie.
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Ks. Daniel SZyMANIK, dot. prob. w Gościsławiu – ust. dyrek-
torem WSD.

Ks. Andrzej WAlEROWSKI, dot. kapelan szpitala w Wał-
brzychu – ust. administratorem w Dobromierzu.

Ks. tadeusz WRÓBEl, dot. prob. u św. Maksymiliana 
w Wał  brzychu – ust. proboszczem u św. Józefa Oblubieńca 
w Wałbrzychu.

Ks. Krzysztof ZIElIŃSKI, dot. prob. w Boboszowie – ust. pro-
boszczem w Goczałkowie.

Ks. Wojciech ZMySŁOWSKI, dot. wik. u Ducha Św. w Świdnicy 
– ust. proboszczem w Radochowie.

Ks. Krzysztof ADAMSKI, dot. wik. u św. Józefa Oblubieńca 
w Wałbrzychu – ust. wikariuszem w parafii katedralnej.

Ks. Paweł BEDNARSKI, dot. wik. w Bolkowie – ust. rezydentem 
u św. Józefa w Świdnicy.

Ks. Artur BIlSKI, dot. wik. u Królowej Różańca Świętego 
w Dzierżoniowie – ust. wikariuszem w Szczawnie-Zdroju.

Ks. Rafał CHUDy, dot. wik. u św. Antoniego w Pieszycach – ust. 
wikariuszem u św. Piotra i Pawła w Wałbrzychu.

Ks. Andrzej ĆWIK, dot. wik. u św. Mikołaja w Świebodzicach – 
ust. wikariuszem w parafii katedralnej.

Ks. Wojciech DRAGAN – zwolniony z funkcji wik. u św. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu (powrót do diecezji).

Ks. Sławomir FERNHOlZ – zwolniony z funkcji wik. u św. Józefa 
Oblubieńca w Wałbrzychu (powrót do diecezji).

Ks. tomasz GAlIK – zezw. na wyjazd do Włoch.
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Ks. Janusz GARUlA, dot. wik. w Stroniu Śląskim – ust. wika-
riuszem u św. Mikołaja w Świebodzicach.

Ks. Marek JODKO, dot. wik. u Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Kło dzku – ust. wikariuszem u Św. Aniołów Stróżów 
w Wałbrzychu.

Ks. Piotr KOS, dot. wik. u św. Anny w Ząbkowicach Śl. – ust. 
kapelanem Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu.

Ks. Łukasz KOWAlCZUK, dot. wik. u NMP Królowej Polski 
w Świdnicy – ust. wikariuszem w Stroniu Śląskim.

Ks. Marcin MAZUR, dot. wik. u Wniebowzięcia NMP 
w Polanicy-Zdroju – ust. wikariuszem u NMP Królowej Polski 
w Świdnicy.

Ks. Piotr MICHAlSKI, dot. wik. u św. Katarzyny w Kudowie- 
-Zdroju – ust. wikariuszem u św. Anny w Wałbrzychu.

Ks. Marek NOWAK, dot. wik. w Bystrzycy Kł. – ust. wikariuszem 
w parafii katedralnej.

Ks. tomasz NUCKOWSKI, dot. wik. u św. Anny w Wałbrzychu 
– ust. wikariuszem u św. Anny w Ząbkowicach Śl.

Ks. Marcin OGÓREK, dot. wik. w parafii katedralnej – ust. wi-
kariuszem u św. Józefa w Świdnicy.

Ks. Mateusz PAWlICA, dot. wik. u NMP Królowej Polski 
w Świdnicy – ust. wikariuszem u św. Mikołaja w Świebo dzicach.

Ks. Paweł PAŹDZIUR, dot. wik. w parafii katedralnej – ust. 
wikariuszem u św. Anny w Ząbkowicach Śl.

Ks. tomasz PUŚlECKI, dot. wik. u Św. Aniołów Stróżów w Wał-
brzychu i diec. duszpasterz akademicki – skier. do pomocy duszp. 
u Ducha Św. w Świdnicy.
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Ks. Paweł tRACZyKOWSKI, dot. wik. u Wniebowzięcia NMP 
w Bielawie – skier. na studia, KUl.

Ks. Grzegorz UMIŃSKI, dot. wik. u Chrystusa Króla w Głuszycy 
– skier. na studia, KUl.

Ks. Mariusz WAlAS, dot. wik. w parafii katedralnej – ust. wika-
riuszem u Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodzku.

Ks. Krzysztof WERESKI, dot. wik. u Wniebowzięcia NMP 
w Polanicy-Zdroju – ust. wikariuszem w Jaworzynie Śl.

Ks. Piotr WINCZAKIEWICZ, dot. wik. w Jaworzynie Śl. – ust. 
wikariuszem w Bolkowie.

Ks. Michał ZWIERZyNA, dot. wik. u Wniebowzięcia NMP w Bie-
lawie – ust. wikariuszem u św. Józefa Oblubieńca w Wał brzychu.

Ks. Sebastian BARDAS – ust. wikariuszem u Królowej Różańca 
Św. w Dzierżoniowie.

Ks. Łukasz CZANIECKI – ust. wikariuszem u Wniebowzięcia 
NMP w Polanicy-Zdroju.

Ks. Grzegorz FABIŃSKI – ust. wikariuszem u Niepok. Poczęcia 
NMP w Wałbrzychu.

Ks. Damian FlESZER – ust. wikariuszem u Chrystusa Króla 
w Głuszycy.

Ks. Paweł GŁĄB – ust. wikariuszem w lądku-Zdroju.

Ks. Piotr GOŁUCH – ust. wikariuszem w Mieroszowie.

Ks. Jakub GÓRSKI – ust. wikariuszem w Żarowie.

Ks. tomasz GWIZDEK – ust. wikariuszem u św. Piotra i Pawła 
w Strzegomiu.
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Ks. Krzysztof ISKRA – ust. wikariuszem u św. Antoniego w Pie-
szycach.

Ks. Robert KRUPA – ust. wikariuszem w Międzylesiu.

Ks. tomasz KRUPNIK – ust. wikariuszem u św. Katarzyny 
w Kudowie-Zdroju.

Ks. Grzegorz MĘDRAlA – ust. wikariuszem u Wniebowzięcia 
NMP w Bielawie.

Ks. Sebastian OlISZEWSKI – ust. wikariuszem u Podwyższenia 
Krzyża Św. w Kłodzku.

Ks. Przemysław POJASEK – ust. wikariuszem u NMP Królowej 
Polski w Świdnicy.

Ks. Andrzej RACZyCKI – ust. wikariuszem w Bystrzycy Kł.

Ks. Paweł SCHANNE – ust. wikariuszem w Bolkowie.

Ks. Marcin ZAWADA – ust. wikariuszem u Wniebowzięcia NMP 
w Polanicy-Zdroju.

Ks. tomasz ZIĘBA – ust. wikariuszem u Wniebowzięcia NMP 
w Bielawie.
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X. materIaŁy duszPasterskIe

1.
BP IGNACy DEC

BeatyFIkacja jana PawŁa II wezwanIem 
do rachunku sumIenIa

Wałbrzych, 2 kwietnia 2011 r. 
Homilia wygłoszona na stadionie w Wałbrzychu w czasie Mszy św. 

w ramach przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

Drodzy bracia kapłani wszystkich godności i sprawowanych 
funkcji,
Czcigodny Ojcze Jacku z Radia Maryja i telewizji trwam 
wraz z całą obsługą techniczną,
Drodzy bracia diakoni i klerycy; drogie siostry zakonne, 
Szanowni parlamentarzyści, panie prezydencie, 
przedstawiciele władz miasta, powiatu i gminy,
Drodzy bracia górnicy,
Drodzy mieszkańcy Wałbrzycha i okolic,
Kochane dzieci, droga młodzieży, harcerze,
Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji trwam 
w kraju i za granicą,
Wszyscy: drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

W rocznicę śmierci wielkiego Papieża Jana Pawła II po raz siód-
my miasto Wałbrzych, wraz z przylegającymi doń miejscowościami, 
gromadzi się na stadionie, by sprawować Eucharystię. Do tej pory 
każdego roku modliliśmy się tu o rychłe wyniesienie do chwały oł-
tarzy naszego wielkiego Rodaka. Dzisiaj, na cztery tygodnie przez 
Jego beatyfikacją, intencja naszej modlitwy się zmienia. W naszym 
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zgromadzeniu liturgicznym chcemy już dziękować Panu Bogu za 
nadchodzący dar nowego Błogosławionego, którego wszyscy znaliśmy, 
który na naszych oczach, także na naszej ojczystej ziemi, wydeptywał 
sobie drogi ku świętości, który w tak wielu sercach ludzi w Kościele 
i w świecie znalazł szczególne miejsce, pozostawił niezatarty ślad. 
Chcemy prosić dobrego Boga, by nadchodząca beatyfikacja stała się 
wielkimi rekolekcjami dla całego naszego narodu w kraju i za grani-
cą, dla naszej umiłowanej Ojczyny, która potrzebuje światła prawdy, 
uczciwości, odnowy moralnej i religijnej, pogłębienia swojej więzi 
z Bogiem, która potrzebuje zdrowego patriotyzmu, zgody narodowej, 
wyrzeczenia się interesów prywatnych i partyjnych i budowania du-
chowej i doczesnej pomyślności naszego ojczystego domu. Będziemy 
także prosić za mieszkańców Wałbrzycha i okolic, by zawitał dla nich 
nowy czas, czas odnowy duchowej, czas pojednania i zgody, także czas 
większej pomyślności duchowej i doczesnej w życiu indywidualnym, 
rodzinnym i społecznym. 

1. Jezus uzdrawia wzrok cielesny i wzrok duchowy – wzrok wiary
Jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. Zdążyliśmy już zauważyć, 

że niedziele Wielkiego Postu w cyklu „A” (a taki mamy w bieżącym 
roku) posiadają wiodące tematy. Centralnym tematem poprzedniej 
niedzieli była woda. Pamiętamy rozmowę Jezusa z Samarytanką przy 
studni Jakubowej, w której Chrystus mówił o wodzie żywej, czyli 
o Duchu Świętym, którego miał udzielić swoim uczniom, którym my 
dzisiaj jesteśmy obdarowywani. Niedziela czwarta Wielkiego Postu, 
w której świętowanie wchodzimy, podejmuje temat światła. Apostoł 
Paweł nam przypomniał kim jesteśmy jako chrześcijanie i co winniśmy 
czynić: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością 
w Panu: postępujcie jak dzieci światłości” (Ef 5, 8). Ze światłem ma 
także związek uzdrowienie niewidomego od urodzenia, o którym 
opowiada dzisiejsza Ewangelia. O jakie światło i o jakie widzenie 
tu chodzi? Czy tylko o fizyczne, biologiczne? Jak to ewangeliczne 
zdarzenie ma się do realiów naszego dzisiejszego życia? 

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od 
urodzenia. Zapewne nikt dotąd się nad nim zbytnio nie rozczulał. 
Ślepy, to ślepy, trudno, taki spotkał go los, nie on pierwszy i nie 
on ostatni – z pewnością tak wielu myślało. Jezus zatrzymuje się 
przed nim. Ma mu wiele, a poprzez niego także wielu innym, do 
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zaofiarowania. Czyni błoto ze śliny, nakłada mu je na oczy i po-
leca obmyć się w sadzawce Siloe. On idzie, obmywa się i wraca 
jako widzący. Jezus otworzył niewidomemu od urodzenia oczy na 
ten doczesny świat, przywrócił mu fizyczne widzenie. Niewidomy 
ujrzał światło dzienne a w nim ludzi, świat przyrody i rzeczy. Jest 
to pierwsza sekwencja opisu mówiąca o uzdrowieniu wzroku cie-
lesnego. Jest także druga sekwencja tej historii z niewidomym. Po 
jakimś czasie, Jezus spotyka ponownie tego człowieka. Stawia mu 
pytanie: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. ten odpowiada: 
„A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?”. Jezus oznajmia: 
„Jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. Wówczas 
uzdrowiony składa wyznanie: „Wierzę, Panie!” i oddaje Mu pokłon 
(por. J 9, 35-38). Co to było za wyznanie? to było już nie fizyczne, 
ale duchowe przejrzenie – ujrzenie w Chrystusie kogoś więcej niż 
człowieka, odkrycie w Nim Boga. A więc uzdrowiony fizycznie, nabył 
także nowy, duchowy wzrok, otworzyły mu się oczy serca, oczy wiary. 
Znakiem tego otwarcia były słowa: „Wierzę, Panie!”.

2. widzenie fizyczne i duchowe dziś
Od ewangelicznego wydarzenia przenieśmy się do teraźniejszości, 

do naszego obecnego życia. Wiemy, że żyją na ziemi ludzie niewi-
domi. Spotykamy ich czasem w towarzystwie widzących albo wytre-
sowanych psów. W laskach koło Warszawy jest specjalny Zakład 
dla Niewidomych. Są poradnie i oddziały okulistyczne w szpitalach, 
gdzie są leczone choroby oczu. Gdy mówimy o fizycznym widzeniu, 
zauważmy, że nasz wzrok do patrzenia potrzebuje światła. Najlepsze 
oczy w całkowitej ciemności niczego nie dojrzą. Ponieważ światło 
słońca nie ciągle nam świeci, człowiek wynalazł i szeroko wykorzy-
stuje światło sztuczne. ludzie na ogół boją się ciemności, bowiem 
w ciemnościach dokonuje się dużo zła. Człowiek ma w sobie jakiś 
heliotropizm, pragnienie przebywania w świetle. Wydajemy ogromne 
ilości pieniędzy na energię elektryczną, aby niemal każdy kawałek 
naszego życia był w jakikolwiek sposób oświetlony.

Jednakże człowiek jest jedyną istotą na tej ziemi, która do życia 
prawdziwie ludzkiego, osobowego potrzebuje także wzroku duchowe-
go, wzroku wiary, wzroku serca, którym się widzi to, co niewidzialne 
dla oka fizycznego, którym się widzi przede wszystkim Pana Boga. 
Do takiego widzenia jest mu także potrzebna specjalna duchowa 
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światłość, która umożliwia owo duchowe widzenie. tę światłość daje 
Bóg. tą światłością dla wszystkich ludzi stał się Bóg Wcielony – Jezus 
Chrystus. Sam to powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną będzie miał światło życia” (J 8, 12b).

A jak jest dzisiaj z tym wzrokiem wiary u człowieka? Wszyscy 
wiemy, że są tacy ludzie, którzy są dzisiaj pozbawieni takiego wzroku, 
wzroku wiary, którzy nie wierzą w Boga, którzy odrzucają Jezusa 
Chrystusa jako Boga Wcielonego, który przyniósł zbawienie światu. 
Niektórzy swój ateizm kryją w cichości swego serca. Są też tacy, 
którzy publicznie się nim afiszują i są tacy, którzy publicznie zwal-
czają wszystko to, co religijne, co wskazuje na inny świat. Usuwanie 
krzyży i innych symboli religijnych z przestrzeni życia publicznego 
i przeróżne formy walki z Kościołem, są tego potwierdzeniem. 

Są też tacy mieszkańcy ziemi, z pewnością także niektórzy spośród 
nas, którzy ów wzrok wiary i wzrok serca mają osłabiony, przytępio-
ny i potrzebują dobrych duchowych tabletek, by ten wzrok uleczyć, 
poprawić, by lepiej widzieć to, co Boże, to co prawdziwe i dobre. 

Powiedzieliśmy przed chwilą, że do duchowego widzenia, widze-
nia przez wiarę, potrzebujemy światła, oczywiście nie fizycznego, ale 
duchowego, niewidzialnego. Jest to światło Ducha Świętego, światło, 
które jest łaską Bożą, darem Bożym. Dzięki temu światłu widzimy 
dobro i zło, rozpoznajemy nasze zalety, wady i grzechy. Gdy to sobie 
uświadamiamy, zauważmy także, że czasem boimy się tego światła, które 
demaskuje nasze słabości, wady, grzechy. Czujemy lęk przed światło-
ścią, która odsłania prawdę o nas, która dotyka naszego wnętrza. Stąd 
też niezbyt chętnie otwieramy okiennice swojego serca, na przykład 
w sakramencie pokuty, a jeśli już, to bardzo ostrożnie, robimy tylko 
niewielką szparkę, aby nikt nie zobaczył tego, co tak naprawdę mam 
w sercu. Czy nie jest czasami tak, że przyzwyczailiśmy się do naszej 
ciemności, do wewnętrznej ślepoty, która zamyka nas na prawdziwy 
świat i sprawia, że nie żyjemy w prawdzie, że zamykamy się na potrzeby 
drugich, co więcej, ze stajemy się agresywni wobec naszych bliźnich.

O takiej ślepocie mówił Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym do tych, 
którzy przyszli Go pojmać. Powiedział do nich: „Wyszliście z miecza-
mi i kijami jak na zbójcę… lecz to jest wasza godzina i panowanie 
ciemności” (Łk 22, 52b-53). Była to straszna noc duchowa, w której 
ludzie przybili do krzyża Syna Bożego. Jest zatem naprawdę ciemność 
duchowa, ciemność, która okrywa umysły i serca niektórych ludzi. tej 
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ciemności nie ma w świecie zwierzęcym, występuje ona tylko wśród 
ludzi. Człowiek dotknięty tą ciemnością nie wie po co żyje; skąd wy-
szedł?; dokąd zmierza?; dlaczego cierpi?; dlaczego umiera?; dlaczego 
winien czynić dobrze? Człowiek ogarnięty tą ciemnością popełnia zło 
i ucieka od światła. O takich mówił Chrystus: „Każdy bowiem, kto źle 
czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki 
nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do 
światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu” 
(J 3, 20-21). trzeba zatem przebijać się nam do światła duchowego, 
którym jest Chrystus i Jego święta Ewangelia: „Ja jestem światłością 
świata, kto idzie za mną będzie miał światło życia” (J 8, 12b).

Umiłowani w Panu, na to światło Chrystusa, na potrzebę dobrego 
wzroku wiary uwrażliwiał nas ciągle Sługa Boży Jan Paweł II. Całe jego 
dzieło życia było podporządkowane temu celowi. W szóstą rocznicę 
jego odejścia do wieczności naszego wielkiego Rodaka, przypomnij-
my niektóre Jego słowa wypowiedziane na polskiej ziemi w czasie 
pielgrzymek do Ojczyzny. 

3. Promienie światła w czasie pielgrzymek Jana Pawła ii 
do Ojczyzny 
a) Pielgrzymka pierwsza (1979), podczas której Ojciec Święty 

wypowiedział modlitwę: „Niech zstąpi Duch twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej Ziemi”. 

Na zakończenie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II 
powiedział w Krakowie: „I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, 
abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz 
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia 
w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie 
znudzili się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, 
z których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew 
każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, 
u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście 
od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności 
ducha, do której On «wyzwala» człowieka, abyście nigdy nie wzgar-
dzili tą Miłością, która jest «największa», która się wyraziła przez 
Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”. 
Papież kilkakrotnie nawiązywał do tych słów podczas następnych 
pielgrzymek.
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Drodzy bracia i siostry, a więc nie wolno nam zwątpić, znudzić 
się i zniechęcić, mimo, że tyle wokół nas zakłamania, zakrywania 
prawdy, niezgody, przekrętów. trzeba nam szukać duchowej mocy 
u tego, u którego tyle pokoleń ojców i matek ją znajdowało. 

b) Pielgrzymka druga (1983) – Polska w stanie wojennym, którą 
Papież pozdrawiał na Okęciu w dniu przyjazdu: „Pokój tobie, Polsko, 
Ojczyno moja, Pokój tobie” 

Dnia 22 czerwca Jan Paweł II powiedział w czasie Mszy św. spra-
wowanej na Krakowskich Błoniach: „W Jezusie Chrystusie człowiek 
powołany jest do zwycięstwa, do takiego zwycięstwa, jakie odniósł 
ojciec Maksymilian i Brat Albert, ojciec Rafał i matka Urszula – stop-
niu heroicznym. Jednakże do takiego zwycięstwa powołany jest każdy 
człowiek. I powołany jest każdy Polak, który wpatruje się w przykłady 
swoich świętych i błogosławionych… Proszę was, abyście swoje sła-
bości, grzechy, wady, sytuacje, nazywali po imieniu. Abyście z nimi 
wciąż się zmagali. Abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demora-
lizacji, zobojętnienie, upadku ducha. Dlatego patrzcie wciąż w oczy 
Dobrego Pasterza: «Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie 
ulęknę, bo ty jesteś ze mną» (Ps 32, 4)”.

Znowu wielkie wezwanie skierowane do Rodaków, aby dążyli 
do świętości, zwyciężali zło dobrem, aby po imieniu nazywali wady, 
grzechy, aby dźwigali się ku górze przy pomocy Dobrego Pasterza, 
który nas wspomaga w ciemnych dolinach naszego życia, uwalniając 
nas od lęku przed złem.

c) trzecia pielgrzymka (1987) – związana z II Krajowym Kongresem 
Eucharystycznym, który miał za hasło słowa: „Do końca ich umiłował” 
(J 13, 1). Papież mówił na Okęciu w czasie powitania: „O ziemio 
polska!. Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja! 
Bądź pozdrowiona”. 

W czasie pożegnania na tym samym Okęciu, dnia 14 czerwca 
Ojciec Święty powiedział: „Polska jest ojczyzną trudnego wyzwania. 
to wyzwanie składa się na bieg naszej historii. Ono określa szcze-
gólne miejsce Polski w wielkiej rodzinie narodów na kontynencie 
europejskim oraz na całym globie […]. Ojczyzna nasza musi zabiegać 
o to, aby życie ludzkie w Polsce stawało się coraz bardziej ludzkie, 
coraz bardziej godne człowieka […]. ten proces – a zarazem to 
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zadanie – posiada cztery główne wytyczne i zarazem cztery główne 
uwarunkowania […]. Są to: prawo do prawdy, prawo do wolności, 
prawo do sprawiedliwości i prawo do miłości”. 

Czy o tym pamiętamy? Czy pamiętają o tym ministrowie, polity-
cy, dziennikarze, samorządowcy, którzy tak często powołują się na 
autorytet Papieża?

d) Czwarta pielgrzymka (1991) – pielgrzymka z komentarzem do 
dziesięciu przykazań; pielgrzymka, podczas której Papież odwiedził 
15 miast. Miała ona za hasło słowa: „Bogu dziękujcie (…) Ducha 
nie gaście” (por 1 tes 5, 18-19).

Na zakończenie pierwszej części pielgrzymki, w dniu 9 czerwca, 
Ojciec Święty powiedział w Warszawie na Okęciu: „Polska nie tylko 
powróciła na mapę Europy od 1918 r. Polacy również przyłożyli rękę 
do uwolnienia się Europy od dwóch okrutnych systemów nieludzkiego 
totalitaryzmu, tak że otwiera się przed narodami naszego konty-
nentu możliwość budowania wspólnego domu, w którym mieszkają 
pojednane ze sobą i zaprzyjaźnione społeczeństwa, świadome swej 
odpowiedzialności za świat w perspektywie trzeciego tysiąclecia”. I po 
chwili Papież dodał: „Ducha nie gaście”, to znaczy też: nie pozwól-
cie się zniewolić różnym odmianom materializmu, który pomniejsza 
pole widzenia wartości – i człowieka samego też pomniejsza. Duch 
Prawdy, którego przyniósł Chrystus, jest źródłem prawdziwej wolności 
i prawdziwej godności człowieka”. Gdyby dziś Papież stanął pośrodku 
nas z pewnością powtórzył by te same słowa, które dotąd nie zostały 
spełnione i ciągle domagają się wprowadzania w życie. 

Na zakończenie zaś drugiej części czwartej pielgrzymi, części sierp-
niowej, która objęła Kraków, Wadowice i Częstochowę, Ojciec Święty 
powrócił do tego wątku. Na lotnisku w Balicach, mówił: „Żegnając 
moją ojczystą ziemię tu, w Krakowie, pragnę wrócić raz jeszcze do 
słów Jasnogórskiego Apelu. Słowa te przeszły wraz z nami przez 
próg drugiego tysiąclecia w Polsce – i nie przestają być aktualne. 
[…] Zdajemy sobie szczególnie sprawę, że w niej – w Ewangelii – 
tkwią korzenie Europy i „europejskości”. Po nad wyraz bolesnych 
doświadczeniach systemów totalitarnych, nieodzowne jest sięgnięcie 
do chrześcijańskich korzeni Europy. Na tym właśnie polega sama 
istota nowej ewangelizacji naszego kontynentu, a na tym kontynencie 
także naszego narodu i społeczeństwa”.
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Gdybyśmy o tym wszyscy pamiętali, inaczej wyglądałaby dzisiejsza 
Europa, inaczej Polska i inaczej Wałbrzych. 

e) Piąta pielgrzymka (1995) Skoczów – Bielsko-Biała – Żywiec 
– Polska woła o ludzi sumienia.

W czasie tej pielgrzymki Ojciec Święty m.in. powiedział: „Nasz 
wiek XX był okresem szczególnych gwałtów zadawanych ludzkim 
sumieniom […]. O tamtych czasach, czasach wielkiej próby sumień 
trzeba pamiętać, gdyż są one dla nas stale aktualną przestrogą i we-
zwaniem do czujności, aby sumienia Polaków nie ulegały demorali-
zacji, aby nie poddawały się prądom moralnego permisywizmu, aby 
umiały odkryć wyzwalający charakter wskazań Ewangelii i Bożych 
przykazań, aby umiały wybierać, pamiętając o Chrystusowej prze-
strodze: „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat 
cały, a swoja duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za 
swoją duszę? (Mk 9, 36-37)”. I dodał Papież: „Bracia i Siostry! Czas 
próby polskich sumień trwa!”. 

Rzeczywiście czas próby polskich sumień nadal trwa. trzeba nam 
zatem codziennie się pytać, jakie są owoce tej próby?; czy zdajemy 
osobisty, rodzinny, narodowy egzamin z tych prób; jak zdają egzamin 
z tych prób nasi parlamentarzyści i samorządowcy?

f) Szósta pielgrzymka (1997) – pielgrzymka z okazji 46. Między-
narodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu z hasłem: 
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13, 8). 

 W czasie tej pielgrzymki Ojciec Święty oprócz Wrocławia, leg-
nicy, Gorzowa Wielkopolskiego, Gniezna, Poznania, Częstochowy, 
Zako panego, ludźmierza, Krakowa, Dukli, Krosna, odwiedził także 
Kalisz, gdzie modlił się w Sanktuarium św. Józefa. W dniu 4 czerwca 
powiedział tam: „Drodzy bracia i siostry, bądźcie solidarni z życiem. 
Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na 
przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nikogo nie wyłączając. 
Z tego miejsca raz jeszcze powtarzam to, co powiedziałem w paź-
dzierniku ubiegłego roku: „Naród, który zabija własne dzieci, staje 
się narodem bez przyszłości”. Wierzcie mi, że nie było mi łatwo 
to powiedzieć z myślą o moim narodzie. Bo ja pragnę dla niego 
przyszłości, wspaniałej przyszłości. Potrzebna jest przeto powszechna 
mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn 
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wielka strategię życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. trwa 
walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak 
ważne jest budowanie «kultury życia»”.

Jakie to ważne i ciągle aktualne słowa – ważne nie tylko dla na-
szych rodzin, matek, ojców, ale także dla lekarzy, parlamentarzystów, 
nauczycieli, wychowawców, dla wszystkich.

g) Siódma pielgrzymka (1999) – w przededniu Wielkiego Jubi-
leuszu Roku 2000 – pod hasłem „Bóg jest miłością” – najdłuższa 
pielgrzymka, trwająca 13 dni.

W czasie tej pielgrzymki Ojciec Święty w dniu 11 czerwca od-
wiedził polski parlament. W przemówieniu tam wygłoszonym wyra-
ził wielkie uznanie dla podejmowanych konsekwentnie i solidarnie 
wysiłków, których celem jest dobro narodu, ale także przypomniał 
o potrzebie kierowania się w stanowieniu ustawodawstwa państwo-
wego i w rządzeniu krajem, zasadami etyki: Powiedział m.in. słowa; 
„Wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się 
solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli – niezależnie od 
opcji politycznej czy światopoglądu: wszystkich, którzy pragną razem 
tworzyć wspólne dobro ojczyzny. Szanując właściwą życiu wspólnoty 
politycznej autonomię, trzeba pamiętać jednocześnie o tym, że nie 
może być ona rozumiana jako niezależność od zasad etycznych […] 
Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata 
bardziej ludzkiego i sprawiedliwego. Pragnąłbym życzyć polskim po-
litykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życiu publicznym, by 
nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szcze-
gólną troskę rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, 
respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest 
wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego 
i słabego”.

Słowa te dedykujemy naszym parlamentarzystom. Niech pamię-
tają, że najlepszą formą oddania czci i złożenia hołdu naszemu wiel-
kiemu Rodakowi jest stosowanie się do jego rad i wskazań. 

h) Ósma i ostatnia pielgrzymka (2002) – z hasłem „Bóg bogaty 
w miłosierdzie”.

Zacytuję z niej ostatnie słowa, z przemówienia w Balicach, z dnia 
19 sierpnia 2002 r.: „Wdzięczny za wszystko, wraz z całą wspólnotą 
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Kościoła w Polsce powtarzam wobec Jezusa miłosiernego: „Jezu, ufam 
tobie!”. Niech to szczere wyznanie przynosi ukojenie kolejnym pokole-
niom w nowym tysiącleciu. Bóg bogaty w miłosierdzie niech wam wszys-
tkim błogosławi! A na koniec – cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!”.

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, myślę, że potrzebne było to przypomnienie 

niektórych słów Ojca Świętego – dziś, w szóstą rocznicę Jego odejścia 
do wieczności. Nadchodząca beatyfikacja winna być dla nas Polaków 
wezwaniem do rachunku sumienia z nauczania Jana Pawła II. 

Dziękujmy w tej Eucharystii za dar Jana Pawła II, za jego świę-
tość, za jego nauczanie i prośmy Chrystusa, by wyostrzył nam wzrok 
naszej wiary, byśmy nie zwątpili, nie podcinali sobie korzeni, z któ-
rych wyrastamy, byśmy ciągle na nowo otwierali Mu drzwi naszych 
serc i wszystkich sektorów naszego życia osobistego i społecznego. 
Niech wiatr Ducha Świętego rozpędzi ciemne chmury nad światem, 
nad naszym kontynentem, nad libią, nad Polską, nad Wałbrzychem, 
nad Świdnicą. Niech nam zaświeci Słońce prawdy, sprawiedliwości, 
uczciwości, miłości i pokoju. Amen. 

2.
BP IGNACy DEC

w hoŁdzIe naszemu nauczycIelowI
Lublin, 6 maja 2011 r.  

Homilia wygłoszona w kościele akademickim KUL 
w trzecią rocznicę śmierci o. prof. M.A. Krąpca

Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, Bronisławie,
Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim na czele 
z ks. prof. A. Maryniarczykiem,
Drodzy bracia i siostry w powołaniu chrześcijańskim,
Szanowni pracownicy naukowi i administracyjni KUl,
Droga młodzieży uniwersytecka i szkół średnich,
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Wszyscy, obecni tu, przyjaciele zmarłego przed trzema laty 
o. prof. M.A. Krąpca!

1. Apostołowie świadkami chrystusa 
Naszą refleksję wypada nam zacząć od Apostołów, patronów 

dzisiejszego dnia. Są to: Filip i Jakub Młodszy. Obydwaj pocho dzili 
z Betsaidy. Zostali powołani przez Jezusa do grona Dwunastu. Filipa 
znamy z rozmowy z Jezusem: „«Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 
wystarczy». Jezus mu odpowiedział: Filipie, tak długo jestem z wami, 
a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. 
Dlaczego więc mówisz «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?” (J 14, 8-10).

Jezus oznajmia, że jest jakby ikoną Ojca. Ojciec jest w Nim, a On 
w Ojcu. W ten sposób pokazał drogę poznawania tego, co niewidzialne 
w tym, co widzialne. Jego widzialne człowieczeństwo było znakiem 
Jego niewidzialnego bóstwa, było ikoną uobecniającą trójcę Osób 
Boskich.

Drugi patron dzisiejszego dnia – Jakub zwany Młodszym był synem 
Alfeusza, krewnym Jezusa. Św. Paweł w czytanym dziś fragmencie 
listu do Koryntian przypomniał, że Jezus po zmartwychwstaniu uka-
zał się także Jakubowi. Było to dla tego Apostoła wielkie wyróżnie-
nie. Po odejściu Jezusa do nieba, Jakub Młodszy został wybrany na 
zwierzchnika Kościoła w Jerozolimie. Napisał list apostolski, który 
został zaliczony do kanonu Pisma Świętego. Jako pierwszy biskup 
Jerozolimy odegrał ważną rolę w roku 50 na Soborze Jerozolimskim. 
Poniósł męczeńską śmierć w roku 62. Była to śmierć za prawdę, za 
prawdę najwyższą, jaką Apostołowie odkryli w Jezusie.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przedstawia się jako droga, prawda 
i życie: „Ja jestem drogą i prawda i życiem” (J 14, 6a). Jezus jest 
drogą do Ojca, drogą do szczęścia doczesnego i wiecznego. Jezus 
jest prawdą. Prawdą jest Jego nauka, Ewangelia. W Jezusie wszystko 
jest prawdziwe: Jego nauka, Jego miłość, Jego świętość. Jezus jest 
życiem. Jest pełnią życia ziemskiego, które oddał za nas na krzyżu. 
Jest także życiem wiecznym, którym podzieli się kiedyś z nami.

2. dzisiejsi świadkowie prawdy
Jezus żyje i działa przez swojego Ducha w Kościele. Ma dziś wielu 

swoich przyjaciół, przez których działa, naucza, w których także cierpi 
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i zwycięża. Nie mamy wątpliwości, że Chrystus cierpiał i odniósł 
zwycięstwo w błogosławionym Janie Pawle II. Jesteśmy pod urokiem 
jego życia, jego świętości. Przeżywaliśmy ostatnio z całym Kościołem 
radość z wyniesienia go do chwały ołtarzy.

Dzisiaj zatrzymujemy się przed jego i naszym przyjacielem – 
o. prof. Mieczysławem Albertem Krąpcem, niestrudzonym głosi-
cielem i obrońcą prawdy. to tutaj, w tym Uniwersytecie, na bazie 
mistrzów myślenia filozoficznego, w dialogu ze współczesnością, wy-
pracował obiektywną wizję rzeczywistości: wizję człowieka, świata 
i Boga, wizję kultury, nauki, moralności, sztuki i religii. tworzył to 
wielkie dzieło swego życia wraz z przyjaciółmi, którym droga była 
prawda o rzeczywistości, o człowieku i o Bogu, którym drogie były 
wartości poznawcze na czele z prawdą, wartości etyczne na czele 
z dobrem, wartości estetyczne, na czele z pięknem, wartości religijne 
– na czele z świętością. to w tym środowisku, ksiądz, a następnie 
biskup i kardynał Karol Wojtyła kształtował i promował te wartości 
w przyjaznym dialogu z o. Krąpcem, a potem ukazywał je światu 
jako Papież, jako najwyższy nauczyciel w Kościele. 

Pamiętam, jak pewnego razu, w latach moich studiów w tym 
Uniwersytecie, przyjechał z wykładem na sympozjum i powiedział, że 
jako kardynał przyjeżdża tu co pewien czas, by poddać ocenie tutejszym 
mistrzom, to co sam robi, to, co sam uprawia w dziedzinie filozofii. 

3. Okoliczności intelektualne i społeczno-kulturowe filozofii 
o. M. A. krąpca 
Przypomnijmy sobie, w jakiej sytuacji intelektualnej i społeczno- 

-kulturowej tworzył swoje dzieło życia o. prof. Krąpiec. Gdy wchodził 
w dorosłe życie, po ośmioletnim Gimnazjum w tarnopolu, rozpętała 
się druga wojna światowa. Nastąpił czwarty rozbiór Polski, którego 
dokonali przedstawiciele hitleryzmu i bolszewizmu. Młody absolwent 
szkoły średniej patrzył na szatańskie ideologie, które odrzuciły Boga 
i Jego przykazania. Widział, że zrodziły się one w umysłach bez-
bożnych filozofów i przyjęte zostały przez bezwzględnych polityków, 
przywódców ateistycznych partii. Młody student teologii w zakonie 
dominikańskim uświadomił sobie, jak ważna jest prawda i to nie tylko 
w życiu osobistym, rodzinnym ale i w życiu społeczno-politycznym, 
narodowym i międzynarodowym. Wiedział, że wszelkie działanie 
ma swoje źródło w ludzkim umyśle. Znał dobrze klasyczne adagia 
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średniowiecznej kultury: „plus ratio quam vis”; „Nil est in homine 
bona mente melius”; „Genus humanum arte et ranione vivit”. Ojciec 
Albert zdawał sobie sprawę, że najpierw jest myśl: prawdziwa lub 
fałszywa. Potem przychodzą słowa: prawdziwe, dobre, albo złe, fał-
szywe, pobudzające do zła, do prześladowań, wzywające do niszczenia 
drugich, zwłaszcza słabszych i biedniejszych. Potem już przychodzą 
czyny, następuje działanie, albo dobre kierowane miłością, albo złe, 
wyrastające z nienawiści. Dochodzi niekiedy do wojen, do pozbawia-
nia wolności, do zakładania obozów śmierci, do prześladowań ludzi 
z powodu rasy, narodowości, klasy społecznej, wyznawanej religii. 

Młody ojciec Krąpiec zauważył, że wielkie zło hitleryzmu i bol-
szewizmu, że ideologia tych systemów ma swoje korzenie w myśli 
filozoficznej, którą wykreowali ludzie bezbożni, gardzący nie tylko 
Bogiem, Jego Prawem, ale gardzący także obiektywnym doświadcze-
niem, zdrowym rozsądkiem, prawym rozumem. Nie można było tego 
nie odkryć studiując dzieła Marksa, Nietzschego, trockiego, Freuda, 
Sartre’a, Adorno czy Horkheimera. 

W takiej sytuacji zachodziła potrzeba uzdrowienia ludzkości i świata 
przez promocję prawego myślenia i wykreowania prawdziwego obrazu 
rzeczywistości, w tym przede wszystkim właściwego wizerunku czło-
wieka, społeczeństwa i narodu. W takim oto klimacie, tu w lublinie, 
jakby w intelektualnej i kulturowej wyspie, oblanej dokoła wodami 
marksizmu, pochylono się nad rzeczywistością, by zdać sobie sprawę 
czym jest byt, kim jest człowiek, skąd się wziął, jaką ma pozycję w hie-
rarchii bytów, jaką ma strukturę, godność, jakie powołanie i osta-
teczne przeznaczenie. 

Myślicielom w tym środowisku przewodził przez ponad pół wieku 
o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec. Z jego rąk polska nauka, filozofia 
i kultura otrzymała w darze wspaniałe dzieła, których uwieńczeniem 
stała się „Powszechna Encyklopedia Filozofii”. 

Jest wielka potrzeba, by stać na straży tej wizji człowieka i społe-
czeństwa, wizji rodziny i narodu, w której jest miejsce dla Pana Boga 
i Jego Prawa, w której jest miejsce na zbawczy krzyż Chrystusa.

Zauważamy, że chmury kłamstwa, nieprawości, demoralizacji, 
chmury pogardy nie tylko Pana Boga, ale także ludzkiego rozumu 
nie znikają z horyzontu współczesnego świata. trwa obecnie wielki 
napór relatywizmu. Ojciec Święty Benedykt XVI tak często mówi 
dziś o dyktaturze relatywizmu, niektórzy mówią wprost o terroryzmie 
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relatywizmu. Ma on swoje zaplecze w dzisiejszej, postmodernistycznej 
filozofii, z odnawianymi hasłami, które lansowano pod koniec lat 
sześćdziesiątych poprzedniego stulecia. Pamiętamy te hasła w rodzaju: 
„Zabrania się zabraniać czegokolwiek”; „Niszczcie to, co was niszczy, 
niszczcie więc porządek prawny, niszczcie państwo, religię, uniwersy-
tety, szkoły, rodzinę, małżeństwo. Dopiero na gruzach tego starego 
świata będziecie mogli zbudować nowy, wolny i szczęśliwy świat, świat 
pozbawiony zakazów i nakazów”. Jakaż przewrotna utopia!

Zauważamy, że zwolennicy takich i podobnych haseł, ludzie o ta-
kich przekonaniach, doszli w krajach Zachodu do władzy w demokra-
tycznych wyborach. Są oni wspierani na naszych oczach przez potężne, 
bogate, antychrześcijańskie siły, zwłaszcza przez libertyńskie media, 
w których obowiązuje poprawność polityczna. W imię nierozumnych 
haseł, odrzuca się istnienie obiektywnej prawdy i obiektywnego dobra. 
Nagłaśnia się tezy, że prawda dla każdego jest inna, że może być 
ustalana przez głosowanie, że była inna wczoraj a inna jest dzisiaj 
i inna będzie jutro. tak samo dobro jest dla każdego inne. Nie ma 
co pytać o prawdziwą religię, gdyż wszystkie mają tę samą wartość. 
Wobec wszystkiego trzeba być tolerancyjnym. I tak oto jesteśmy 
świadkami dyktatury, terroryzmu relatywizmu. Jesteśmy świadkami 
obalania wartości, na jakich zbudowana została 25 wieków licząca 
cywilizacja euroatlantycka.

Jak słusznie zauważył ostatnio ks. abp Stanisław Wielgus, dzi-
wią się dziś Europejczykom muzułmanie i mówią, że chrześcijanie 
Zachodu zdradzili Boga, stając się poganami, skoro nie żyją wedle 
wymagań swojej wiary i religii, skoro nie uczęszczają na niedzielną 
Mszę, skoro się nie modlą, skoro się rozwodzą i niszczą swoje rodziny, 
skoro kradną i oszukują, skoro obrzucają błotem swoje największe 
świętości, skoro nie wypełniają praktyk religijnych, skoro postępują 
tak, jak najwygodniej, a nie tak, jak nakazuje im ich religia. 

Zakończenie
Przeżywając dzisiejszą Eucharystię, sprawowaną z racji dziewięć-

dziesiątych urodzin i trzeciej rocznicy odejścia do wieczności giganta, 
mocarza myśli, wielkiego promotora prawdy, dobra i piękna, wartości 
humanistycznych i chrześcijańskich – o. prof. Mieczysława Alberta 
Krąpca, prośmy Zmartwychwstałego Chrystusa, by udzielił nam świa-
tła i mocy Ducha Świętego, byśmy stali mocno przy prawdzie, dobru 
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i miłości. Prośmy, by młode pokolenie nie dało się zwieść, by uniwer-
sytety i inne ośrodki myśli naukowej służyły prawdzie. Prośmy także 
za świat polityków i przywódców narodów, by się nawrócili, by nie 
słuchali fałszywych proroków naszego czasu, by stali przy prawdziwych 
świadkach prawdy, dobra, sprawiedliwości i pokoju. Amen. 

3.
BP IGNACy DEC

BĄdŹcIe doBrymI PasterzamI!
Świdnica, 21 maja 2011 r. 

Słowo końcowe w czasie święceń kapłańskich

Kończymy uroczystość święceń kapłańskich w naszej katedrze. 
Od chwili powstania naszej diecezji były to już ósme, a właściwie 
dziewiąte święcenia kapłańskie, gdyż w roku 2007 były udzielane 
dwa razy. Przypomnę, że w pierwszym roku istnienia diecezji wy-
święciliśmy jedenastu (22 maja 2004 r.), w drugim – ośmiu (21 maja 
2005 r.) w trzecim – czterech (20 maja 2006 r.); w czwartym – dzie-
sięciu (26 maja 2007 r. i 8 XII), w piątym – sześciu (24 maja 2008 r.), 
w szóstym – trzynastu (23 maja 2009 r.); w siódmym – trzech (22 maja 
2010 r.) i dzisiaj 21 maja 2011 r. – osiemnastu. W sumie, w latach 
2004-2011, wyświęciliśmy 73 księży.

1. wdzięczność Bogu i ludziom za nowych prezbiterów
Przed chwilą wyśpiewaliśmy Panu Bogu hymn: „Ciebie Boga 

wysławiamy”. Wyraziliśmy w ten sposób naszą wdzięczność za dar 
nowych kapłanów dla naszej diecezji, dla Kościoła. to was drodzy 
bracia wybrał Chrystus z grona młodzieńców, abyście byli pasterzami 
Jego ludu: „Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście 
owoc przynosili i by owoc wasz trwał” (J 15, 16). 

Słowa wdzięczności kierujemy do rodziców naszych neoprezbite-
rów. Dziękujemy wam kochani rodzice za urodzenie i wychowanie 
waszych synów. Dziękujemy wam za wspieranie waszych synów wa-
szą matczyną i ojcowską modlitwą. W waszych synach dostąpiliście 
wyróżnienia. Być matką, ojcem księdza – to wielkie wyróżnienie, ale 
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także i wielkie zobowiązanie. Wasza rola rodzicielska wcale się dziś 
nie kończy, ale nawet można powiedzieć, że się pogłębia i poszerza. 
Jest wielka potrzeba, abyście waszych synów wspierali waszą rodzi-
cielską modlitwą. tego wsparcia będą od was potrzebować, bowiem 
poszerza się od dziś ich zakres zadań i obowiązków. Wspierajcie ich 
także dobrym przykładem chrześcijańskiego życia.

Słowa wdzięczności kieruję do księży przełożonych i księży pro-
fesorów naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Drogi księże 
rektorze, księża moderatorzy, ojcowie duchowni, spowiednicy. Kościół 
świdnicki składa wam dziś podziękowanie za trud kształtowania serc 
i umysłów dziś wyświęconych neoprezbiterów. Dziękujemy za przekaz 
wiedzy teologicznej, ale jeszcze bardziej za pokazywanie im przykładem 
waszego życia jak trzeba kochać Pana Boga, Kościół, kapłaństwo.

Słowa wdzięczności kieruję do księży proboszczów i do wspólnot 
parafialnych, z których ci młodzi bracia neoprezbiterzy pochodzą. 
Drodzy księża proboszczowie i wikariusze miejsc pochodzenia na-
szych księży neoprezbiterów a także miejsc praktyk duszpasterskich 
– dziękujemy wam za opiekę duchową nad tymi kapłanami, zwłaszcza 
w czasie wakacji letnich, ferii świątecznych i praktyk duszpasterskich. 
Dziękujemy przede wszystkim za wspieranie dziś wyświęconych ka-
płanów waszą modlitwą i przykładem kapłańskiego życia.

W tym uroczystym dniu wyrażamy wdzięczność wszystkim 
Dobro dziejom, członkom towarzystwa Przyjaciół naszego Semi-
narium. Dziękujemy za dar modlitwy, za wszelką pomoc duchową 
i materialną. 

Dziękujemy wszystkim wiernym, zwłaszcza siostrom zakonnym, 
także chorym i cierpiącym, którzy składali i składają dar modlitwy 
a niekiedy i cierpienia w intencji naszych alumnów, diakonów, pre-
zbiterów i biskupów.

2. wezwanie do bycia dobrymi pasterzami
Drodzy bracia neoprezbiterzy, w dzisiejszej Ewangelii Chrystus 

nam przypomniał, że jest dobrym pasterzem, który oddał za nas, za 
owce swoje życie. Wam, udającym się na Jego żniwo, przekazuje 
wezwanie, abyście byli dobrymi pasterzami, na Jego wzór. W homilii 
przepisanej przez rytuał święceń słyszeliście, jakie czekają was zada-
nia na żniwie Pańskim. Udajecie na służbę w Kościele, by wypełniać 
potrójną misję Chrystusa, by głosić słowo Boże, by pełnić posługę 
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uświęcania, a więc by sprawować liturgię oraz by podjąć posługę mi-
łości, wobec chorych, cierpiących i źle się mających. Głoście z pokorą 
i odwagą Boże słowo: „wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, 
w co uwierzycie, i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać”. Sami 
bądźcie pierwszymi słuchaczami i wypełniaczami głoszonego słowa. 
ludzie potrzebują tego w pokarmu. Apostoł Paweł zachęcał swego 
ucznia: „nauczaj w porę i w nie w porę, przekonywaj, karć”.

Sprawujcie z wiarą i namaszczeniem codzienną liturgię dla wier-
nych. Niech ona będzie dla was i dla tych, dla których będziecie 
sprawować źródłem mocy i uświęcenia. troszczcie się o biednych 
i chorych. 

3. Słowo życzeń
Drodzy bracia neoprezbiterzy, cieszymy się wami. Gratulujemy 

wam daru święceń. Gratulujemy wam, że doszliście do celu. Zamyka 
się dziś karta waszej drogi do kapłaństwa. Rozpoczęliście tę drogą 
w odejścia do wieczności naszego wielkiego Papieża, dobrego paste-
rza, błogosławionego Jana Pawła II. Otrzymujecie święcenia prezbi-
teratu w roku i w miesiącu Jego beatyfikacji. Miejcie zawsze przed 
oczyma Jego styl pasterzowania i naśladujcie Go w swojej posłudze 
kapłańskiej. Oto otwiera się dla was księga życia kapłańskiego.

Pamiętajcie, że otrzymaliście dar kapłaństwa ze względu na in-
nych. Wasze powołanie jest darem nie tylko dla was, jest darem 
w pierwszym rzędzie dla Kościoła.

Pamiętajcie, idziecie na służbę Bogu i ludziom. Nie idziecie zbierać 
pochwał. Nie idziecie, by odbierać chwałę od drugich, by wam inni 
służyli, ale aby służyć 

Życzymy wam, abyście nigdy sobą nie zasłaniali Chrystusa. Wtedy 
będziecie szczęśliwi, gdy wszystko będziecie oddawać Bogu, gdy bę-
dziecie szukać tylko Jego chwały, zabiegać o Jego cześć, starać się 
o to, aby Bóg był znany ludziom i mieszkał w ich sercach.

Miejcie czas dla biednych. Szukajcie tych, którzy się zagubili – na 
wzór Chrystusa Dobrego Pasterza. Wasza służba nie będzie łatwa. 
Nie może być ona inna od służby Chrystusa.

Bądźcie kapłanami według Serca Bożego, pełni miłosierdzia, 
cierpliwości, wytrwałości. Niech ludzie spotykający się z wami do-
świadczają samego Chrystusa – Jego dobrego serca poprzez wasze 
serca. Nie ustawajcie w gorliwości.
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Bądźcie mężni w trudnościach, w kryzysach. Pamiętajcie! Słońce 
nie zawsze świeci. Przyjdą może kiedyś burze i nawałnice. Wasza 
droga kapłańska nie może być inna od drogi Pierwszego Kapłana 
Jezusa Chrystusa. W Jego życiu było „Hosanna”, ale było i „ukrzy-
żuj”. I w waszym życiu będzie „Hosanna”. Będą chwile, gdy was będą 
ludzie chwalić, zachwycać się wami, ale będą chwile, kiedy was będą 
krzyżować, niesłusznie może oczerniać, przeinaczać wasze intencje. 
Nie zrażajcie się! Idźcie! Musicie pomóc dźwigać krzyż Chrystusowi. 
Jak nie ma żadnego życia bez krzyża, tak nie ma i kapłańskiego życia 
bez krzyża. Pamiętajcie! Kapłani są w każdym czasie przez wielu 
cenieni, ale są też przez niektórych pogardzani, znienawidzeni. I to 
o dziwo. Im bardziej kapłan jest gorliwy i oddany Bogu i człowieko-
wi, tym bardziej bywa przez niektórych ludzi szykanowany. Drodzy 
księża Bądźcie wiernymi przyjaciółmi Matki Chrystusa. Pamiętajcie, 
to jest Matka nie tylko tego Najwyższego Kapłana. Ona jest Matką 
szczególną każdego kapłana. I może kiedyś odczujecie brak swojej 
rodziny, może da znać o sobie samotność kapłańskiego życia, śpiesz-
cie wówczas do Matki Chrystusa, do Matki, która wszystko rozumie 
i która zawsze pomaga. Niech was pociąga świętość kapłańska, która 
ostatnio tak wyraziście zajaśniała w Ojcu Świętym Janie Pawle II. 
Szczęść Boże na kapłański trud!

4.
BP IGNACy DEC

sŁuŻBa zdrowIa 
na drogach Prawdy I ŻycIa

Jasna Góra, 22 maja 2011 r. 
Homilia wygłoszona podczas ogólnopolskiej pielgrzymki 

pracowników służby zdrowia na Jasną Górę

Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Stefanie, 
przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia, wraz z członkami tegoż Zespołu,
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Czcigodny Ojcze Podprzeorze Sebastianie i wszyscy Ojcowie 
Paulini, stróże Jasnogórskiego Sanktuarium,
Drodzy bracia kapłani: diecezjalni duszpasterze Służby 
Zdrowia, kapelani szpitali i hospicjów, Domów Opieki 
Społecznej i wszyscy inni księża pielgrzymi,
Szanowna Pani prezes Katolickiego Zrzeszenia lekarzy 
Polskich,
Drodzy pracownicy służby zdrowia, lekarze, pielęgniarki, 
położne, sanitariusze, farmaceuci, pracownicy fizyczni 
i administracyjni szpitali i stacji pogotowia ratunkowego,
Drodzy, dzisiejsi pielgrzymi Jasnogórskiego Sanktuarium,
Umiłowani siostry i bracia w Chrystusie!

Słowo Boże dzisiejszej, piątej niedzieli wielkanocnej zawiera wie-
le ważnych wątków. Nie sposób ich wszystkich rozwinąć. Dlatego 
wybierzemy za przedmiot naszej medytacji homilijnej tylko jedno 
zdanie Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Ja jestem drogą i praw-
dą i życiem” (J 14, 6a). Rozważymy, w jakim sensie Chrystus jest 
dla nas drogą, prawdą i życiem i w jakim znaczeniu, my, jako Jego 
uczniowie, jako pracownicy służby zdrowia możemy stawać się dla 
innych drogą, prawda i życiem. W naszej refleksji skorzystamy z tek-
stów bł. Jana Pawła II. 

1. chrystus naszą drogą, prawdą i życiem
„Ja jestem drogą” – mówi o sobie Pan Jezus. W jakim sensie 

jest On dla nas drogą? Najpierw Chrystus Pan jest drogą do mnie 
samego. Odchodząc od Boga i Jego przykazań, gubię samego siebie. 
Nie wiem kim jestem, po co żyję, dokąd idę. Stąd też bł. Jan Paweł II 
mówił do nas w Warszawie w czasie swojej pierwszej pielgrzymki 
do Ojczyzny: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz 
do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest 
człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez 
Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozu-
mieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest 
jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne 
przeznaczenie”. W swojej pierwszej encyklice: Redemptor hominis 
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napisał, że Chrystus jest drogą człowieka, a człowiek jest drogą 
Kościoła. 

Chrystus jest drogą nie tyko do mnie samego, ale także jest drogą 
do drugiego człowieka, do moich bliźnich. tylko poprzez Chrystusa 
mogę zawiązać silniejszą więź z drugim człowiekiem. Im mocniej 
trzymam się Chrystusa i Go naśladuję, tym bardziej wyzwalam się 
z egoizmu i z różnych form niedojrzałej, czy też zdeformowanej 
miłości. Chrystus jest moją drogą do bliźnich, bo uczy mnie bezin-
teresowności, poświęcenia, szacunku dla każdego człowieka

Wreszcie, Chrystus jest moją, jest naszą drogą do Boga: „Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6b). Dojście 
do Ojca jest możliwe jedynie przez Chrystusa. Jezus powiedział do 
Filipa: „Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”? 
Jezus jest drogą do Ojca w życiu ziemskim i w życiu wiecznym. Do 
domu Ojca, do zbawienia wiecznego, przychodzi się jedynie przez 
Chrystusa. On jest jedynym i powszechnym Zbawicielem wszyst-
kich ludzi, jak przypomniał to kard. Joseph Ratzinger w deklaracji 
Dominus Jezus. 

Chrystus mówi do nas: „Ja jestem prawdą”. Dzięki Niemu mogę 
poznać prawdę o sobie samym, o moich bliźnich oraz prawdę o Bogu. 
W czasie przesłuchania przed Piłatem Jezus powiedział: „Ja się na 
to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18, 37b). 
Dzięki Chrystusowi wiemy, że Bóg nie przestał nas kochać, mimo 
że my o Nim zapominamy. Dzięki Chrystusowi wiemy, ze jesteśmy 
wezwani do zwyciężania zła dobrem, że Jezus poszedł przygotować 
nam miejsce na wieczne zamieszkanie w domu Ojca.

Chrystus objawia prawdę nie tylko o mnie, ale także o drugim 
człowieku. Pokazuje mi drugiego człowieka jako brata, którego mam 
miłować, dla którego mam żyć, któremu mam służyć. W moim bliźnim 
ukrywa się On sam: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Chrystus objawia nam przede wszystkim prawdę o Bogu: „Kto 
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Wierzcie Mi, że Ja jestem 
w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J 14, 9.11a).

Chrystus mówi: „Ja jestem życiem”. Chociaż dokładnie nie wie-
my, czym jest życie w przyrodzie i na czym ono polega, mimo że 
badają je liczne nauki, to jednak mamy doświadczenie życia, bo 
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przecież wszyscy żyjemy. Jako ludzie wierzący mówimy nie tylko 
o życiu biologicznym, ale także o życiu nadprzyrodzonym, o życiu 
Bożym w nas. to życie Boże mamy przenieść z tej ziemi do życia 
wiecznego. to niewidzialne życie Boże płynie od Chrystusa. On jest 
pełnią życia Bożego. My to życie Boże czerpiemy od Niego, gdy 
przyjmujemy światło i moc Ducha Świętego.

2. nasze stawanie się – na wzór chrystusa – drogą, prawdą 
i życiem
Skoro Pan Jezus wzywa nas do naśladowania siebie, możemy 

zapytać, w jakim sensie każdy z nas, w jakim znaczeniu każdy pra-
cownik służby zdrowia, może stawać się na wzór Chrystusa drogą, 
prawdą i życiem? 

a) Stawanie się drogą
Mam próbować być dla drugiego człowieka okazją, drogą, by on 

mógł stawać się przy mnie lepszym. Przez naszą służbę, zaangażo-
wanie w cierpienie, w chorobę naszych bliźnich, możemy stawać się 
dla nich drogą do wiary w człowieczeństwo, w uczciwość, drogą do 
utwierdzania w przekonaniu, że świat nie jest do końca zepsuty, że 
są ludzie, którzy potrafią kochać, potrafią bezinteresownie służyć, 
że są ludzie, którym zależy na dobru i szczęściu drugich.

Jako człowiek, jako uczeń Chrystusa, jako pracownik służby zdro-
wia, mogę także stawać się dla drugich drogą do uwierzenia i poko-
chania przez nich Pana Boga. Jezus kiedyś powiedział: „tak niech 
wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny 
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16). 

Muszę zatem zapytać siebie, czy jestem dla drugich – dla ludzi, 
z którymi żyję w mojej rodzinie, dla kolegów i koleżanek w pracy, dla 
moich pacjentów – drogą, aby uwierzyli w miłość, uczciwość, bezin-
teresowność, drogą, poprzez którą mogą wyjść z kryzysu, z depresji, 
z jakiegoś nieszczęścia? Czy jestem drogą, która gdzieś, na jakimś 
zakręcie, pozwala im zobaczyć Pana Boga? 

Nasi pasterze przypominają nam, że nasze życie i postępowanie 
dla niektórych ludzi jest jedyną Ewangelią, którą oni czytają i z któ-
rej mogą dowiadywać się o Bogu. „tak niech wasze światło jaśnieje 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie” (Mt 5, 16).
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Bł. Jan Paweł II w czasie swoich spotkań z pracownikami służby 
zdrowia, w czasie różnych konferencji i sympozjów, a także w cza-
sie spotkań bezpośrednich, wypowiedział tyleż przepięknych my-
śli, pokazujących nam kim są chorzy i kim winniśmy być my dla 
nich. Pozwólmy naszemu wielkiemu Papieżowi przemówić na naszej 
pielgrzymce moimi ustami. Najpierw niech to będą słowa zapisane 
w liście Apostolskim Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludz-
kiego cierpienia z 11 lutego 1984 r.: „Miłosiernym Samarytaninem 
jest każdy człowiek, który zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego czło
wieka, jakiekolwiek by ono było. Owo zatrzymanie się nie oznacza 
ciekawości, ale gotowość. Jest to otwarcie się jakiejś wewnętrznej 
dyspozycji serca, które ma także swój wyraz uczuciowy. Miłosiernym 
Samarytaninem jest każdy człowiek wrażliwy na cudze cierpienie, czło-
wiek, który „wzrusza się” nieszczęściem bliźniego. Jeżeli Chrystus, 
znawca wnętrza ludzkiego, podkreśla owo wzruszenie, to znaczy, 
że jest ono również ważne dla całej naszej postawy wobec cudzego 
cierpienia. trzeba więc w sobie pielęgnować ową wrażliwość serca, 
która świadczy o współczuciu z cierpiącym. Czasem owo współczucie 
pozostaje jedynym lub głównym wyrazem naszej miłości i solidarności 
z cierpiącym człowiekiem” (SD, nr 28). I nieco dalej tekst: „Idąc za 
ewangeliczną przypowieścią, można by powiedzieć, że cierpienie, 
które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim 
świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowie
ku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego «ja» na rzecz 
innych ludzi, ludzi cierpiących. Świat ludzkiego cierpienia przyzywa 
niejako bez przestanku inny świat: świat ludzkiej miłości – i tę bezin-
teresowną miłość, jaka budzi się w jego sercu i uczynkach, człowiek 
niejako zawdzięcza cierpieniu” (SD, nr 29). 

W świetle tych słów możemy powiedzieć, że cierpienie, choroba 
drugich jest dla nas, powołanych do przywracania ludziom zdrowia, 
okazją do wyzwalania się w nas miłości. Przez to możemy stawać 
się dla nich drogą do odnalezienia dla nich i dla nas sensu choroby 
i cierpienia.

 W tym kontekście warto jeszcze przytoczyć słowa, jakie bł. Jan 
Paweł II wypowiedział 11 listopada 1983 r. w Wiedniu: „W każdym 
przypadku choroba i cierpienia są ciężką próbą. Ale świat bez lu-
dzi chorych – choć zabrzmi to może paradoksalnie – byłby światem 
uboższym, uboższym o przeżycie ludzkiego współczucia, uboższym 
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o doświadczenie nieegoistycznej, niekiedy wręcz heroicznej miłości” 
(Świat bez chorych byłby uboższy – spotkanie ze starszymi, chorymi 
i ułomnymi w Wiedniu, 11 IX 1983).

Moi drodzy, czasem w różnych ankietach czy też w rozmowach 
wspomnieniowych pojawia się pytanie o najszczęśliwsze doświad-
czenie w życiu, o najszczęśliwszy okres życia. Wśród odpowiedzi 
natrafiłem na takie oto wyznanie: „Najszczęśliwszym okresem mo-
jego życia był czas mojego pobytu w szpitalu, gdy czuwała nade mną 
i opiekowała się mną pielęgniarka, osoba o anielskiej dobroci”. 

tak oto można stawać się drogą do szczęścia innych ludzi. 

b) Nasze myślenie, mówienie i życie w prawdzie
„Ja jestem prawdą” – powiedział o sobie Chrystus. W związku 

z tymi słowami, zapytajmy, jaki jest nasz stosunek do prawdy, jaką 
wartość ma prawda w naszym życiu? Najpierw przypomnijmy, że 
w potocznym rozumieniu prawdą nazywamy wiedzę zgodną z rze-
czywistością, której ona dotyczy. to jest prawdziwe w naszym inte-
lekcie, co odpowiada poznanej rzeczywistości. Każdy człowiek ma 
w sobie zakodowane pragnienie poznania prawdy, czyli chce mieć 
wiedzę zgodną z istniejącą rzeczywistością. Poznanie prawdy o czymś 
napawa nas wewnętrznym zadowoleniem i radością. Ojciec Święty 
Jan Paweł II mawiał o blasku prawdy i radości prawdy: „veritatis 
splendor” i „veritatis gaudium”. Poznanie prawdy jest warunkiem 
podejmowania właściwych wyborów moralnych i podejmowania do-
brego działania.

Szczególne znaczenie dla dzisiejszego życia indywidualnego i spo-
łecznego, w tym także – dla pracowników służby zdrowia – ma prawda 
o człowieku. Na tę prawdę uwrażliwiał nas tak bardzo Jan Paweł II. 
Nasz Błogosławiony miał świadomość, że z fałszu i z kłamstwa rodzi się 
zawsze zło. Przypomnijmy, że gdy przyszły Papież wchodził w dorosłe 
życie, gdy miał 19 lat, rozpętała się druga wojna światowa. Nastąpił 
czwarty rozbiór Polski, którego dokonali przedstawiciele hitleryzmu 
i bolszewizmu. Młody student Karol Wojtyła patrzył na szatańskie 
ideologie, które odrzuciły Boga i Jego przykazania. Widział, że zro-
dziły się one w umysłach bezbożnych filozofów i przyjęte zostały 
przez bezwzględnych polityków, przywódców ateistycznych partii. 
Przyszły Papież uświadomił sobie, jak ważna jest prawda i to nie tylko 
w życiu osobistym, rodzinnym ale i w życiu społeczno-politycznym, 
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narodowym i międzynarodowym. Wiedział, że wszelkie działanie 
ma swoje źródło w ludzkim umyśle. Jako student Uniwersytetu 
Jagiellońskiego widywał w Collegium Maius napis: „plus ratio quam 
vis”. Znał także napis na Domu Długosza, przy ul. Kanoniczej 25: 
„Nil est in homine bona mente melius”. Wiedział, że na początku 
winna być dobra myśl, bowiem z niej się rodzą dobre słowa i dobre 
działanie. Był świadomy, że wielkie zło hitleryzmu i bolszewizmu, 
że ideologia tych systemów ma swoje korzenie w myśli filozoficznej, 
którą wykreowali ludzie bezbożni, gardzący nie tylko Bogiem, Jego 
Prawem, ale gardzący także obiektywnym doświadczeniem, zdrowym 
rozsądkiem, prawym rozumem. Nie można było tego nie odkryć 
studiując dzieła Marksa, Nietzschego, trockiego, Freuda, Sartre’a, 
Adorno czy Horkheimera. 

W takiej sytuacji zachodziła potrzeba uzdrowienia ludzkości i świa-
ta przez promocję prawego myślenia i wykreowania prawdziwego 
wizerunku człowieka, społeczeństwa i narodu. Jan Paweł II wykreował 
poprawną wizję człowieka najpierw jako filozof, etyk, a potem jako 
teolog. Pokazał kim jest człowiek, jaka jest jego godność, jakie ma 
prawa i obowiązki.

Jest wielka potrzeba, by stać na straży tej papieskiej wizji czło-
wieka i społeczeństwa, wizji rodziny i narodu, w której jest miejsce 
dla Pana Boga i Jego Prawa, w której jest miejsce na zbawczy krzyż 
Chrystusa.

Moi drodzy, zauważamy, że chmury kłamstwa, nieprawości, demo-
ralizacji, chmury pogardy nie tylko Pana Boga, ale także ludzkiego 
rozumu nie znikają z horyzontu współczesnego świata. trwa obecnie 
wielki napór relatywizmu. Ojciec Święty Benedykt XVI tak często mówi 
dziś o dyktaturze relatywizmu, niektórzy mówią wprost o terroryzmie 
relatywizmu. Ma on swoje zaplecze w dzisiejszej, postmodernistycz-
nej filozofii, z odnawianymi hasłami, które lansowano pod koniec lat 
sześćdziesiątych poprzedniego stulecia. Pamiętamy te hasła w rodzaju: 
„Zabrania się zabraniać czegokolwiek”; „Niszczcie to, co was niszczy, 
niszczcie więc porządek prawny, niszczcie państwo, religię, uniwersy-
tety, szkoły, rodzinę, małżeństwo. Dopiero na gruzach tego starego 
świata będziecie mogli zbudować nowy, wolny i szczęśliwy świat, świat 
pozbawiony zakazów i nakazów”. Jakaż przewrotna utopia?

Zauważamy, że zwolennicy takich i podobnych haseł, ludzie 
o takich przekonaniach, doszli w krajach Zachodu do władzy 
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w demokratycznych wyborach. Są oni wspierani na naszych oczach 
przez potężne, bogate, antychrześcijańskie siły, zwłaszcza przez liber-
tyńskie media, w których obowiązuje poprawność polityczna. W imię 
nierozumnych haseł, odrzuca się istnienie obiektywnej prawdy i obiek-
tywnego dobra. Nagłaśnia się tezy, że prawda dla każdego jest inna, 
że może być ustalana przez głosowanie, że była inna wczoraj a inna 
jest dzisiaj i inna będzie jutro. tak samo dobro jest dla każdego 
inne. Nie ma co pytać o prawdziwą religię, gdyż wszystkie mają tę 
samą wartość. Wobec wszystkiego trzeba być tolerancyjnym. I tak 
oto jesteśmy świadkami dyktatury, terroryzmu relatywizmu. Jesteśmy 
świadkami obalania wartości, na jakich zbudowana została 25 wieków 
licząca nasza cywilizacja euroatlantycka.

Jak słusznie zauważył ostatnio ks. abp Stanisław Wielgus, dzi-
wią się dziś Europejczykom muzułmanie i mówią, że chrześcijanie 
Zachodu zdradzili Boga, stając się poganami, skoro nie żyją wedle 
wymagań swojej wiary i religii, skoro nie uczęszczają na niedzielną 
Mszę, skoro się nie modlą, skoro się rozwodzą i niszczą swoje rodziny, 
skoro niszczą życie nienarodzone, skoro kradną i oszukują, skoro 
obrzucają błotem swoje największe świętości, skoro nie wypełniają 
praktyk religijnych, skoro postępują tak, jak najwygodniej, a nie tak, 
jak nakazuje im ich religia. 

c) Służba życiu i zdrowiu
„Ja jestem życie” – powiedział Pan Jezus. Co może to oznaczać 

dla nas? Możemy tu wskazać na dwa ważne zadania, jakie Bóg nam 
wyznaczył: troska o życie i zdrowie biologiczne oraz troska o życie 
i zdrowie duchowe, o życie Boże w nas. 

Moi drodzy, tak jak toczy się dziś bitwa o prawdę, tak toczy się 
dzisiaj walka o życie człowieka. Najczęściej bywa tak, że ci, którzy 
zabijają prawdę, niszczą także życie. Nasz błogosławiony Jan Paweł II 
stawał w obronie prawdy i w obronie życia. te dwie wartości były 
u niego ściśle złączone. Kapłanom, katechetom, nauczycielom, wycho-
wawcom przypominał o znaczeniu prawdy, zaś pracownikom służby 
zdrowia tak często przypominał, że są powołani, aby stać na straży 
życia. Upominał się o prawo do życia tych, którzy nie mogą się bronić, 
o życie dziecka poczętego. Przypominał, że troska o życie należy nie 
tylko do rodziny, nie tylko do polityków i parlamentarzystów, ale 
także do lekarzy i wszystkich pracowników Służby Zdrowia. 
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W dniach 28-31 października 1998 r. odbywała się w Watykanie 
XIII Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Papieską 
Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Przedmiotem obrad, 
w których wzięło udział ok. 500 osób, było zagadnienie: „Kościół 
a ludzie starsi”. Do tej tematyki nawiązał również Ojciec Święty 
w przemówieniu wygłoszonym do uczestników konferencji 31 paź-
dziernika. Powiedział tam m.in. takie słowa: „Kościół, powołany do 
dawania prorockiego świadectwa w społeczeństwie, broni życia od 
chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci […] Wbrew zsekularyzowanej 
mentalności, która nie szanuje życia, zwłaszcza, gdy jest ono słabe, 
musimy stanowczo głosić, że życie to dar Boży, którego ochrona jest 
zadaniem nas wszystkich. ten obowiązek spoczywa nade wszystko 
na pracownikach służby zdrowia, jako że ich szczególną misją jest 
«służba życiu» we wszystkich jego fazach, zwłaszcza w momentach 
słabości i choroby”. 

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, pracownicy służby zdrowia, powierzmy 

te wszystkie sprawy polskiej służby zdrowia Panu Bogu za pośred-
nictwem naszej Matki i Królowej. Prośmy, by świat lekarski pełnił 
swoją samarytańską posługę w duchu Ewangelii, w duchu Bożego 
Prawa zawartego w Dekalogu i zapisanego w ludzkim sumieniu. 
Módlmy się też o to, by ci, którzy stanowią prawo i są odpowiedzialni 
za organizację służby zdrowia w naszym kraju, by liczyli się z god-
nością ludzi chorych, by nie przedkładali ekonomii nad moralność 
i pieniądza nad człowieka, aby ułatwiali posługę medyczną lekarzy 
i pielęgniarek, by nie trzeba było upominać się o sprawiedliwość 
strajkami i protestami.

Maryjo, Królowo Polski, Uzdrowienie chorych, wstawiaj się za 
nami u swego Syna w naszych potrzebach. Niech za twoją przyczyną 
będzie uzdrowiona polska służba zdrowia. Niech pełni swą samary-
tańska posługę w duchu Ewangelii. Amen. 
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5.
BP IGNACy DEC

ku PamIĘcI I Przestrodze
Kłodzko – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 26 maja 2011 r. 

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w intencji Polaków 
pomordowanych na Kresach Wschodnich, połączonej z odsłonięciem 

i poświęceniem pomnika poświęconego pamięci Polaków 
pomordowanych na Kresach Wschodnich przez ukraińskich 

nacjonalistów z organizacji OUN i UPA w latach 1939–1947

1. chrystus przypomina nam o miłości 
Najpierw odniesiemy się do bardzo ważnych słów Pana Jezusa: 

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. trwajcie w mi-
łości mojej” (J 15, 9). Jezusa umiłował Ojciec, Chrystus umiłował 
nas i to umiłował aż do końca, aż do oddania za nas swego życia. 
On sprawiedliwy umarł za nas niesprawiedliwych. Zgodził się oddać 
życie za nas, byśmy mieli grzechy odpuszczone, byśmy mogli na wieki 
pozostać przyjaciółmi Pana Boga w życiu wiecznym. Pan Jezus nas 
prosi, abyśmy trwali w Jego miłości, nie w naszej miłości, bo nasza 
miłość jest niepewna, ułomna, ale w Jego miłości, gdyż Jego miłość 
jest najdoskonalsza, najbogatsza, najwierniejsza, najtrwalsza.

I dalej mówił Chrystus: „Jeżeli będziecie zachowywać moje przy-
kazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowywałem 
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości (J 15, 10). Ci, którzy 
trwają w miłości do Pana Boga, zachowują Jego przykazania i odwrot-
nie: ci, którzy zachowują Boże przykazania, trwają w miłości Bożej.

Moi drodzy, zwróćmy uwagę, że Chrystus przypominam nam to 
dzisiaj, w Dniu Matki. W życiu ziemskim, wśród wszystkich ludzi, to 
matka jest tą osobą, która nadaje słowu „kocham” i słowu „miłość” 
najpełniejszą treść. Można mieć w życiu wielu sprawdzonych przy-
jaciół: zaufanych, wiernych, ale najważniejszym i najwierniejszym 
z nich pozostaje matka. Jej serce ogarnia miłością zrodzone dzieci. 
Miłość matki idzie za dzieckiem przez całe życie. Stąd też mamy tyle 
pięknych tekstów w naszej literaturze i piosenek o miłującym sercu 
matki: „Gdziekolwiek zagnają mnie życia burze, wrócę na pewno, by 
przynieść ci róże, by powróciło dziecięcych lat szczęście – w twoim 
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spojrzeniu i rąk dotknięciu”; „Jedynie serce matki uczuciem zawsze 
tchnie, jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie, dać wiele ciepła 
umie i każdy ból zrozumie, a gdy przestanie dla nas bić, tak trud-
no, trudno żyć”; „A kwiaty matki pozostały świeże, bo tylko matka 
kochała mnie szczerze”. 

Dziękujemy dzisiaj matkom za ich miłość do nas i modlimy się 
o Boże błogosławieństwo dla nich. 

Z okazji Dnia Matki, w Radiu Maryja wypowiadali się różni 
ludzie o swoich matkach. Wśród nich wspominał swoją mamę je-
den z księży z Dolnego Śląska. Jego mama zachorowała, gdy był 
w Seminarium. Bardzo pragnął, aby mama doczekała jego święceń 
kapłańskich. Niestety, Pan Bóg chciał inaczej, zabrał ją wcześniej 
do wieczności. Gdy zbliżał się dzień święceń, diakon modlił się, aby 
mama dała mu jakiś znak, że pamięta o nim, aby mu się np. przyśniła 
w dniu święceń kapłańskich. Jego życzenie się nie spełniło według 
jego prośby. Jednakże spełniło się w inny sposób. Mama, od której 
otrzymał wielką miłość i którą bardzo kochał, zjawiła mu się we śnie 
w nocy – 26 maja, w Dzień Matki, Syn zobaczył ją trzymającą w ręku 
Różaniec. Otrzymał zapewnienie, że modli się za niego, że pamięta 
o nim. Podobnych doświadczeń jest wiele, doświadczeń związanych 
z matką, z osobą, która słowa Pana Jezusa: „trwajcie w miłości 
mojej” urzeczywistnia tu na ziemi w wyjątkowy sposób.

2. Przestroga historii – zbrodnie ukraińskie
Gdy dzisiaj, w tej dostojnej kłodzkiej świątyni, wspominamy to, co 

działo się w przeszłości na Kresach Wschodnich, uświadamiamy sobie, 
że niektórzy ludzie nie zawsze słuchali Pana Boga, że byli tacy, którzy 
całkowicie zlekceważyli słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: 
„Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. trwajcie w mi-
łości mojej” (J 15, 9). Byli tacy, którzy te słowa podeptali, zabijając 
okrutnie swoich bliźnich. Wszyscy oni potem zbankrutowali, bo kto 
nie słucha Pana Boga, kto niszczy drugich, wcześniej czy później 
staje się bankrutem.

Historia jest naszą nauczycielką. Dlatego też wracamy do niej, 
by się z niej uczyć, by nie powtarzać błędów, by dowiadywać się 
do czego prowadzi życie pozbawione szacunku dla Bożego prawa. 
Wracamy do historii, by wyciągać wnioski na przyszłość, na dzisiaj 
i na jutro naszego życia.
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Moi drodzy, wspominamy ten trudny czas, kiedy zaatakowały nas dwa 
totalitaryzmy: bolszewizm i hitleryzm. We wrześniu 1939 r. dokonano 
czwartego rozbioru Polski. Dobrze wiemy, że zaraz po aneksji naszego 
kraju, zaczęły się wywózki do obozów zagłady. Z terenów wschodnich 
wywożono naszych Rodaków na Sybir. Pierwsza wywózka miała miejsce 
w mroźny dzień 10 lutego 1940 r. A potem były następne. 

Gdy Niemcy zaatakowali Sowietów w czerwcu 1941 r., doszły nowe 
zbrodnie – ukraińskie. Wiemy, że w Drugiej Rzeczypospolitej, miesz-
kali na Kresach Wschodnich Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Przez wiele 
lat nacje te żyły w zgodzie. Było dużo małżeństw między Polakami 
i Ukraińcami. Jednakże narodziła się tam zbrodnicza ideologia z ha-
słem „Ukraina dla Ukraińców”. Ukraińcy marzyli o niepodległości, 
o swoim państwie. Ktoś podsunął im myśl, że pierwszym krokiem do 
wolnej Ukrainy będzie wymordowanie Polaków. Zbrodnie ukraińskie 
zaczęły się już w 1939 r., a nasiliły się wiosną i latem 1943 r. W nocy 
z 11 na 12 lipca 1943 r., w prawosławne i grekokatolickie święto 
Apo stołów Piotra i Pawła, uzbrojone bandy Ukraińców z Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii (OUN 
i UPA) napadły na polskie wsie na Wołyniu, mordując, paląc i grabiąc. 
Niewielu Polaków z zaatakowanych miejscowości uszło spod ukraiń-
skiej siekiery, noża czy innego narzędzia zbrodni. Historycy podają 
szacunkowo, że w Małopolsce Wschodniej wymordowano wówczas 
ponad 120 tys. Polaków, na Wołyniu około 70 tysięcy; w sumie na 
Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1947 zamordowano 
ok. 250 tys. osób narodowości polskiej.

Rzucono hasło „Wyrznąć naród polski”. Niektórzy mówią, że to były 
bardziej bestialskie morderstwa, aniżeli nawet w wykonaniu Niemców, 
czy Bolszewików. takie zabijanie ludzi przez Ukraińców miało spe-
cjalny rytuał. to było męczenie ludzi w strasznych katorgach.

Zachowało się zeznanie Jurija Stelmaszczuka, „Rudego”, jednego 
z dowódców Ukraińskiej Armii Powstańczej, Jurija Stelmaszczyka. 
Oto fragment tego zeznania: 29 i 30 sierpnia ja wraz z oddziałem 
w sile 700 uzbrojonych ludzi, zgodnie z rozkazem dowódcy Okręgu 
Wojskowego „Ołeha”, totalnie wyrżnąłem całą polska ludność na 
terenie rejonów hołobskiego, kowelskiego, siedleszczańskiego, mac-
kiewskiego i lubomelskiego, dokonałem grabieży całego majątku ru-
chomego i spaliłem jej mienie nieruchome. W sumie w tych rejonach 
w ciągu 29 i 30 sierpnia 1943 r. powyrzynałem i powystrzeliwałem 
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ponad 15 tys. spokojnych mieszkańców, wśród których byli starcy, 
kobiety i dzieci. Dokonaliśmy tego w sposób następujący: po spę-
dzeniu co do jednego wszystkich mieszkańców do jednego miejsca, 
otoczyliśmy ich i zaczęliśmy rzeź. Następnie, gdy już nie zostało ani 
jednego żywego człowieka, kopaliśmy głębokie jamy, wrzucaliśmy 
w nie wszystkie trupy, zasypywaliśmy ziemią i, aby ukryć ślady, zapala-
liśmy ogromne ogniska i szliśmy dalej. W ten sposób przechodziliśmy 
od wsi do wsi, aż zniszczyliśmy całą ludność – ponad 15 tys. ludzi” 
(Geneza nacjonalizmu ukraińskiego – odmiany faszyzmu europejskiego, 
„Na Rubieży”, nr 68 (2003)). 

Moi drodzy, istotnie, przerażające są relacje z tych zbrodni. Henryk 
Komański, były mieszkaniec Jezioran Szlacheckich, któremu udało się 
uniknąć śmierci, wspomina: „Byłem świadkiem śmierci swojej babci, 
którą wrzucono do studni, i ciotek, które zakłuto nożami w Jezioranach 
Szlacheckich, gdzie zostało zamordowanych ok. 80 osób. Pozostali na 
zawsze w miejscach mordu. Nie było czasu ich pochować, bo trzeba 
było uciekać”.

Inny świadek zbrodni tego czasu – Romuald Wernik, autor wielu 
książek o Kresach, mieszkający od roku 1948 w londynie, wyznaje: 
„Miałem kuzynkę matki, która wyszła za mąż za Ukraińca. ten, aby 
wstąpić do UPA, musiał zamordować swoją żonę Polkę i swoje dzieci, 
gdy były małe lub gdyby nie chciały pójść do UPA. Wobec tego ów 
Ukrainiec razem z synami zarąbali matkę i żonę we trójkę siekierami. 
takich udokumentowanych wypadków jest kilkaset. to było stoczenie 
się w największe bagno. tego nie można sobie nawet wyobrazić”. 

W innym miejscu tenże autor ujawnia: „Mamy zdjęcia spod 
Buczacza, gdzie polskie dzieci przybito po pięcioro (tzw. wianuszki) 
do drzew w dużej, starej alei lipowej i nazwano to «drogą do wolnej 
Ukrainy». Ponadto dzieci rozdzierano za nogi. W Porośli wyrznięto 
wioskę, później w domu sołtysa oficerowie UPA, pili i jedli, ciesząc 
się, że Polaków «wyrżnęli». Przybili nożem do blatu stołu dwumie-
sięczne dziecko i wsadzili mu w usta kiszony ogórek”.

Niech te świadectwa wystarcza nam, abyśmy wiedzieli o co się 
modlimy. Chcemy pokornie prosić Pana Boga, by nigdy nie wróciły 
tamte czasy.

Chcemy także powiedzieć, że jeśli dziś mówimy o tych bolesnych 
wydarzeniach, to nie po to, aby drażnić potomków odpowiedzialnych 
za tamte zbrodnie, nie po to, aby odnawiać dawne rany, ale o to, by 
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nie zamazywać prawdy. Bez prawdy bowiem nie możemy budować 
dobrych stosunków między narodami. Bez prawdy nie można budować 
pomyślnej przyszłości. Nie pochwalamy zatem tych polityków, którzy 
mówią, że nie trzeba o tym mówić, by nie drażnić naszych sąsiadów. 
Wcale nie chodzi tu o drażnienie, ale o zgodę na prawdę historyczną. 
Nie wolno bowiem fałszować historii, ale ją odkrywać w prawdzie, by 
można było prowadzić dialog i podjąć działanie, by nigdy nie powtó-
rzyły się tego rodzaju zbrodnie, żeby ci, którzy zawinili, nie wstydzili 
się słowa „przepraszam”.

Moi Drodzy, żeby iść do przodu, w przyszłość, musimy znać prawdę 
o przeszłości i na prawdzie budować pokój, sprawiedliwość i wolność. 
Ostatnio Ojciec Święty Benedykt XVI, gdy wynosił do chwały ołtarzy 
naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II, powiedział, że błogosławio-
ny Papież Jan Paweł II bronił dwóch takich wielkich spraw: prawdy 
i życia. Wielokrotnie powtarzał, że prawda jest warunkiem wolno-
ści. Nie będzie w Polsce wolności, nie będzie wolności w Europie, 
w świecie, jeżeli nie będzie prawdy. Stąd też wracamy do historii, by 
poznać prawdę, nawet tę najtrudniejszą i najboleśniejszą – poznać 
ją nie po to, aby nadal nienawidzić, żeby dać jakiś odwet, bo to nie 
jest chrześcijańskie. Chodzi o to, aby przebaczyć i iść dalej w zgodzie, 
ku lepszej wspólnej przyszłości. Pan bóg przysłał nas na świat nie po 
to, aby innych zabijać, innych niszczyć, ale aby innym pomagać, żeby 
sobie nawzajem służyć. Pan Jezus przypomniał nam dziś, że miłość 
polega na zachowaniu Jego przykazań. Chcemy te przykazania na 
nowo promować i zachowywać. 

Kościół tak często wzywa nas do wierności Bożemu prawu, bowiem 
wszelkie zło rodzi się z nieposłuszeństwa Panu Bogu. Doświadczenie 
historyczne mówi nam, że jak człowiek odwróci się od Pana Boga, 
to się odwraca i od człowieka. Niszczyciele Pana Boga stają się nisz-
czycielami człowieka. Nie słuchajcie tych, którzy mówią Kościół to 
ciemnogród, że nie nadąża za duchem czasu, hamuje postęp i drogę 
do szczęścia. Nie dajmy się zwodzić. Słuchajmy głosu Kościoła, przez 
który dochodzi do nas głos Pana Boga. „trzeba bardziej słuchać Pana 
Boga, aniżeli ludzi”. Budujmy zatem przyszłość na prawdzie i miłości. 
Amen.
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6.
BP IGNACy DEC

odnowIenIe narodu 
Przez odnowIenIe rodzIny

Wambierzyce, 28 maja 2011 r. 
Homilia w czasie dorocznej 

Diecezjalnej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin 
do Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin

1. Jako uczniowie chrystusa – skazani na prześladowanie
W ostatnich dniach czytamy piętnasty rozdział Ewangelii św. Jana. 

W rozdziale tym Pan Jezus przypomina nam najpierw, że jest dla 
nas krzewem winnym a my latoroślami, że tylko wtedy przynosimy 
owoce, jeśli w Nim trwamy. Wyznaje w nim także swoją miłość do 
nas i wzywa nas do miłości: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15, 9). Mówi także, że 
to nie my Jego wybraliśmy, ale On nas wybrał: „Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli 
i owoc przynosili i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).

W dzisiejszym fragmencie Pan Jezus uświadamia nam, że jako 
Jego uczniowie jesteśmy skazani na prześladowanie. Prześladowanie 
może być zawinione lub nie niezawinione. Jeśli kogoś skrzywdzi-
łeś, okłamałeś, poniżyłeś, to możesz być znienawidzony przez tego, 
komu dokuczyłeś. Obaj wtedy jesteście dziećmi tego świata – ty, bo 
dopuściłeś się zła, on – bo uległ nienawiści.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o innej sytuacji, mówi 
o prześladowaniu niezawinionym. Jeżeli ktoś jest przeciwko tobie, 
z powodu twojej przynależności do Chrystusa, to jest to dla ciebie 
honor, pod warunkiem, że nie złorzeczysz temu, kto cię nienawidzi, 
że go błogosławisz i za niego się modlisz. 

W wielu krajach ludzie są prześladowani wprost za to, że wierzą 
w Chrystusa, że starają się w życiu osobistym i publicznym przestrzegać 
Jego nauki. Jakże często dzisiaj w krajach demokratycznych spotykają 
nas epitety, szyderstwa, oszczerstwa, izolacja za to, że sprzeciwiamy 
się zabijaniu nienarodzonych, że jesteśmy przeciw aborcji, eutanazji, 
że bronimy nierozerwalności małżeństwa i czystości przedmałżeńskiej, 
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że nie aprobujemy pornografii i zachowań homoseksualnych. Już 
Chrystus był znienawidzony przez świat za dawanie świadectwa, „że 
jego uczynki są złe” (J 7, 7).

Dzisiaj spośród wyznawców różnych religii najbardziej są prześla-
dowani chrześcijanie i to zarówno w krajach niechrześcijańskich, jak 
np. w Chinach czy w krajach arabskich, a także w krajach chrześci-
jańskich, jak np. w Europie. Im bliżej jesteśmy Chrystusa, im wierniej 
stoimy przy Jego nauce, tym częściej nazywają nas fundamentalistami, 
ciemnogrodem, wstecznikami, antysemitami itp. 

Nie jest to nowość. taką drogę wytyczył nam sam Chrystus i taką 
drogą szli tak często chrześcijanie w poprzednich wiekach. Dla przy-
kładu przytoczmy fragment z Listu do Diogeneta, czytany w liturgii 
Godzin we środę piątego tygodnia wielkanocnego: „Chrześcijanie 
nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani języ-
kiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują 
się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się 
niczym szczególnym. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby 
obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą 
wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną 
i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz 
nie porzucają nowo narodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie 
jedno łoże. Są w ciele, lecz nie żyją według ciała. Przebywają na ziemi, 
lecz są obywatelami nieba […]. Kochają wszystkich ludzi, a wszy-
scy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, skazywani na śmierć, 
a zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie 
dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie 
tej znajdują chwałę […] Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają 
ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są 
jak zbrodniarze. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Grecy ich prze-
śladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest 
przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, 
tym są w świecie chrześcijanie. Duszę znajdujemy we wszystkich 
członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza mieszka 
w ciele, a jednak nie jest z ciała i chrześcijanie w świecie mieszkają, 
a jednak nie są ze świata […]. Ciało nienawidzi duszy i chociaż go 
w niczym nie skrzywdziła, przecież z nią walczy, ponieważ przeszka-
dza mu w korzystaniu z rozkoszy. Świat też nienawidzi chrześcijan, 
chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego 
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rozkoszom. Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi, i jego członki. 
I chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą”.

2. kardynał Stefan wyszyński w obronie małżeństwa i rodziny 
Dziś mija trzydziesta rocznica odejścia do wieczności wielkiego 

Syna naszego Kościoła i narodu, jakim był kard. Stefan Wyszyński, 
Prymas tysiąclecia. Wśród wszystkich wartości bronił godności ro-
dziny, w imię hasła „Rodzina Bogiem silna”.

a) Promocja rodziny
W swoim nauczaniu Prymas tysiąclecia mówił wiele o rodzinie 

jako wspólnocie życia i miłości, w której przekazuje się dar życia i wy-
chowuje nowe pokolenia. Podkreślał, że rodzina jest fundamentem 
Kościoła i społeczeństwa, a rodzina rodzin stanowi Naród. Upadają 
narody, upadają cywilizacje, gdy wcześniej upada rodzina. Mocna 
rodzina jest fundamentem mocnego narodu. Prymas zwracał uwa-
gę, jak ważny jest przyrost naturalny i to, aby w Polsce – jeżeli ma 
przetrwać – rodziły się dzieci.

Dziś widać gołym okiem, jak bardzo miał rację. Jest sprawą bardzo 
niepokojącą, że od roku 1988 nie ma w Polsce przyrostu naturalnego, 
że nie ma zastępowalności pokoleń. W niedawno opublikowanym 
raporcie the World Factbook opracowanym na zlecenia CIA, jest 
odnotowane, że Polska wśród 223. krajów świata zajmuje 209. miejsce. 
Jeśli sytuacja się nie zmieni, to trzeba powiedzieć, że znaleźliśmy się 
w grupie krajów bez przyszłości, z nasilającymi się problemami go-
spodarczymi i zapaścią systemu emerytalnego oraz ochrony zdrowia. 
Prymas tysiąclecia w jednej z homilii, odnosząc się do materializmu 
praktycznego i egoizmu, wygodnictwa, zauważył: „Powiadają, że czas 
to pieniądz, ja wam powiadam – czas to miłość”. 

b) W obronie poczętego życia
W ostatnim roku uwięzienia, w Komańczy, napisał nowy, zaktuali-

zowany tekst, ślubów Jana Kazimierza z 1656 r. tekst ten został po-
tajemnie przesłany na Jasną Górę, gdzie został odczytany 26 sierpnia 
1956 r. podczas uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej w obecności 
ponad miliona wiernych. W tekście tym znalazły się słowa: „Święta 
Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma 
utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na 
straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego 



211 MAtERIAŁy DUSZPAStERSKIE

dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli 
o byt i wolność Narodu, płacąc własną krwią. Gotowi jesteśmy raczej 
śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać 
będziemy na największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcen-
niejszy skarb Narodu”. 

c) W obronie dobrego wychowania
22 maja 1972 roku Prymas mówił do młodzieży akademickiej 

w Warszawie: „Zapytajcie każdy siebie: jakiej chce Polski? Nie myśl-
cie, że przemawia do was szowinistyczny nacjonalista. Nie! Przemawia 
do was syn Narodu, który kocha swoją Ojczyznę. A kochać ją to 
znaczy miłować wszystko, co Polskę stanowi. Jakiej więc chcecie 
Polski? Pytam, czy chcesz., aby Polska była pijana? Czy chcesz Polski 
rozwiązłej? Czy chcesz Polski bezdzietnej, w której tak wiele nie-
narodzonych Polaków idzie… do kanałów? Czy chcesz Polski bez 
wiary w Boga i ludzi, a więc bez ideałów, bez porywów i wzlotów, 
bez zdolności do poświęcenia i ofiary? Drodzy moi! Ja tylko was 
pytam. Nie czynię wymówek. Nie oskarżam. Ja tylko pytam: jakiej 
chcecie Polski?”.

d) Promocja zdrowego patriotyzmu – miłości do Ojczyzny
Kard. Stefan Wyszyński, Prymas tysiąclecia, krótko przed swoją 

śmiercią mówił do rodaków: „tak często słyszy się zdanie: «Piękną 
i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę». Jednakże trudniej jest 
niekiedy żyć dla Ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać 
swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym nieraz bo-
haterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata […] Wytrwać dla 
Ojczyzny, nabrać zaufania do niej, mieć gotowość oddania jej wszyst-
kiego z siebie […] Jakże ważna jest świadomość, że jesteśmy na 
służbie temu Narodowi, który przez całe wieki przygotowywał nam 
ojczystą ziemię, na której nam wypadło dziś żyć. Jesteśmy z tym 
Narodem tak bardzo związan”. 

Późnym popołudniem 25 września 1953 r. Prymas Polski powie-
dział do alumnów seminarium duchownego i młodzieży warszaw-
skiej: „Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził 
sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste 
ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, ze prymas stchórzył – nie wierz-
cie. Gdy będą mówili, że prymas działa przeciw narodowi i własnej 
Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce 
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i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Prymas nigdy nie 
zdradził i nie zdradzi sprawy Kościoła, choćby miał za to zapłacić 
życiem i własną krwią”. 

Późnym wieczorem tego samego dnia ks. kard. Stefan Wyszyński 
został aresztowany i przewieziony najpierw do Rywałdu koło Gru-
dziądza, a następnie do trzech innych miejsc internowania: Stoczka 
Warmińskiego, Prudnika Śląskiego i Komańczy koło Sanoka. 

Drodzy bracia i siostry, polećmy Matce Bożej trudne sprawy na-
szych polskich małżeństw i rodzin. Rodzina polska potrzebuje uzdro-
wienia. Uzdrowienia potrzebuje cała polityka rodzinna naszego rządu 
i parlamentu. Często jest ona antyrodzinna. A przecież rodzina jest 
fundamentem narodu. Kondycja rodziny wpływa na kondycję narodu. 
Dlatego prośmy Matkę Najświętszą Wambierzycką Królową Rodzin 
o niebieskie wsparcie. Niech rodziny nasze będą niezagrożoną ko-
lebką życia i szkołą dobrego, moralnego, religijnego i patriotycznego 
wychowania. Amen. 

7.
BP IGNACy DEC

unIwersytet 
– szkoŁĄ rozwoju duchowego

Zielona Góra – konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej, 7 czerwca 2011 r. 
Homilia podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem 
bpa Stefana Regmunta, biskupa zielonogórskogorzowskiego 

z okazji 10lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego
 i 46lecia zielonogórskiego środowiska akademickiego 
połączona z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa 

Uniwersytetu Zielonogórskiego ks. bp. dr. Adamowi Dyczkowskiemu

wstęp
Otrzymaliśmy piękne teksty biblijne na dzisiejszą uroczystość 

10-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego i 46-lecia zielonogórskie-
go środowiska akademickiego. Zanim je odniesiemy do środowiska 
Uniwersytetu, przypomnijmy, jakie przesłanie kryją one dla każdego 
chrześcijanina i dla każdego człowieka.
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1. Przesłanie słowa Bożego
W pierwszym czytaniu zostało nam przypomniane, że wszyscy je-

steśmy powołani do poszukiwania mądrości. „Będąc jeszcze młodym, 
zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. 
U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę […] 
Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować 
Prawo; ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. 
Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu” 
(Syr 51, 13-14.19-20a).

Z tekstu wynika, że mądrość jest nam dana i zadana. Jest dana, 
to znaczy, że jest ona darem Bożym, jest jednym z siedmiu darów 
Ducha Świętego, o który trzeba prosić w modlitwie. Jest nam także 
zadana – to znaczy, że trzeba jej poszukiwać w trudzie i w wysiłku 
i to z oczyszczonym sercem: „Dusza moja walczyła o nią […] I zna-
lazłem ją dzięki oczyszczeniu”. Mądrość jest szczególną sprawnością 
duchową człowieka, decydującą o jego szlachetności i wielkości. 

W Ewangelii została dziś proklamowana przypowieść Pana Jezusa 
o talentach. Można w niej odnaleźć trzy podstawowe prawdy:

 
a) Prawda pierwsza: każdy człowiek otrzymuje od Boga jakieś 

talenty, uzdolnienia: cielesne a zwłaszcza duchowe. Jedni otrzymują 
ich więcej inni mniej. Jedni takie, drudzy inne. Jest pewne, że każdy 
coś otrzymał. Dlatego nie wolno mówić, że się nic nie otrzymało, że 
otrzymało się za mało. Nie wolno zazdrościć tym, którzy otrzymali 
więcej. Bóg dobrze porozdawał, dobrze wiedział komu co przydzielić. 
Każdy otrzymuje tyle, aby mógł się zbawić. te talenty powinniśmy 
znać, by wiedzieć za co Panu Bogu dziękować.

b) Prawda druga: Bóg daje talenty, uzdolnienia po to, by je roz-
wijać, pomnażać. Nie jest zatem ważne jakie się talenty otrzymało, 
ale co się z nimi zrobiło. talentów nie wolno zakopać, schować, nie 
wolno włożyć ich do zamrażarki. Droga życia jest drogą rozwoju, 
przede wszystkim drogą rozwoju duchowego. Rozwój biologiczny trwa 
do czasu młodości. Ma on swoje wyraźne granice. Do pewnego czasu 
rośniemy w górę, przybywamy na wadze. W rozwoju biologicznym 
się zatrzymujemy, natomiast nie wolno nam się zatrzymać w rozwoju 
duchowym. Rozwój duchowy, rozwój uzdolnień duchowych: intelek-
tualnych i wolitywnych nie ma zakreślonych granic. Wiemy dobrze, 
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że możemy być mądrzejsi niż jesteśmy, możemy być lepsi, bardziej 
cierpliwi, bardziej kochający niż teraz jesteśmy. Możesz być ciągle 
jeszcze lepszym człowiekiem niż jesteś. Zatem idziemy przez życie 
ziemskie do Boga, do wieczności, drogą rozwoju, drogą pomnażania 
talentów.

c) trzecia prawda zawarta w przypowieści o talentach. Z otrzy-
manych talentów trzeba się będzie rozliczyć. Czas rozrachunku na 
pewno nadejdzie. Dla niektórych ludzi nadchodzi zupełnie niespo-
dzianie. Niektórzy wychodzą rano z domu i już do niego nie wracają. 
Niektórzy kładą się spać i rano się nie budzą. Przyjście Pana po 
każdego z nas będzie połączone z rozrachunkiem naszego życia. 
Każdy będzie na końcu zapytany, co zrobił z tymi talentami, które 
otrzymał. Bóg każdego dobrze i sprawiedliwie rozliczy.

Wtedy, przy tej ocenie, nie będzie tak ważne kim się tu na ziemi 
było, ale czego się dokonało. Nie ważne czy się było prezydentem, 
aktorem, profesorem, lekarzem, biskupem, księdzem, matką czy oso-
bą samotną, człowiekiem prostym czy wykształconym. Ważne będzie 
to, ile zyskamy nowych talentów, z czym staniemy przed Bogiem.

Po tym wskazaniu na główne wątki w ogłoszonym słowie Bożym 
spróbujmy jeszcze zaaplikować je do realiów dzisiejszego święta ob-
chodzonego w zielonogórskim środowisku akademickim. 

2. Uniwersytet – środowiskiem wspólnego poszukiwania 
prawdy, która jest mądrością 
Gdy dzisiaj czcimy dziesięciolecie powstania Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego, przypomnijmy czym jest uniwersytet i jakie ma zada-
nia. A więc przypomnijmy, że instytucja uniwersytetu jest dzieckiem 
Kościoła, narodziła się ex corde Ecclesiae. Pierwsze europejskie 
uniwersytety wyłoniły się na progu trzynastego wieku ze szkół kate-
dralnych, klasztornych oraz z tzw. studiów generalnych. Zakładał je 
Kościół albo też dawał przyzwolenie na ich powstanie. Od samego 
początku uniwersytety średniowieczne miały charakter uniwersalny. 
Obejmowały nauczanie wszystkich ówczesnych nauk i były otwarte 
dla młodzieży ze wszystkich narodowości, nacji, stanów i zawodów. 
Stanowiły universitas magistrorum et scholarum, wspólnotę mistrzów 
i studentów, nauczających i nauczanych. Filarami uniwersytetu były 
cztery wydziały: wydział filozoficzny, wydział teologiczny, wydział 
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prawa i wydział medycyny. Średniowieczny uniwersytet łączył w sobie 
kształcenie ogólne z zawodowym, nauczanie z badaniami naukowymi, 
kształtowanie intelektu z pracą nad charakterem, wiedzę z wiarą, 
refleksję nad rzeczywistością naturalną z refleksją nad rzeczywistością 
nadprzyrodzoną. Naczelnym zadaniem uniwersytetu było prowadze-
nie badań naukowych, nauczanie młodzieży oraz promowanie war-
tości, takich jak: prawda, dobro, piękno, świętość. Nie może nikogo 
dziwić, że pełniąc takie zadania, uniwersytety klasyczne były trakto-
wane jako rodzaj świątyń, powołanych do niesienia ludzkości światła 
wiedzy i mądrości, wartości intelektualnych, moralnych i estetycznych. 
Pracę na niwie nauki traktowano jako służbę Bożą adresowaną do 
człowieka w trosce o jego rozwój intelektualny i moralny.

Józef Ignacy Kraszewski w powieści Zygmuntowskie czasy przy-
tacza wzruszającą scenę. Oto scholar udający się do Krakowa, do 
Alma Mater Jagiellonica, gdy dostrzega na horyzoncie szczyty wież 
kościelnych królewskiego miasta, klęka i odmawia pacierz. Zachowuje 
się jak pielgrzym przybywający do świętego miejsca.

Przed dostojeństwem uniwersytetu skłaniał głowę Jana Paweł II. 
W r. 1987 mówił na dziedzińcu KUl-u: „Pamięć tego, czym jest 
uniwersytet – Alma Mater – noszę wciąż żywą. Nie tylko pamięć, ale 
i poczucie długu, który należy spłacać całym życiem” (Jan Paweł II, Do 
końca ich umiłował. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce, 814 czerwca 
1987 roku, Citta del Vaticano 1987, s. 41). 

 Podążając śladami historii instytucji uniwersyteckiej, odno-
tujmy to, iż w czasach nowożytnych nastąpiła zmiana paradygmatu 
uniwersytetu. Pod wpływem trendów oświeceniowych w XIX wieku 
ukształtował się w Europie tzw. pozytywistyczny paradygmat uni-
wersytetu, który w bardzo wielu uczelniach europejskich i amery-
kańskich zastąpił paradygmat tradycyjny, klasyczny. W modelu tym 
wielki nacisk kładziono na poprawność metodologiczną i ścisłość 
prowadzonych badań, ale niestety, zbudowano ten paradygmat na 
filozoficznej tezie, że jedyną rzeczywistością jest świat materialny 
i że jedynie nauki matematyczno-przyrodnicze pozwalają prawdziwie, 
kompetentnie i wyczerpująco go opisać. Zwolennicy pozytywistycz-
nego modelu uniwersytetu oddzielali fakty od wartości. te ostatnie 
eliminowali z życia akademickiego. Dawne naukotwórcze pytanie 
„dlaczego”, pytanie o sens i ostateczny cel życia człowieka, zadumę 
nad jego wymiarem duchowym – wszystko to wypędzono z grodu 
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nauki. Przed poznaniem naukowym postawiono pytanie: „jak się 
mają rzeczy; jaki jest świat, jaki jest człowiek?”. Nauka przestała 
wyjaśniać rzeczywistość, a zajęła się jedynie jej opisem. Zmieniono 
także cel kształcenia uniwersyteckiego. W edukacji akademickiej na 
pierwszy plan wysunięto przygotowanie do zawodu, a nie uformo-
wanie studentów na mądrych, kierujących się prawym sumieniem 
absolwentów. W powstających nowych uniwersytetach nie było już 
miejsca na wydziały teologiczne. 

Zauważmy, że pozytywistyczny model uniwersytetu zawłaszczyły 
sobie systemy totalitarne i dostosowały go do swoich ideologicznych 
celów. Nauka wyzwolona z rzekomego zniewolenia kościelnego po-
padła w zniewolenie ideologiczne. Odtąd nie liczyły się kompeten-
cje naukowe, ale tzw. poprawność ideologiczna. Znakomitych, ale 
ideologicznie niepoprawnych profesorów odsuwano od dydaktyki, 
spychano na margines, przenoszono gdzieś do archiwów, laboratoriów 
albo wysyłano na wcześniejsze emerytury. Z wielu uniwersytetów 
usunięto wydziały teologiczne. Szkoły wyższe poddano indoktrynacji 
ideologicznej i czyniono z nich ośrodki ateizmu.

Pozytywistyczny model uniwersytetu, niestety, nie jest dziś zupeł-
nym przeżytkiem. Mimo, że komunizm, skompromitowany ideowo, 
kulturowo i ekonomicznie, upadł w Europie już kilkanaście lat temu, 
materialistyczna ideologia pozytywistyczno-marksistowskiego modelu 
uniwersytetu funkcjonuje nadal w wielu europejskich, i nie tylko 
europejskich uczelniach, oddziaływując destruktywnie na kształcącą 
się w nich młodzież, a także na kształt prowadzonych w tych uczel-
niach badań naukowych (zob. Bp S. Wielgus, Nauka i wiara, „Nasz 
Dziennik” z dnia 2-3 listopada 2002 r. s. 23).

W drugiej połowie XX wieku pojawił się na Zachodzie, a zwłaszcza 
w Stanach Zjednoczonych, trzeci model uniwersytetu, tzw. model post-
modernistyczny. Wyrósł on na gruncie sprzeciwu wobec modelu pozyty-
wistycznego. Nie naruszył pozytywistycznej tezy o totalnej materialności 
świata, ale podważył pozytywistyczną tezę o nieograniczonych zdol-
nościach poznawczych ludzkiego rozumu. Zakwestionował istnienie 
niezmiennych, absolutnych wartości, takich jak: prawda, dobro, piękno. 
Ogłosił upadek myślenia jednoznacznego i pewnego. Gloryfikował 
bezsens, chaos, relatywność, subiektywność, permisywizm moralny, 
absolutną wolność. Reakcją ze strony Kościoła na ten model uniwer-
sytetu i nauki jest encyklika Jana Pawła II Fides et ratio (1998).
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Drodzy bracia i siostry, życie pokazało, że świata nie da się opisać 
jedynie w wymiarach materialnych. Sama materia stała się dla nauki 
zagadką nie do przeniknięcia. W ostatnim czasie z powrotem do 
nauki wróciło słowo: „tajemnica”. O ile teologia od dawna mówiła 
o tajemnicach nadprzyrodzonych, poznawanych przez wiarę, a więc 
o tajemnicach wiary, o tyle w najnowszych czasach wielu uczonych 
wyraźnie przyjmuje tajemnice przyrodzone, naturalne. W stosunku do 
dziewiętnastowiecznej pychy, gloryfikującej hasło świata bez tajemnic, 
że nauka wszystko może i wszystko wyjaśni, daje się dziś zauważyć 
większa pokora wobec tajemnicy, pokora wobec rzeczywistości. 

Owocem tego trendu jest powrót wydziałów teologicznych na 
uniwersytety, jest odwrót od pozytywistycznej, zawężonej koncepcji 
nauki i rozszerzenie jej o nauki humanistyczne, w tym o filozofię 
i teologię. Życie pokazało, że nauki pozytywistyczne, przyrodnicze 
nie są w stanie opisać adekwatnie rzeczywistości, przede wszystkim 
nie są w stanie opisać i wyjaśnić tajemnicy człowieka, jego ducha, 
który poznaje abstrakcyjnie, który jest wolny w swoich decyzjach 
moralnych i który potrafi bezinteresownie kochać. 

I tak oto doczekaliśmy się zbliżenia tzw. nauk świeckich, przy-
rodniczych, technicznych i humanistycznych do teologii oraz nauki 
do religii.

Na linii tego trendu odnajdujemy i dzisiejszą uroczystość, kiedy to 
Uniwersytet obdarza osobę duchowną, biskupa, pasterza najwyższą 
godnością akademicką, tytułem doktora honoris causa. Chwała za 
to Uniwersytetowi, uznanie dla tych, którzy chcą razem zdążać do 
prawdy, drogą rozumu i drogą wiary, drogą nauki i religii. 

Wszystkie te procesy w świecie nauki i kultury dokonały się niewąt-
pliwie pod wyraźnym wpływem wielkiego syna naszej ziemi, bł. Jana 
Pawła II: człowieka nauki i religii, filozofii, teologii i mistyki, wielkiego 
rozumu i głębokiej wiary.

3. Bł. Jan Paweł ii o pojednaniu nauki i religii, wiary i rozumu 
Chciałbym pod koniec przytoczyć słowa Ojca Świętego Jana 

Pawła II skierowane do Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni 
Wrocławia i Opola dnia 8 stycznia 2004 r. podczas audiencji 
w Watykanie. Przypomnę, że była to audiencja w czasie której rek-
torzy z uczelni Dolnego Śląska wręczyli Ojcu Świętemu Złoty laur 
Akademicki, z racji 50-lecia jego habilitacji. Papież Jan Paweł II 
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powiedział wówczas: „Z wdzięcznością przyjmuję dar, jakim wa-
sze uczelnie zechciały mnie wyróżnić. Przyjmuję go jako wyraz 
uznania, ale przede wszystkim jako wymowny znak tej więzi, jaka 
coraz bardziej zacieśnia się pomiędzy Kościołem a światem nauki 
w Polsce. Wydaje się, że dzięki Bogu mamy już za sobą ten okres, 
w którym ze względów ideologicznych usiłowano rozdzielić, a nawet 
w pewien sposób przeciwstawić te dwa źródła duchowego rozwoju 
człowieka i społeczeństwa. Sam tego doświadczyłem w szczególny 
sposób. Jeżeli dziś wspominamy 50-lecie mojej habilitacji, to trzeba 
pamiętać, że była to ostatnia habilitacja na Wydziale teologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wkrótce potem został zniesiony 
przez władze komunistyczne. Był to akt, który rozdzielał instytu-
cje, ale oznaczał zdecydowane dążenie do wprowadzenia podziału 
pomiędzy rozumem i wiarą. Nie mówię tu o tym podziale, który 
zrodził się w późnym średniowieczu na bazie autonomii nauk, ale 
o rozdziale, który się kładł przemocą na duchowym dziedzictwie 
narodu.

Nigdy jednak nie opuszczało mnie przekonanie, że te próby nie 
będą do końca skuteczne. A było ono umacniane przez osobiste 
spotkania z ludźmi nauki, profesorami w różnych dziedzinach, któ-
rzy dawali świadectwo o głębokim pragnieniu dialogu i wspólnego 
poszukiwania prawdy. temu przekonaniu dałem wyraz również 
jako papież, gdy pisałem: «Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na 
których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy» (Fides et 
ratio, nr 1).

Wasza obecność tutaj budzi we mnie nadzieję, że ten ożywczy 
dialog będzie nadal trwał i żadne inne współczesne ideologie nie 
zdołają go przerwać. Z tą nadzieją patrzę w kierunku wszystkich 
polskich uniwersytetów, akademii i szkół wyższych. Życzę, aby wielkie 
możliwości intelektualne i duchowe polskiego świata nauki spotykały 
się z takim materialnym wsparciem, aby mogły być wykorzystane 
i objawione światu, dla powszechnego dobra”.

Słowa te są dla nas wezwaniem, abyśmy w owym dialogu inter-
dyscyplinarnym nie ustawali, ale twórczo go rozwijali; dialogu nauki 
i religii, rozumu i wiary, teologii, filozofii i tzw. nauk szczegółowych: 
humanistycznych, przyrodniczych i technicznych, abyśmy nigdy nie 
działali nawzajem przeciwko sobie, ale współdziałali na drogach ku 
prawdzie i ku dobru. 
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Zakończenie
I zakończmy naszą dzisiejszą refleksję w tej katedrze życzeniem, by 

środowisko akademickie w Zielonej Górze, skupione wokół Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, obchodzącego swój pierwszy jubileusz, żeby 
zarówno profesorowie jak i studenci tego środowiska, rozwijali swoje 
talenty, służyli prawdzie w miłości, żeby na drogach swego nauko-
wego, profesorskiego i studenckiego życia obcowali z Mądrością, 
która pochodzi od Ducha Świętego, żeby łączyli w swojej działalności 
uprawę, pielęgnowanie intelektu i serca, prawdy i miłości. Niech 
temu środowisku, tej universitas, doda blasku dzisiejsze włączenie do 
jej grona człowieka Kościoła, naszego drogiego i cenionego biskupa 
Adama. Amen. 

8.
BP IGNACy DEC

nIech na sPotkanIe w Progach ojca 
domu Po cIeBIe wyjdzIe lItoŚcIwa matka

Dziećmiorowice, 16 czerwca 2011 r. 
Homilia podczas Mszy św. pożegnalnej

śp. ks. Wiesława Kuśnierza w kościele pw. św. Jana Apostoła

wstęp
Księże prałacie, powróciłeś na ostatnie pożegnanie do swoich, 

wśród których przebywałeś ponad 25 lat. Znasz dobrze to miejsce, 
tę świątynię, ten ołtarz, ten konfesjonał. Znasz dobrze tych, którzy 
dzisiaj otaczają twoją trumnę. Przyszli podziękować Bogu za cie-
bie; przyszli prosić, aby ci otworzono dom, w którym mieszkań jest 
wiele dla przyjaciół Boga. Przyszli, by także tobie podziękować za 
twój uśmiech, za każde twoje dobre słowo, słowo pociechy, nadziei, 
słowo rady i słowo upomnienia. Przyszli, by ci powiedzieć, że cię 
naprawdę kochali, że byli za tobą. Przyszli, by w swoich sercach 
utrwalić wspomnienie i utrwalić obraz kapłana, pasterza, ojca, bra-
ta i przyjaciela. Przyszli kapłani, siostry zakonne, przyszli rodzice, 
dzieci, młodzież i starsi.
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Na naszym modlitewnym pożegnaniu się z tobą, tu na dolnoślą-
skiej ziemi, tu w parafii twojego najdłuższego posługiwania – tu w tej 
świątyni, chcemy przewędrować z tobą drogę twego życia, od łona 
matki i kolebki do tej trumny i twego grobu.

Powracamy najpierw na ziemię podkarpacką, gdzie ujrzałeś świa-
tło dzienne. 

1. dom rodzinny – dzieciństwo i młodość
Powracamy do domu bogobojnych rodziców Stanisława i Broni-

sławy z d. Rzepka. tam to, dnia 9 maja 1937 r. wydała cię na świat 
twoja mama. tam się wszystko zaczęło. Nie pogniewasz się księże 
prałacie, gdy tamten świat i tamten czas opiszemy językiem poety.

„Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości
W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka:
Kraj z lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie,
Nie zaburzony błędów przypomnieniem,
Nie podkopany nadziei złudzeniem
Ani zmieniony wypadków strumieniem.
Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał,
te kraje rad bym myślami powitał,
Kraje dzieciństwa – gdzie człowiek po świecie
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie
Miłe i piękne, jadowite rzucił,
Ku pożytecznym oka nie odwrócił.

ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny!
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny!
Jakże tam wszystko do nas należało,
Jak pomnim wszystko, co nas otaczało: 
Od lipy, która koroną wspaniałą
Całej wsi dzieciom użyczała cienia,
Aż do każdego strumienia, kamienia,
Jak każdy kątek ziemi był znajomy
Aż po granicę, po sąsiadów domy!”.
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Drogi księże prałacie, drogi przyjacielu. Pierwszy, najszczęśliw-
szy tu na ziemi etap życia spędziłeś na brzozowskiej, podkarpackiej 
ziemi. tam spędziłeś dzieciństwo i młodość. tam twoi pobożni ro-
dzice nauczyli cię pacierza. Prowadzili do kościoła. tam bawiłeś się 
z kolegami. lata przedszkolne twego życia znaczyła druga wojna 
światowa. Po wojnie przyszedł czas na naukę najpierw w Szkole 
Podstawowej w Bliznem, a potem w Państwowym Gimnazjum w po-
bliskim Brzozowie. tam w rodzinnych stronach zrodziło się twoje 
powołanie kapłańskie. tam Chrystus skierował do ciebie słowa: 
„Pójdź za Mną”. I poszedłeś. Zostawiłeś swój rodzinny do, swoich 
rodziców, swoją wioskę. Zabrałeś z domu rodzinnego wielkie wiano. 
Nie były to majętności tego świata, ale było to dobre wychowanie, 
skarb wiary, skarb miłości do Pana Boga i człowieka. Zapukałeś 
najpierw do Wyższego Seminarium Duchownego do Przemyśla

2. droga do kapłaństwa
Diecezją przemyską kierował wtedy świątobliwy biskup Franciszek 

Barda. W Seminarium przyjął cię ks. rektor Jastrzębski. Czas stu-
diów teologicznych i formacji seminaryjnej w Przemyślu objął lata 
1955-1958. Po zakończonym trzecim roku studiów przeniosłeś się 
do Wyższego Seminarium Duchownego do Wrocławia., gdzie bra-
kowało powołań. Odczytałeś to jako wolę Bożą. Oddaliłeś się zatem 
od rodzinnego domu. Wrocław przyjął cię otwartym sercem. Czas 
pokazał, że tu na Dolnośląskiej ziemi Bóg wybrał dla ciebie miejsce 
realizacji twego powołania kapłańskiego. Przyszedłeś do Wrocławia, 
kiedy Archidiecezja wrocławska miała już własnego biskupa w osobie 
ks. bpa Bolesława Kominka. Gdy wkraczałeś w mury wrocławskiego 
seminarium rektorem jego był ks. dr Paweł latusek. Na piątym roku, 
7 lutego 1960 r. przeżywaliście we Wrocławiu pierwszą powojenną 
konsekrację biskupią – ks. dra Wincentego Urbana. 

Droga do kapłaństwa została uwieńczona święceniami kapłańskimi 
dnia 26 marca 1961 r. Z Wieczernika seminaryjnego wyruszyłeś wraz 
z kolegami na żniwo Pańskie.

3. lata posługi kapłańskiej
Zagony Kościoła na Dolnym Śląsku trzeba było przeorywać so-

lidną pracą. Było to zaledwie 15 lat po wojnie. Pracowali tu pionie-
rzy, kapłani przybyli z Kresów Wschodnich. Było widać jeszcze wiele 
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niezabliźnionych ran po drugiej wojnie światowej. Odzyskane ziemie 
zachodnie władze komunistyczne pod dyktando Moskwy traktowały 
jako poligon ateizmu. Pobożnej ludności przybyłej tu w największej 
części z Kresów Wschodnich chciano zaszczepić ateizm. Szerzycielom 
ateizmu i laicyzmu stawili opór gorliwi kapłani, którzy podjęli katechiza-
cję parafialną i pracę nad zdrowiem moralnym i religijnym rodziny.

Księże prałacie przez pierwszych 9 lat przeszedłeś przez 6 placówek 
wikariuszowskich: Chojnów (1961-1962); Duszniki Zdrój (1962-1963); 
Zawidów (1963), Sobótkę (1963-1966); Bielawę Dolną (1966-1967 
oraz Małomice (1967-1970). Następnie przyszła pierwsza placówka 
proboszczowska w Roztokach – w latach 1970-1982). 

I w końcu parafia pw. św. Jana Apostoła w Dziećmorowicach. 
Od 1982 do 2007 r. 25 lat proboszczowania i jakiś czas emerytury. 
to w 1986 r. obchodziłeś srebrny jubileusz kapłaństwa, na który 
otrzymałeś list gratulacyjny od ks. kard. Henryka Gulbinowicza. 
W latach 1992-2004 należałeś do duchowieństwa diecezji legnickiej, 
a od 25 marca 2004 r. stałeś się kapłanem diecezji świdnickiej. W roku 
2007 ze względu na pogarszający się stan zdrowia poprosiłeś o przej-
ście na wcześniejszą emeryturę. W tym roku dane ci było jeszcze 
świętować złoty jubileusz kapłaństwa.

Zakończenie
Drogi księże prałacie, chylimy dziś pokornie nasze głowy przed 

wyrokiem Bożej Opatrzności. Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus 
przygotował już dla niego mieszkanie w lepszym świecie, gdzie nie 
ma chorób, zmartwień, żadnych trosk, gdzie już nikt nie umiera. 
Jezus dziś powiedział do nas: „Niech się nie trwoży serce wasze 
[…] W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to 
bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy 
odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do 
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14, 1-3). Przyszedł 
Chrystus po ciebie. W tej Eucharystii stajemy przed Nim, stajemy 
przed całym niebem i przekazujemy Cię w pokornej modlitwie do 
niebieskiego domu. Pana wieczności pokornie prosimy o oczyszczenie 
cię z grzechów i przybranie cię w strój zbawienia na wieczną ucztę 
Baranka. 

Drogi nasz księże prałacie Wiesławie, po tej Mszy św. pożegnalnej 
zaśpiewamy nad twoją trumną słowa: „Przybądźcie z nieba na głos 
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naszych modlitw, mieszkańcy chwały, wszyscy Święci Boży. Z obło-
ków jasnych zejdźcie aniołowie, z rzeszą zbawionych spieszcie na 
spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi 
ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed 
oblicze Boga Najwyższego. Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, 
On wezwał ciebie do Królestwa światła. Niech na spotkanie w pro-
gach Ojca domu po ciebie wyjdzie litościwa Matka”. 

Drogi księże prałacie, drogi przyjacielu. Prosimy Maryję, aby cię 
powitała na progu domu Ojca. Prosimy, aby cię zaprowadziła na kom-
naty niebieskie, abyś tam znalazł pokój i odpocznienie. Napracowałeś 
się tu na tej ziemi. Byłeś wrażliwy na prawdę, dobro, na piękno. Brak 
nam będzie twoich pięknych, mądrych przemówień, twojego teno-
rowego głosu, twojego pogodnego usposobienia, twojego zdrowego 
patriotyzmu, ze słowami: „Aby Polska była Polską”.

Spoczywaj w pokoju dobry, szlachetny kapłanie. Pamiętaj o tych, 
których zostawiasz na tej ziemi. Niech Bóg będzie twoją wieczną 
nagrodą, twoim wiecznym szczęściem. Amen.

Bp Ignacy Dec, Niech na spotkanie w progach Ojca domu… 223
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