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I. VII ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN
MEDIOLAN 2-3 CZERWCA 2012 R.
1.
ŚWIĘTO ŚWIADECTW
Mediolan, Park Bresso, sobota, 2 czerwca 2012 r.
1. CAT TIEN (dziewczynka z Wietnamu):
Ciao, Papa. Jestem Cat Tien i pochodzę z Wietnamu.
Mam siedem lat i chciałbym przedstawić moją rodzinę. To jest
mój tata Dan i moja mama, która ma na imię Tao, a to jest mój
brat Binh.
Chciałabym wiedzieć coś o twojej rodzinie, kiedy byłeś mały, jak
ja...
OJCIEC ŚWIĘTY: Dziękuję, kochanie, także twoim rodzicom
serdecznie dziękuję. Pytasz więc, jakie mam wspomnienia z mojej
rodziny: byłoby ich tak wiele! Chciałem tylko powiedzieć kilka rzeczy. Zasadniczą sprawą dla nas jako rodziny była zawsze niedziela.
Niedziela zaczynała się jednak już w sobotę po południu. Ojciec
czytał nam niedzielne teksty liturgiczne z bardzo w tamtym czasie
popularnej w Niemczech książki, gdzie były one także wyjaśniane. Tak
rozpoczynała się niedziela: już wchodziliśmy w liturgię w atmosferze
radości. Następnego dnia szliśmy na Mszę św. Nasz domy był blisko
Salzburga, a więc mieliśmy dużo muzyki – Mozart, Schubert, Haydn
– i kiedy rozpoczynało się „Kyrie”, to jakby otwierało się niebo. A potem w domu ważny był oczywiście wielki wspólny obiad. Następnie
razem dużo śpiewaliśmy. Mój brat jest świetnym muzykiem. Już jako
chłopiec komponował różne utwory dla nas wszystkich, a cała rodzina śpiewała. Mój tato grał na harfie i śpiewał. Są to niezapomniane
chwile. Potem, oczywiście, wspólnie podróżowaliśmy, odbywaliśmy
długie spacery. Mieszkaliśmy blisko lasu i spacery po lesie były czymś
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pięknym: przygody, gry i tak dalej. Jednym słowem, byliśmy jednego
serca i jednej myśli, z wieloma wspólnymi doświadczeniami, nawet
w czasach bardzo trudnych, gdyż był to czas wojny, a wcześniej dyktatura, później zaś bieda. Ale była między nami wzajemna miłość,
silna była radość również z powodu rzeczy prostych. W ten sposób
mogliśmy wytrzymać i pokonać także i te rzeczy. Wydaje mi się, że
było to bardzo ważne, że nawet małe rzeczy dawały radość, bo w ten
sposób wyrażało się serce drugiej osoby. Dorastaliśmy także w przekonaniu, że warto być człowiekiem, bo widzieliśmy, że dobroć Boga
znajdowała odzwierciedlenie w rodzicach i rodzeństwie. I, prawdę
mówiąc, gdy próbuję sobie wyobrazić, trochę „jak to będzie w raju”,
to zawsze odczuwam, że troszkę tak, jak w czasie mojego dzieciństwa,
mojej młodości. Tak więc w tej atmosferze zaufania, radości i miłości
byliśmy szczęśliwi i myślę, że w niebie powinno być podobnie, jak za
czasów mojej młodości. W tym sensie mam nadzieję, że pójdę „do
domu”, przechodząc na „drugą stronę świata”.

2. SERGE RAZAFINBONY I FARA ANDRIANOMBONANA
(Para narzeczonych z Madagaskaru):
SERGE: Wasza Świątobliwość, nazywamy się Fara i Serge i pochodzimy z Madagaskaru.
Poznaliśmy się we Florencji, gdzie studiujemy, ja inżynierię a ona
ekonomię. Od czterech lat jesteśmy narzeczonymi i jak tylko skończymy studia, marzymy o powrocie do naszej ojczyzny, aby pomóc
rodakom, także poprzez przygotowanie zawodowe.
FARA: Nie przekonują nas panujące na Zachodzie wzorce rodziny,
ale zdajemy sobie sprawę, że i wiele wzorców tradycyjnych naszej
Afryki już się w pewien sposób zdezaktualizowało. Czujemy, że jesteśmy stworzeni dla siebie i dlatego chcemy się pobrać i wspólnie
budować przyszłość. Chcemy również, aby każdy aspekt naszego życia
był ukierunkowany wartościami Ewangelii.
Wasza Świątobliwość, mówiąc o małżeństwie istnieje takie
słowo, które bardziej niż jakiekolwiek inne nas pociąga, a jednocześnie przeraża: „na zawsze” ...
OJCIEC ŚWIĘTY: Drodzy przyjaciele, dziękuję za to świadectwo. Moja modlitwa towarzyszy wam na tej drodze narzeczeństwa
i ufam, że możecie stworzyć, włączając wartości Ewangelii, rodzinę
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„na zawsze”. Wspomniała Pani o różnych typach małżeństwa: znamy
małżeństwo zwyczajowe w Afryce i małżeństwo zachodnie. Także
w Europie, prawdę mówiąc, aż do XIX w. był inny niż obecnie dominujący model małżeństwa. Często małżeństwo było faktycznie
umową między rodami, gdzie usiłowano utrzymać ród, aby otworzyć
nowe perspektywy na przyszłość, aby ocalić własność i tak dalej. Ród
szukał jednej dla drugiego, ufając, że będą dla siebie odpowiedni.
Tak było po części także w naszych krajach. Pamiętam, że w małym
miasteczku, gdzie chodziłem do szkoły, jeszcze w znacznej mierze
tak było. Ale później, od XIX w., nastąpiła emancypacja jednostki,
wolność osobista i małżeństwo nie było już oparte na woli innych, ale
na własnym wyborze. Najpierw pojawia się zakochanie, które przechodzi następnie w narzeczeństwo i wreszcie małżeństwo. Wszyscy
byliśmy wówczas przekonani, że jest to jedyny wzorzec słuszny i że
miłość sama z siebie gwarantuje „na zawsze”, ponieważ miłość jest
absolutna, pragnie wszystkiego, a więc także pełni czasu: jest „na
zawsze”. Niestety, rzeczywistość była inna: widzimy, że zakochanie
jest piękne, ale może nie zawsze tak trwałe, jak uczucie: nie trwa
na zawsze. Widzimy więc, że przejście od zakochania do narzeczeństwa, a potem małżeństwa wymaga różnych decyzji, doświadczeń
wewnętrznych. Jak powiedziałem, to uczucie miłości jest piękne,
ale musi być oczyszczone, musi przejść przez proces rozeznania,
to znaczy, musi również obejmować rozum i wolę. Muszą się zjednoczyć rozum, uczucia i wola. W obrzędzie sakramentu małżeństwa Kościół nie pyta: „Czy jesteś zakochany?”, ale „Czy chcesz?”,
„Czy jesteś zdecydowany?”. To znaczy, że zakochanie musi stać się
prawdziwą miłością, angażując wolę i rozum na drodze, która jest
drogą narzeczeństwa, oczyszczenia, największej głębi tak, aby cały
człowiek, ze wszystkimi swymi zdolnościami, z rozeznaniem rozumu,
siłą woli powiedział: „Tak, to jest moje życie”. Często myślę o godach
w Kanie Galilejskiej. Pierwsze wino jest wspaniałe: to zakochanie:
nie trwa jednak aż do końca: musi przyjść „drugie wino”, to znaczy
musi fermentować, wzrastać i dojrzewać. Miłość definitywna, która
stanie się rzeczywiście „drugim winem” jest piękniejsza, lepsza niż
pierwsze wino. Tego musimy szukać. Jest tu również ważne, aby „ja”
nie było izolowanymi „ja” i „ty”, ale aby była również zaangażowana
wspólnota parafialna, Kościół, przyjaciele. Cała słuszna personalizacja, wspólnota życia z innymi, z rodzinami, które się wzajemnie
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wspierają, jest bardzo ważna i tylko wtedy, w tym zaangażowaniu
wspólnoty przyjaciół, Kościoła, wiary, samego Boga, wzrasta wino,
które trwa na zawsze. Życzę wam wszelkiej pomyślności!

3. RODZINA PALEOLOGOS (Rodzina grecka)
NIKOS: Kalispera! Jesteśmy rodziną Paleologos. Przybywamy
z Aten. Mam na imię Nikos, a to moja żona Pania. Obok są nasze
dzieci Pavlos i Lydia. Przed kilku laty z dwoma partnerami zainwestowaliśmy wszystkie nasze pieniądze i uruchomiliśmy małą firmę
informatyczną. Kiedy pojawił się obecny poważny kryzys gospodarczy drastycznie spadła liczba klientów, a ci którzy pozostali stale
odkładają płatności na później. Z trudem udaje się nam wypłacać
wynagrodzenia dwom pracownikom, a dla nas partnerów pozostaje
bardzo mało, tak iż każdego dnia zostaje coraz mniej na utrzymanie
naszych rodzin. Nasza sytuacja jest jedną z bardzo wielu, milionów
innych. W miastach ludzie chodzą z opuszczoną głową. Nikt już
nikomu nie ufa, brakuje nadziei.
PANIA: Także i my, choć nadal wierzmy w Opatrzność, z trudem
myślimy o przyszłości dla naszych dzieci.
Ojcze Święty, są dni i noce kiedy nachodzi nas pytanie, co zrobić,
żeby nie stracić nadziei. Co może powiedzieć Kościół tym wszystkim
ludziom, osobom i rodzinom, które nie mają już żadnych perspektyw?”.
OJCIEC ŚWIĘTY: Drodzy przyjaciele, dziękuję za to świadectwo,
które wstrząsnęło mym sercem i sercem nas wszystkich. Cóż możemy odpowiedzieć? Słowa nie wystarczają. Powinniśmy zrobić coś
konkretnego i wszyscy cierpimy, ponieważ nie potrafimy uczynić nic
konkretnego. Powiedzmy najpierw o polityce: wydaje się, że powinno
wzrastać poczucie odpowiedzialności wszystkich partii, które obiecują
rzeczy, których nie mogą spełnić, aby nie szukały jedynie dla siebie
głosów, ale były odpowiedzialne za dobro wszystkich. Niech zawsze
będzie jasne, że polityka jest także odpowiedzialnością ludzką, moralną wobec Boga i wobec ludzi. Ponadto, poszczególne jednostki
cierpią i muszą przyjąć, często bez możliwości bronienia się, sytuację
taką, jaka jest. W każdym razie możemy też w tym wypadku powiedzieć: starajmy się, aby każdy uczynił to, co może, aby myślał o sobie,
o swojej rodzinie, o innych z wielkim poczuciem odpowiedzialności,
wiedząc, że ofiary są konieczne, aby pójść do przodu. Trzecia kwestia:

Święto świadectw

7

co możemy zrobić? To jest pytanie, jakie sobie teraz stawiam. Myślę,
że może mogłoby pomóc partnerstwo między miastami, między rodzinami, parafiami. Obecnie w Europie mamy sieć partnerstw, istnieje
wymiana kulturalna, rzecz jasna bardzo dobra i bardzo przydatna,
ale być może trzeba partnerstwa w innym sensie: aby rzeczywiście
jedna rodzina z Zachodu, z Włoch, Niemiec, Francji... podjęła odpowiedzialność, aby pomóc innej rodzinie. W podobny sposób także
parafie, miasta: aby naprawdę wzięły odpowiedzialność, konkretnie
pomogły. Bądźcie pewni: ja i wielu innych modlimy się za was, a ta
modlitwa jest nie tylko wypowiadaniem słów, ale otwiera serce na
Boga i w ten sposób tworzy twórcze podejście do znajdywania rozwiązań. Ufajmy, że Pan nam pomoże, że Pan zawsze będzie wam
pomagał! Dziękuję.

4. RODZINA RERRIE (Rodzina amerykańska)
JAY: Mieszkamy w pobliżu Nowego Jorku. Nazywam się Jay, pochodzę z Jamajki i pracuję jako księgowy. To moja żona Anna – jest
nauczycielką osób niepełnosprawnych. A to naszych sześcioro dzieci,
które mają od 2 do 12 lat. Wasza Świątobliwość może sobie więc
wyobrazić, że nasze życie składa się z nieustannej walki z czasem,
z niepokojów, bardzo skomplikowanych rebusów...
Także u nas, w Stanach Zjednoczonych, jednym z absolutnych
priorytetów jest utrzymanie miejsca pracy i żeby tego dokonać, trzeba
pilnować godzin i często przegrywają na tym relacje rodzinne.
ANNA: Tak, to nie zawsze jest łatwe... Wasza Świątobliwość, można odnieść wrażenie, że instytucje i przedsiębiorstwa nie ułatwiają
godzenia czasu pracy z czasem dla rodziny.
Ojcze Święty, możemy sobie wyobrazić, że także Tobie nie jest
łatwo pogodzić licznych obowiązków z odpoczynkiem.
Czy możemy prosić o kilka rad, które pomogą nam odnaleźć
tę niezbędną harmonię? W wirze tylu bodźców narzuconych przez
współczesne społeczeństwo, jak pomóc rodzinom w przeżywaniu
święta zgodnie z planem Bożym?
OJCIEC ŚWIĘTY: Jest to wielkie pytanie i myślę, że rozumiem
ten dylemat. Priorytet miejsca pracy ma znaczenie fundamentalne,
ale także priorytet rodziny. Jak je pogodzić? Mogę tylko usiłować
dać jakąś radę. Po pierwsze: są firmy, które pozwalają na jakieś
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szczególne wolne dla rodzin, np. z okazji urodzin, itp. Dostrzegają,
że jeśli da się trochę wolnego, to w ostatecznym rozrachunku służy
to przedsiębiorstwu, bo umacnia zamiłowanie do pracy, do miejsca pracy. Chciałbym więc w tym miejscu zachęcić pracodawców do
myślenia o rodzinie, myślenia także, jak pomóc w pogodzeniu tych
dwóch priorytetów. Po drugie: wydaje mi się, że należy szukać pewnej kreatywności, a to nie zawsze jest łatwe. Może to być choćby
wniesienie każdego dnia jakiegoś elementu radości w życie rodziny,
zainteresowania, jakiegoś wyrzeczenia wobec swojej woli, aby być
razem z rodziną, by przyjąć i pokonać trudności, o których mówiono
wcześniej i myśleć o tym wielkim dobru, jakim jest rodzina. W ten
sposób nawet w wielkim pośpiechu można dać każdego dnia coś
dobrego, odnaleźć pogodzenie dwóch priorytetów. Jest też wreszcie niedziela, święto: mam nadzieję, że jest przestrzegana także
w Ameryce! Tak więc, wydaje mi się bardzo ważne, że niedziela,
dzień Pański jest właśnie jako taki również „dniem człowieka”,
abyśmy byli wolni. W opisie stworzenia odnajdujemy, że taki był
pierwotny zamysł Stwórcy: aby jednego dnia wszyscy byli wolni. W tej
wolności jedni dla drugich, dla samych siebie jesteśmy wolnymi dla
Boga. Sądzę więc, że bronimy wolności człowieka, broniąc niedzieli
i świąt jako dni Boga i w ten sposób jako dni dla człowieka. Życzę
wam wszelkiego dobra! Dziękuję!

5. RODZINA ARAUJO (z Porto Alegre w Brazylii)
MARIA MARTA: Wasza Świątobliwość, podobnie jak w innych
częściach świata, także w w naszej ojczyźnie coraz więcej małżeństw
się rozpada.
Mam na imię Maria Marta, a obok mnie stoi Manoel Angelo.
Od 34 lat jesteśmy małżeństwem i mamy już wnuki. Jako lekarz
i psychoterapeutka rodzinna spotykamy wiele rodzin, dostrzegając
w konfliktach małżeńskich coraz wyraźniejszą trudność przebaczenia
i przyjęcia przebaczenia. Jednak w niektórych przypadkach napotkaliśmy pragnienie i wolę budowania nowego związku, czegoś trwałego,
także dla dzieci, które narodzą się z nowego związku.
MANOEL ANGELO: Niektóre z tych par żyjących w nowych
związkach chciałyby zbliżyć się do Kościoła, ale przeżywają ogromne rozczarowanie, widząc że odmawia się im sakramentów. Czują
się wykluczeni, naznaczeni nieodwołalnym wyrokiem.
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Te wielkie cierpienie ranią głęboko tych, których dotyczą. Są to
rozdarcia, które stają się także częścią świata, i są także ranami
naszymi i całej ludzkości.
Ojcze Święty, wiemy, że te sytuacje i ci ludzie są bardzo ważni dla
Kościoła: jakie możemy im przekazać słowa i znaki nadziei?
OJCIEC ŚWIĘTY: Drodzy przyjaciele, dziękuję za waszą bardzo
potrzebną pracę jako psychoterapeutów rodzinnych. Dziękuję za
wszystko, co robicie, by pomóc tym cierpiącym osobom. W istocie,
problem ludzi rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, jest
jednym z wielkich cierpień współczesnego Kościoła. I nie mamy
prostych recept. Jest to wielkie cierpienie i możemy jedynie pomóc
parafiom, poszczególnym ludziom, aby pomogły tym osobom znieść
bólu rozwodu. Powiedziałbym, że czymś bardzo ważnym byłaby rzecz
jasna profilaktyka, to znaczy pogłębienie zakochania od samego początku, aby przemieniło się w głęboką, dojrzałą decyzję. Ponadto,
towarzyszenie podczas trwania małżeństwa, aby rodziny nigdy nie były
samotne, ale były rzeczywiście wspierane na swej drodze życiowej.
Jeśli natomiast chodzi o te osoby, które po rozwodzie żyją w nowych
związkach – musimy powiedzieć tak, jak pan to stwierdził, że Kościół
je kocha, lecz one powinny widzieć i odczuć tę miłość. Wydaje mi się,
że jest to wielkie zadanie parafii, wspólnoty katolickiej, by czynić to,
co możliwe, żeby czuły się one kochanymi, akceptowanymi, że nie są
„poza”, pomimo, że nie mogą otrzymywać rozgrzeszenia i Komunii
św.: powinny widzieć, że nawet w tym stanie żyją w pełni w Kościele.
Być może, skoro nie jest możliwe rozgrzeszenie w spowiedzi św., to
jednak możliwy jest stały kontakt z kapłanem, kierownikiem duchowym, jest to bardzo ważne, aby mogły dostrzec, że im się towarzyszy, że
są prowadzeni. Bardzo jest też ważne, aby odczuwały, że Eucharystia
jest prawdziwa, że się w niej uczestniczy, jeśli wchodzi się rzeczywiście
w komunię z Ciałem Chrystusa. Nawet bez „cielesnego” przyjmowania
sakramentu możemy być zjednoczeni z Chrystusem w Jego Ciele.
Ważne jest, aby to było zrozumiane. Jest ważne, aby rzeczywiście
znalazły możliwość życia życiem wiary, ze Słowem Bożym, z komunią
Kościoła i mogły widzieć, że ich cierpienie jest darem dla Kościoła,
ponieważ w ten sposób służą wszystkim także, aby bronić stabilności
miłości, małżeństwa, i że to cierpienie jest nie tylko udręką fizyczną
i psychiczną, ale jest również cierpieniem we wspólnocie Kościoła
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na rzecz wielkich wartości naszej wiary. Myślę, że ich cierpienie,
jeśli jest naprawdę przyjęte wewnętrznie, jest darem dla Kościoła.
Muszą o tym wiedzieć, że właśnie w ten sposób służą Kościołowi,
że są w sercu Kościoła. Dziękuję za wasz trud.

POZDROWIENIE OFIAR TRZĘSIENIA ZIEMI W EMILII
Uczestnicy święta rodzin świata nie zapomnieli o trudnej sytuacji
osób dotkniętych w minionych dniach trzęsieniem ziemi w Emilii.
Podczas połączenia wideo z dziećmi zgromadzonymi przed miasteczkiem namiotowym w San Felice sul Panaro, Papież skierował do nich
następujące pozdrowienie:
OJCIEC ŚWIĘTY: Drodzy przyjaciele, wiecie, że głęboko odczuwamy wasz ból, wasze cierpienie; przede wszystkim jednak modlę się
codziennie, aby wreszcie skończyło się to trzęsienie ziemi. Wszyscy
chcemy współpracować, aby wam pomóc: bądźcie pewni, że o was
nie zapominamy, że każdy z nas czyni to, co możliwe, aby wam
pomóc – Caritas, wszystkie organizacje kościelne, państwo, różne
wspólnoty – każdy z nas pragnie wam pomóc czy to duchowo w naszej
modlitwie, w naszej serdecznej bliskości, czy też materialnie. Modlę
się za was żarliwie. Niech Bóg wam pomaga, niech nam wszystkim
pomaga! Wszystkiego dobrego! Niech Pan wam błogosławi!

2.
HOMILIA BENEDYKTA XVI
PODCZAS MSZY ŚW. Z OKAZJI VII
ŚWIATOWEGO SPOTKANIA RODZIN
Mediolan, Parco di Bresso, 3 czerwca 2012 r.
Czcigodni Bracia,
Szanowni przedstawiciele władz,
Drodzy bracia i siostry!
Przeżywamy dziś rano, sprawując Ofiarę Eucharystyczną, wielką
chwilę radości i wspólnoty. Jest to wielkie zgromadzenie, zjednoczone z Następcą Piotra, utworzone przez wiernych pochodzących
z wielu krajów. Przedstawia ono sugestywny obraz Kościoła, jednego
i powszechnego, założonego przez Chrystusa i owoc tej misji, którą,
jak słyszeliśmy w Ewangelii, Jezus powierzył swoim apostołom: by
szli i nauczali wszystkie narody, „udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 18-19).
Serdecznie i z głęboką wdzięcznością pozdrawiam kardynała Angelo Scolę, arcybiskupa Mediolanu oraz kardynała Ennio
Antonellego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Rodziny, głównych architektów tego VII Światowego Spotkania Rodzin, a także ich
współpracowników, biskupów pomocniczych Mediolanu i wszystkich
innych biskupów. Z radością pozdrawiam wszystkich tu obecnych
przedstawicieli władz. Moje serdeczne pozdrowienia kieruję przede
wszystkim do was, drogie rodziny! Dziękuję za waszą obecność!
W drugim dzisiejszym czytaniu apostoł Paweł przypomniał nam,
że w chrzcie otrzymaliśmy Ducha Świętego, który jednoczy nas
z Chrystusem jako braci i wiąże nas jako dzieci z Ojcem, tak, że możemy wołać „Abbà! Ojcze!” (por. Rz 8,15.17). W tamtej chwili dano
nam zalążek nowego, Bożego życia, które ma wzrastać, aż do ostatecznego spełnienia w chwale niebios. Staliśmy się członkami Kościoła,
rodziny Boga – „sacrarium Trinitatis” – jak go określa św. Ambroży,
„ludem – jak uczy II Sobór Watykański – zjednoczonym jednością Ojca
i Syna, i Ducha Świętego” (Konst. Lumen gentium, nr 4). Sprawowana
dziś uroczystość liturgiczna Trójcy Przenajświętszej zaprasza nas do
kontemplowania tej tajemnicy, ale pobudza nas także do wysiłku,
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by żyć w komunii z Bogiem i między nami na wzór Trójcy Świętej.
Jesteśmy wezwani do zgodnego przyjęcia i przekazywania prawd wiary;
do przeżywania wzajemnej miłości wobec wszystkich, dzieląc radości
i cierpienia, ucząc się proszenia i udzielania przebaczenia, doceniając
różne charyzmaty pod przewodnictwem Pasterzy. Jednym słowem, jest
nam powierzone zadanie budowanie wspólnot kościelnych, które oby
były coraz bardziej rodzinami, zdolnymi do odzwierciedlenia piękna
Trójcy Świętej i ewangelizowania nie tylko słowem, ale powiedziałbym
przez „promieniowanie”, siłą przeżytej miłości.
Do bycia obrazem Jedynego Boga w trzech osobach powołany
jest nie tylko Kościół, ale także rodzina, oparta na małżeństwie zawartym między mężczyzną a kobietą. Na początku „Stworzył Bóg
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich:
«Bądźcie płodni i rozmnażajcie się»” (Rdz 1,27-28). Bóg stworzył
istotę ludzką jako mężczyznę i kobietę, równych w godności, ale
także z właściwymi sobie i dopełniającymi się cechami, aby dwoje
było darem jedno dla drugiego, wzajemnie się doceniali i tworzyli
wspólnotę życia i miłości. Miłość jest tym, co czyni osobę ludzką
autentycznym obrazem Trójcy, obrazem Boga. Drodzy małżonkowie, żyjąc w małżeństwie nie obdarowujecie siebie jakąś rzeczą czy
działaniem, ale całym życiem. A wasza miłość jest owocna przede
wszystkim dla was samych, gdyż pragniecie i wypełniacie dobro jedno
drugiego, doświadczając radości przyjmowania i darowania. Jest też
owocna w wielkodusznym i odpowiedzialnym przekazywaniu życia
dzieciom, w troskliwej opiece nad nimi oraz mądrym i starannym
wychowaniu. Jest wreszcie owocna dla społeczeństwa, ponieważ życie
rodzinne jest pierwszą i niezbędną szkołą cnót społecznych, takich jak
poszanowanie osób, bezinteresowność, zaufanie, odpowiedzialność,
solidarność, współpraca. Drodzy małżonkowie, dbajcie o wasze dzieci
i w świecie zdominowanym przez technikę przekażcie im w sposób
spokojny i ufny motywy życia, siłę wiary, ukazując im wzniosłe cele
i wspierając ich w kruchości. Ale także wy, dzieci, umiejcie zawsze
utrzymywać relację głębokiej miłości i troskliwej opieki wobec waszych rodziców. Niech także relacje między braćmi i siostrami staną
się okazją, by wzrastać w miłości.
Plan Boga dotyczący dwojga ludzi znajduje swoją pełnię w Jezusie
Chrystusie, który wyniósł małżeństwo do godności sakramentu.

Homilia Benedykta XVI podczas Mszy św. ...
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Drodzy małżonkowie obdarzając was szczególnie Duchem Świętym,
Chrystus sprawia, że możecie uczestniczyć w Jego oblubieńczej miłości, czyniąc was znakiem swej miłości do Kościoła: miłości wiernej
i całkowitej. Jeśli będziecie umieli przyjąć ten dar, ponawiając z wiarą
każdego dnia wasze „tak”, mocą, która pochodzi z łaski sakramentu, także wasza rodzina będzie żyć miłością Boga, na wzór Świętej
Rodziny z Nazaretu. Drogie rodziny, często proście w modlitwie
o pomoc Panny Maryi i św. Józefa, aby nauczyli was przyjmowania
miłości Boga, tak jak oni ją przyjęli. Nie jest łatwo, zwłaszcza dziś,
żyć waszym powołaniem, ale rzeczywistość miłości jest wspaniała, jest
jedyną siłą, która może naprawdę przemienić kosmos, świat. Macie
przed sobą świadectwo tak wielu rodzin, które wskazują drogi, aby
wzrastać w miłości: utrzymywanie stałej więzi z Bogiem i uczestniczenie w życiu kościelnym, dbanie o dialog, poszanowanie punktu
widzenia drugiej osoby, bycie gotowym do służby, cierpliwość wobec
wad drugiej osoby, przebaczanie i proszenie o przebaczenie, przezwyciężanie z inteligencją i pokorą ewentualnych konfliktów, uzgodnienie wytycznych edukacji, otwarcie na inne rodziny, wrażliwość
na ubogich, odpowiedzialność w społeczeństwie obywatelskim. Są
to wszystko elementy, które budują rodzinę. Żyjcie nimi odważnie,
będąc pewnymi, że na tyle, na ile, przy wsparciu Bożej łaski, będziecie żyli miłością wzajemną i miłością wobec wszystkich, staniecie się
żywą Ewangelią, prawdziwym Kościołem domowym (por. Adhortacja
apostolska Fammiliaris consortio, nr 49). Chciałbym poświęcić słowo
także wiernym, którzy choć podzielają naukę Kościoła dotyczącą
rodziny, naznaczeni są bolesnym doświadczeniem niepowodzenia
i separacji. Wiedzcie, że papież i Kościół, wspierają was w waszym
trudzie. Zachęcam was do trwania w jedności z waszymi wspólnotami,
wyrażając zarazem życzenie, aby diecezje podejmowały stosowne
inicjatywy przyjęcia i bliskości.
W Księdze Rodzaju, Bóg powierza parze ludzi swoje stworzenie,
aby je strzegła, troszczyła się o nie, kierowała nim zgodnie ze Jego planem (por, 1, 27 -28; 2,15). W tym wskazaniu Pisma Świętego możemy
odczytać zadanie mężczyzny i kobiety, by współpracować z Bogiem,
aby przemienić świat, poprzez pracę, naukę i technikę. Mężczyzna
i kobieta są obrazem Boga także w tym cennym dziele, które powinni
wypełniać z miłością samego Stwórcy. Widzimy, że w nowoczesnych
teoriach ekonomicznych, często przeważa utylitarystyczna koncepcja
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pracy, produkcji i rynku. Jednakże Boży plan i samo doświadczenie
ukazują, że jednostronna logika własnego pożytku i maksymalnego
zysku nie jest tą, która może przyczynić się do harmonijnego rozwoju, dobra rodziny i budowania sprawiedliwego społeczeństwa, bo
przynosi z sobą irytującą konkurencję, silne nierówności, degradację
środowiska, pogoń za konsumpcją, trudności w rodzinach. Wręcz
mentalność utylitarna ma tendencję rozciągania się na relacje międzyosobowe i rodzinne, redukując je do kruchych zbieżności indywidualnych interesów i podminowując tkankę społeczną.
Ostatni element. Człowiek, jako obraz Boga, jest powołany także
do odpoczynku i święta. Opowieść o stworzeniu kończy się następującymi słowami: „A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad
którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie,
jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go
świętym” (Rdz 2, 2-3). Dla nas, chrześcijan, dniem świątecznym jest
niedziela, dzień Pański, cotygodniowa Pascha. Jest to dzień Kościoła,
zgromadzenia zwołanego przez Pana wokół stołu Słowa i Ofiary
Eucharystycznej, tak jak to czynimy dzisiaj, aby się Nim karmić,
wejść w Jego miłość. Jest to dzień człowieka i jego wartości: uczty,
przyjaźni, solidarności, kultury, kontaktu z przyrodą, zabawy, sportu.
Jest to dzień rodziny, w której wspólnie trzeba przeżywać poczucie
święta, spotkania, dzielenia się ze sobą, a także uczestnicząc we mszy
świętej. Drogie rodziny, pomimo szybkiego tempa naszych czasów nie
traćcie sensu Dnia Pańskiego! Jest to jakby oaza, w której trzeba się
zatrzymać, aby zasmakować radości spotkania i ugaszenia naszego
pragnienia Boga.
Rodzina, praca, święto: trzy dary Boże, trzy wymiary naszej egzystencji, które powinny znaleźć zgodną równowagę. Zharmonizowanie
czasu pracy i wymogów rodziny, życia zawodowego i ojcostwa i macierzyństwa, pracy i święta jest ważne dla budowania społeczeństwa
o ludzkim obliczu. Zawsze dawajcie w tym pierwszeństwo logice
„być” przed logiką „mieć”: pierwsza z nich buduje, druga kończy się
zniszczeniem. Trzeba, przede wszystkim w rodzinie, wychowywać się
do wiary w autentyczną miłość, tę która pochodzi od Boga i łączy
nas z Nim i właśnie z tego względu „przekształca nas w «My», które
przezwycięża nasze podziały i sprawia, że stajemy się jednym, tak że
ostatecznie Bóg jest «wszystkim we wszystkich» (por. 1 Kor 15, 28)”
(Encyklika Deus caritas est, nr 18)”. Amen.

3.
KATECHEZA BENEDYKTA XVI
PODCZAS ŚRODOWEJ AUDIENCJI
Rzym 6 czerwca 2012 r.
Drodzy bracia i siostry,
„Rodzina, praca, święto” były tematem VII Światowego Spotkania
Rodzin, które odbyło się w minionych dniach w Mediolanie. Mam
jeszcze przed oczyma i noszę w sercu obrazy i wzruszenia tego niezapomnianego i wspaniałego wydarzenia, które zmieniło Mediolan
w miasto rodzin: rodzin z całego świata, zjednoczonych radością wiary
w Jezusa Chrystusa. Jestem głęboko wdzięczny Bogu, który pozwolił
mi przeżyć to spotkanie „z” rodzinami i „dla” rodziny. W tych, którzy
mnie w ciągu tych dni słuchali znalazłem szczerą gotowość do przyjęcia i świadczenia „Ewangelii rodziny”. Tak, bo nie ma przyszłości
dla ludzkości bez rodziny. Zwłaszcza młodzi, by nauczyć się wartości,
które nadają sens istnieniu, muszą urodzić się i wzrastać w tej wspólnocie życia i miłość, którą zechciał dla mężczyzny i kobiety sam Bóg.
Spotkanie z wieloma rodzinami z różnych kontynentów dało mi
szczęśliwą sposobność odwiedzenia po raz pierwszy jako Następca
Piotra archidiecezji mediolańskiej. Bardzo serdecznie przyjęli mnie, za
co jestem głęboko wdzięczny, kardynał Angelo Scola, kapłani i wszyscy
wierni, a także burmistrz i inni przedstawiciele władz. W ten sposób
mogłem doświadczyć z bliska wiary tamtejszych mieszkańców, bogatej
historią, kulturą, humanizmem a także aktywnym miłosierdziem. Na
placu katedralnym, będącym symbolem i sercem miasta, miało miejsce
pierwsze spotkanie tej intensywnej trzydniowej wizyty duszpasterskiej.
Trwa w mej pamięci świąteczne powitanie rzesz Mediolańczyków
i uczestników VII Światowego Spotkania Rodzin, które mi później
towarzyszyło podczas całej mojej wizyty, z ulicami wypełnionymi ludźmi.
Było to odprężenie świętujących rodzin, które z uczuciami głębokiej
uwagi włączyły się szczególnie w serdeczną i solidarną myśl, którą od
razu chciałem skierować do ludzi potrzebujących pomocy i pociechy,
nękanych różnymi niepokojami, zwłaszcza do rodzin dotkniętych kryzysem gospodarczym i mieszkańców terenów, które nawiedziło trzęsienie
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ziemi. W tym pierwszym spotkaniu z miastem pragnąłem nade wszystko
mówić do serca wiernych diecezji ambrozjańskiej, zachęcając ich, by żyli
wiarą w swym doświadczeniu osobistym i wspólnotowym, prywatnym
i publicznym, aby sprzyjać autentycznemu „dobrobytowi”, począwszy
od rodziny, którą należy ponownie odkryć, jako zasadnicze dobro
ludzkości. Ze szczytu katedry figura Matki Bożej z rozpostartymi ramionami zdawała się obejmować z macierzyńską czułością wszystkie
rodziny Mediolanu i całego świata!
Mediolan przygotował dla mnie następnie wyjątkowe i szlachetne pozdrowienie w jednym z najbardziej sugestywnych i znaczących miejsc miasta, Teatro alla Scala, gdzie pod wpływem wielkich
ideałów i wartości duchowych zapisano ważne karty historii kraju.
W tej świątyni muzyki, nuty IX Symfonii Ludwiga van Beethovena
wyraziły ten postulat powszechności i braterstwa, który Kościół
niestrudzenie proponuje, głosząc Ewangelię. Pod koniec koncertu
odniosłem się właśnie do kontrastu między owym ideałem a dramatami dziejów i potrzeby Boga bliskiego, uczestniczącego w naszych
cierpieniach. Zadedykowałem ten koncert wszystkim braciom i siostrom z Emilii, doświadczonym trzęsieniem ziemi. Podkreśliłem, że
w Jezusie z Nazaretu Bóg staje się bliskim i niesie wraz z nami nasze
cierpienie. Na koniec tego intensywnego wydarzenia artystycznego
i duchowego odniosłem się do rodziny trzeciego tysiąclecia, przypominając, że w rodzinie doświadczamy po raz pierwszy, iż osoba
ludzka stworzona jest nie po to, aby żyć zamknięta w sobie, ale
w relacji wobec innych. To w rodzinie zaczyna się rozpalać w sercu
światło pokoju, aby oświecało ten nasz świat.
Następnego dnia w katedrze wypełnionej kapłanami, zakonnikami i zakonnicami oraz seminarzystami, w obecności wielu kardynałów i biskupów, którzy przybyli do Mediolanu z różnych krajów
świata, sprawowałem modlitwę przedpołudniową według liturgii
ambrozjańskiej. Tam potwierdziłem wartość celibatu i dziewictwa
konsekrowanego, tak drogiego wielkiemu św. Ambrożemu. Celibat
i dziewictwo w Kościele są jaśniejącymi znakami miłości do Boga
i do braci, wypływającymi z coraz ściślejszej relacji z Chrystusem na
modlitwie i wyraża się w całkowitym darze z siebie samych.
Wydarzeniem pełnym entuzjazmu było potem spotkanie na stadionie „Meazza”, gdzie doświadczyłem powitania radosnych rzesz dziewcząt i chłopców, którzy w tym roku przyjęli lub przyjmą Sakrament
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Bierzmowania. Staranne przygotowanie pokazu, ze znaczącymi
tekstami i modlitwami, a także choreografią uczyniły to spotkanie
jeszcze bardziej stymulującym. Do młodzieży diecezji ambrozjańskiej skierowałem apel, aby świadomie i dobrowolne mówili „tak”
Ewangelii Jezusa, przyjmując dary Ducha Świętego, pozwalające na
kształtowanie się jako chrześcijanie, by żyć Ewangelią i być aktywnymi
członkami wspólnoty. Zachęciłem ich do zaangażowania, zwłaszcza
w naukę i wielkoduszną służbę bliźniemu.
Spotkanie z przedstawicielami władz instytucjonalnych, pracodawców i pracowników, świata kultury, edukacji społeczeństwa Mediolanu
i Lombardii pozwoliło mi podkreślić, że ważne jest, aby ustawodawstwo
oraz praca instytucji państwowych służyły i chroniły osobę w jej wielu
aspektach, poczynając od prawa do życia, nigdy nie można bowiem
pozwolić, aby je celowo likwidowano, a także uznania tożsamości właściwej rodzinie, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety.
Po tym ostatnim z spotkaniu poświęconym środowiskom diecezjalnym i miejskim udałem się na wielkie błonia Parku Północnego, na
terenie gminy Bresso, gdzie wziąłem udział w fascynującym Święcie
Świadectw zatytułowanym: „One world, family, love”. Z radością
spotkałem się tam z wieloma tysiącami osób, z całą różnorodnością
rodzin włoskich i z całego świata, które gromadziły się już od wczesnego popołudnia w atmosferze świętowania i prawdziwie rodzinnego
ciepła. Odpowiadając na pytania niektórych rodzin, pytania wynikające z ich życia i ich doświadczenia, chciałem dać znak otwartego
dialogu istniejącego między rodzinami a Kościołem, między światem
a Kościołem. Byłem pod wielkim wrażeniem poruszających świadectw
małżonków i dzieci z różnych kontynentów na palące tematy naszych czasów: kryzys gospodarczy, trudności pogodzenia czasu pracy
i czasu rodziny, rozpowszechnianie się separacji i rozwodów, jak
również pytania egzystencjalne dotykające dorosłych, dzieci i młodzież. Chciałbym tu przypomnieć, co powiedziałem w obronie czasu
rodziny, zagrożonej przez pewien rodzaj „despotyzmu” zobowiązań
wynikających z pracy: niedziela jest dniem Pana Boga i człowieka,
dniem w którym wszyscy powinni być wolni, wolni dla rodziny i wolni
dla Boga. Broniąc niedzieli bronimy wolności człowieka!
We Mszy świętej w niedzielę, 3 czerwca, kończącej VII Światowe
Spotkanie Rodzin, uczestniczyło ogromne zgromadzenie modlitewne,
które wypełniło całkowicie teren lotniska Bresso, który stał się niemal

18

VII ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN W MEDIOLANIE

wielką katedrą pod gołym niebem, także dzięki reprodukcji wspaniałych witraży z katedry, które wyróżniały się na podium. Mówiąc
do tego mnóstwa wiernych, pochodzących z różnych narodów i głęboko uczestniczących w dobrze opracowanej i angażującej duchowo
liturgii wystosowałem apel, by budować wspólnoty kościelne, które
byłyby coraz bardziej rodziną, zdolne do odzwierciedlania piękna
Trójcy Świętej i ewangelizowania nie tylko słowem, ale także przez
promieniowanie, z siłą przeżywanej miłości, bo miłość jest jedyną
siłą, która może zmienić świat. Co więcej, podkreśliłem znaczenie
„trójcy” rodzina, praca i święto. Są to trzy dary Boga, trzy wymiary naszego życia, które muszą znaleźć harmonijną równowagę, aby
budować społeczeństwo o ludzkim obliczu.
Odczuwam głęboką wdzięczność za te wspaniałe mediolańskie
dni. Dziękuję kardynałowi Ennio Antoniellemu, przewodniczącemu
Papieskiej Rady ds. Rodziny, wszystkim władzom, za ich obecność
i współpracę przy tym wydarzeniu. Dziękuję także prezesowi Rady
Ministrów Republiki Włoskiej za uczestnictwo w niedzielnej Mszy
św. Ponawiam też serdeczne podziękowanie dla różnych instytucji,
które ofiarnie współpracowały ze Stolicą Apostolską i archidiecezją
mediolańską w zorganizowaniu spotkania, które było wielkim sukcesem duszpasterskim i kościelnym, a także odbiło się szerokim echem
na całym świecie. Przyciągnęło ono w istocie do Mediolanu ponad
milion ludzi, którzy przez kilka dni pokojowo zawładnęli ulicami,
świadcząc o pięknie rodziny – nadziei dla ludzkości.
Światowe Spotkanie w Mediolanie okazało się w ten sposób wymowną „epifanią” rodziny, która ukazała siebie w zróżnicowaniu swych wyrazów, ale także w wyjątkowości swej zasadniczej tożsamości: to znaczy
komunii miłości, opartej na małżeństwie i powołanej, by być sanktuarium życia, małym Kościołem, komórką społeczeństwa. Z Mediolanu
wystosowano na cały świat orędzie nadziei, której podstawą są przeżyte
doświadczenia: życie miłością wierną, „na zawsze”, otwartą na życie,
pomimo że trudne, jest możliwe i radosne. Możliwe jest uczestniczenie
jako rodzina w misji Kościoła i w budowaniu społeczeństwa. Z Bożą
pomocą i za specjalną opieką Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Rodzin, doświadczenie przeżyte w Mediolanie niech przyniesie obfite
owoce dla drogi Kościoła i niech będzie zapowiedzią większej uwagi
poświęconej sprawie rodziny, która jest sprawą człowieka i cywilizacji.
tłum. st (KAI)

II. dokumenty stolicy apostolskiej
1.

KOMUNIKAT NUNCJATURY
Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 2182/12
KOMUNIKAT
Ojciec Święty Benedykt XVI
mianował księdza Tadeusza Lityńskiego, proboszcza parafii pw.
Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przydzielając mu stolicę
tytularną Cemeriniano.
Warszawa, 28 kwietnia 2012 r.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski
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2.

ORĘDZIE BENEDYKTA XVI
NA 46. ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW
SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
„Milczenie i słowo drogą ewangelizacji”
Niedziela, 20 maja 2012 r.

Drodzy bracia i siostry,
W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Środków
Społecznego Przekazu 2012 pragnę się z wami podzielić niektórymi
refleksjami dotyczącymi pewnego aspektu ludzkiego procesu komunikacji, który jest niekiedy zapomniany, pomimo że jest bardzo ważny,
a o którym zdaje się trzeba szczególnie przypomnieć. Chodzi o relację między milczeniem i słowem: dwoma wymiarami komunikacji,
które powinny się równoważyć, następować po sobie i dopełniać, by
uzyskać autentyczny dialog i głęboką bliskość między ludźmi. Kiedy
słowo i milczenie nawzajem się wykluczają, komunikacja ulega pogorszeniu, albo dlatego że powoduje pewne oszołomienie albo też
dlatego, że – przeciwnie – tworzy klimat chłodu; kiedy natomiast
milczenie i słowo się wzajemnie dopełniają, komunikacja nabiera
wartości i znaczenia.
Milczenie jest integralną częścią komunikacji i bez niego nie ma
słów bogatych w treść. W milczeniu słyszymy i poznajemy lepiej samych siebie, rodzi się i pogłębia myśl, z większą jasnością rozumiemy
to, co chcemy powiedzieć albo to, czego oczekujemy od drugiego,
dokonujemy wyboru jak wyrazić siebie. Milknąc pozwalamy drugiej
osobie mówić, wyrazić siebie, a sobie samym na to, by nie być przywiązanymi jedynie do naszych słów czy też naszych idei, bez stosownej
wymiany myśli. W ten sposób otwiera się przestrzeń wzajemnego
słuchania i staje się możliwa pełniejsza relacja międzyludzka. W milczeniu na przykład rozumie się najbardziej autentyczne elementy
komunikacji między tymi, którzy się kochają: gest, wyraz twarzy, ciało,
jako znaki, które objawiają osobę. W milczeniu przemawiają radość,
zmartwienia, cierpienie, które właśnie w nim znajdują szczególnie
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intensywną formę wyrazu. Tak więc z milczenia wynika komunikacja
jeszcze bardziej wymagająca, przywołująca wrażliwość i tę zdolność
słuchania, która często ukazuje miarę i charakter więzi. Tam, gdzie
jest dużo wiadomości i informacji, milczenie staje się niezbędne do
rozróżnienia tego, co jest ważne od tego, co jest zbędne lub drugorzędne. Głęboka refleksja pomaga nam odkryć związek istniejący
między wydarzeniami, które na pierwszy rzut oka wydają się między sobą niepowiązane, ocenić, przeanalizować wiadomości. Dzięki
temu można dzielić się opiniami przemyślanymi i kompetentnymi,
pozwalając na autentyczne, wspólne poznanie. Z tego względu konieczne jest tworzenie odpowiedniego środowiska, pewnego rodzaju
„ekosystemu”, który potrafiłby równoważyć milczenie, słowo, obrazy
i dźwięki.
Spora część obecnej dynamiki komunikacji jest ukierunkowana
przez zapotrzebowanie na szukanie odpowiedzi. Wyszukiwarki i sieci
społecznościowe są punktem wyjścia komunikacji dla wielu osób szukających porad, sugestii, informacji, odpowiedzi. W naszych czasach
Internet staje się coraz bardziej miejscem pytań i odpowiedzi. Co
więcej, często współczesny człowiek jest bombardowany odpowiedziami na pytania, których nigdy sobie nie stawiał albo potrzebami,
których nie odczuwa. Milczenie jest cenne, gdyż sprzyja niezbędnemu rozeznaniu wśród wielu bodźców i tak wielu odpowiedzi, które
otrzymujemy, właśnie po to, aby rozpoznać i sformułować pytania
naprawdę ważne. W złożonym i zróżnicowanym świecie komunikacji pojawia się jednakże zainteresowanie wielu osób pytaniami
ostatecznymi ludzkiej egzystencji: Kim jestem? Co mogę wiedzieć?
Co powinienem czynić? Na co mogę mieć nadzieję? Ważne jest
przyjęcie osób, które formułują te pytania, otwierając możliwość
głębokiego dialogu, tworzonego ze słów, wymiany myśli, ale również
z zaproszenia do refleksji i milczenia, które czasami może być bardziej
wymowne niż pochopna odpowiedź i pozwala temu, kto stawia sobie
pytania, zejść w największą głębię samego siebie i otworzyć się na
tę odpowiedź, jaką Bóg wypisał w sercu człowieka.
Ten nieustanny strumień pytań ukazuje w gruncie rzeczy niepokój
istoty ludzkiej, nieustannie poszukującej prawd małych i wielkich,
dający życiu sens i nadzieję. Człowiek nie może się zadowolić jedynie
zwykłą tolerancyjną wymianą sceptycznych opinii i doświadczeń życia:
wszyscy poszukujemy prawdy i podzielamy to głębokie pragnienie,
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szczególnie w naszych czasach, gdzie „osoby wymieniają się informacjami, dzielą się już sobą, swoją wizją świata, nadziejami, ideałami”
(Orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu 2011).
Należy z zainteresowaniem rozważyć różne formy witryn, aplikacji
i sieci społecznościowych, które mogą pomóc współczesnemu człowiekowi w przeżywaniu chwil refleksji i autentycznych pytań, ale także
znaleźć przestrzenie ciszy, okazje do modlitwy, medytacji lub dzielenia się Słowem Bożym. W zwięzłości krótkich wiadomości, często
nie dłuższych niż werset Biblii, można wyrazić głębokie myśli, jeśli
nikt nie zaniedbuje rozwoju swego życia wewnętrznego. Nie można
się dziwić, że w różnych tradycjach religijnych, samotność i milczenie są uprzywilejowanymi przestrzeniami, które pomagają ludziom
w odnalezieniu samych siebie i tej Prawdy, która nadaje sens wszystkim rzeczom. Bóg objawienia biblijnego przemawia także bez słów:
„Jak pokazuje krzyż Chrystusa, Bóg przemawia również milczeniem.
Milczenie Boga, doświadczenie oddalenia Wszechmogącego i Ojca
stanowi decydujący etap ziemskiej drogi Syna Bożego, wcielonego
Słowa. [...] Milczenie Boga jest przedłużeniem Jego poprzednich
słów. W tych mrocznych chwilach przemawia On w misterium swego milczenia” (Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini,
30 września 2010, nr 21). W milczeniu krzyża przemawia elokwencja miłości Boga, przeżywanej aż do największego daru. Po śmierci
Chrystusa ziemia trwa w milczeniu i w Wielką Sobotę, kiedy „Król
zasnął, a Bóg w ludzkim ciele wzbudził tych, którzy spali od wieków”
(por. Oficjum czytań Wielkiej Soboty), rozbrzmiewa głos Boga pełen
miłości dla rodzaju ludzkiego.
Jeśli Bóg mówi do człowieka także w milczeniu, to także człowiek
odkrywa w milczeniu możliwość rozmawiania z Bogiem i o Bogu.
„Potrzebujemy milczenia, które staje się kontemplacją, pozwalającą nam wejść w milczenie Boga i w ten sposób dotrzeć tam, gdzie
rodzi się Słowo, Słowo odkupieńcze” (Homilia podczas Mszy św. na
zakończenie sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 6
października 2006). Mówiąc o wielkości Boga nasz język okazuje się
zawsze nieodpowiedni i w ten sposób otwiera się przestrzeń milczącej
kontemplacji. Z tej kontemplacji rodzi się w całej swej wewnętrznej
mocy pilna potrzeba misji, przemożna potrzeba „oznajmiania tego,
cośmy ujrzeli i usłyszeli” (por. 1 J 1, 3). Milcząca kontemplacja pozwala nam się zanurzyć w źródle Miłości, które nas prowadzi ku
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naszemu bliźniemu, by odczuć jego ból i dać mu światło Chrystusa,
Jego orędzie życia, Jego dar całkowitej miłości, która zbawia.
W milczącej kontemplacji ujawnia się następnie jeszcze silniej to
odwieczne Słowo, poprzez które został stworzony cały świat i pojmuje
się ów plan zbawienia, który Bóg realizuje za pośrednictwem słów
i gestów w całej historii ludzkości. Jak przypomina Sobór Watykański
II, Boże objawienie urzeczywistnia się „przez czyny i słowa wewnętrznie z sobą powiązane, tak że czyny dokonane przez Boga w historii
zbawienia ilustrują i umacniają naukę oraz sprawy słowami wyrażone, słowa zaś obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich
zawartą” (Dei Verbum, nr 2). Ten plan zbawienia ma swój szczyt
w osobie Jezusa z Nazaretu, pośrednika i pełni całego Objawienia.
On nam ujawnił prawdziwe oblicze Boga Ojca a przez swój krzyż
i zmartwychwstanie przeprowadził nas z niewoli grzechu i śmierci
do wolności dzieci Bożych. Podstawowe pytanie dotyczące sensu
życia człowieka znajduje w tajemnicy Chrystusa odpowiedź zdolną
obdarzyć pokojem niespokojne ludzkie serce. Z tej tajemnicy rodzi
się misja Kościoła i to ta tajemnica pobudza chrześcijan do głoszenia nadziei i zbawienia, do świadczenia o tej miłości, która promuje
ludzką godność i buduje sprawiedliwość i pokój.
Słowo i milczenie. Wychowanie siebie do komunikowania oznacza
nauczenie się słuchania, kontemplacji, a nie tylko mówienia. Jest to
szczególnie ważne dla tych, którzy podejmują ewangelizację: zarówno
milczenie jak i słowo są istotnymi i nieodłącznymi elementami działań
Kościoła w dziedzinie środków przekazu, by na nowo głosić Chrystusa
we współczesnym świecie. Maryi, która milcząc „słucha i sprawia,
że owocuje Słowo” (Modlitwa podczas spotkania z młodzieżą włoską
w Loreto, 1-2 września 2007) zawierzam całe dzieło ewangelizacji,
jakiego Kościół dokonuje poprzez środki społecznego przekazu.
Watykan, 24 stycznia 2012 r., święto św. Franciszka Salezego

Benedykt XVI
Papież
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3.
ORĘDZIE BENEDYKTA XVI
NA 49. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW
O POWOŁANIA

Powołanie darem miłości Boga
29 kwietnia 2012 r. – V niedziela wielkanocna

Drodzy Bracia i Siostry!
Czterdziesty dziewiąty Światowy Dzień Modlitw o Powołania,
który będzie obchodzony 29 kwietnia 2012 r., w czwartą Niedzielę
Wielkanocną, to zaproszenie do refleksji na temat: Powołania darem
miłości Boga.
Źródłem każdego doskonałego daru jest Bóg-Miłość. Bóg jest
miłością: „kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim
(1 J 4, 16). Pismo Święte opowiada historię tego pierwotnego związku
między Bogiem a ludzkością, który poprzedza samo dzieło stworzenia. W Liście do Efezjan św. Paweł zawarł hymn wdzięczności
i chwały wobec Ojca, który na przestrzeni wieków z nieskończoną
dobrocią realizuje swój powszechny plan zbawienia. To plan miłości.
Apostoł podkreśla, że w swoim Synu Jezusie, Ojciec „wybrał nas
przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego
obliczem w miłości” (Ef 1, 4). Bóg ukochał nas zanim jeszcze zaczęliśmy istnieć. Poruszony wyłącznie swoją bezwarunkową miłością,
Bóg stworzył nas z niczego (por. 2 Mch 7, 28), aby doprowadzić nas
do pełnej jedności ze Sobą.
Psalmista, zdumiony dziełem opatrzności Bożej, woła: „Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś
Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn
człowieczy, że się nim zajmujesz?” (Ps 8, 4-5). Głęboka prawda o naszym życiu jest więc zamknięta w tej zaskakującej tajemnicy: każde
stworzenie, a w szczególności każda osoba ludzka, jest owocem myśli
i aktu miłości Boga, miłości nieskończonej, wiernej, wiecznej (por.
Jer 31, 3). Odkrycie tej rzeczywistości jest tym, co dogłębnie przemienia nasze życie. Na znanej stronie Wyznań św. Augustyn z wielką
intensywnością opisuje swoje odkrycie Boga jako najwyższego Piękna
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i największej Miłości, Boga, który pozostawał mu zawsze bliski i na
którego wreszcie otworzył swój umysł i swoje serce, aby zostać przemienionym: „Późno Cię umiłowałem. Piękności tak dawna, a tak
nowa, późno Cię umiłowałem! W głębi duszy byłaś, a ja się po
świecie błąkałem i tam szukałem Ciebie, bezładnie chwytając rzeczy
piękne, które stworzyłaś. Byłaś ze mną, a ja nie byłem z Tobą. One
mnie więziły z dala od Ciebie – rzeczy, które by nie istniały, gdyby
w Tobie nie były. Zawołałaś, krzyknęłaś i rozdarłaś głuchotę moją.
Zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, rozświetliłaś moją ślepotę.
Rozlałaś woń, odetchnąłem nią – i oto dyszę pragnieniem Ciebie.
Skosztowałem – i oto głodny jestem, i łaknę. Dotknęłaś mnie – i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim” (X, 27.38). Za pomocą tych
obrazów św. Augustyn próbuje opisać tajemnicę spotkania z Bogiem,
z Jego miłością, która przemienia całą egzystencję.
Jest to miłość bez żadnych zastrzeżeń, miłość, która nas poprzedza,
wspiera i powołuje na drodze życia, a swoje źródło ma w całkowitej bezinteresowności Boga. Odnosząc się szczególnie do posługi
kapłańskiej, mój poprzednik, bł. Jan Paweł II stwierdził, że „każdy
znak posługi kapłańskiej, prowadząc ku miłości i służbie Kościołowi,
pobudza jednocześnie do ciągłego wzrastania w miłości i służbie
Jezusowi Chrystusowi – Głowie, Pasterzowi i Oblubieńcowi Kościoła,
w miłości, która zawsze jest odpowiedzią na wyprzedzającą, wolną
i darmo daną miłość Boga w Chrystusie” (Pastores dabo vobis, nr
25). Każde konkretne powołanie rodzi się bowiem z inicjatywy Boga
i jest dziełem miłości Boga. To On czyni „pierwszy krok” i to nie ze
względu na szczególną dobroć odkrytą w nas, lecz ze względu na
obecność Jego miłości „rozlanej w sercach naszych przez Ducha
Świętego” (Rz 5, 5).
W każdym czasie u źródła Bożego powołania jest inicjatywa
nieskończonej miłości Boga, która w pełni odsłania się w Jezusie
Chrystusie. Jak to napisałem w mojej pierwszej encyklice – Deus caritas est – „w rzeczywistości istnieje wiele możliwości widzenia Boga.
W historii miłości, którą opowiada nam Biblia, Bóg wychodzi nam
naprzeciw, próbuje nas zdobyć – aż do Ostatniej Wieczerzy, aż do
Serca przebitego na krzyżu, aż do objawień Zmartwychwstałego i wielkich dzieł, za pośrednictwem których poprzez działanie Apostołów
przewodził rodzącemu się Kościołowi. Również w późniejszej historii Kościoła Pan nie był nieobecny: zawsze na nowo wychodzi
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nam naprzeciw – poprzez ludzi, w których objawia swą obecność;
poprzez Słowo, w Sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii”
(nr 17). Miłość Boga trwa na wieki. Bóg jest wierny samemu sobie,
„słowu, które dał dla tysiąca pokoleń” (Ps 105, 8). Należy zatem na
nowo głosić, zwłaszcza nowym pokoleniom, pociągające piękno tej
Bożej miłości, która nas poprzedza i nam towarzyszy. To piękno jest
tajemniczym bodźcem, jest motywacją, której nie zabraknie nawet
w najtrudniejszych okolicznościach.
Drodzy bracia i siostry, to na tę właśnie miłość mamy otworzyć
nasze życie. Każdego dnia Jezus Chrystus wzywa nas, byśmy stawali
się doskonali w miłości Ojca (por. Mt 5, 48). Wysoka miara życia
chrześcijańskiego polega bowiem na tym, by kochać „jak” Bóg. Chodzi
tu o miłość, która przejawia się jako całkowity dar z siebie: wierny
i płodny. Przełożonej klasztoru w Segowii, zatroskanej dramatyczną
sytuacją „zawieszenia”, w jakiej znajdował się w tamtym czasie Jan
od Krzyża, święty zalecał, by działała zgodnie z wolą Boga: „Nie myśl
o niczym innym, jak tylko o tym, że wszystko zostało zaplanowane
przez Boga; tam, gdzie nie ma miłości, wnoś miłość, a owocem stanie
się miłość” (Listy, 26).
W tej przestrzeni daru, w otwarciu na miłość Boga i jako owoc
tej miłości, rodzą się i rozwijają wszystkie powołania. Wtedy, gdy
czerpiemy z tego źródła w modlitwie, wytrwale korzystamy ze Słowa
i sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii, możliwe staje się życie miłością bliźniego, w którym uczymy się dostrzegać oblicze Chrystusa
Pana (por. Mt 25, 31-46). Aby wyrazić nierozerwalną więź, która
istnieje między tymi „dwoma miłościami” – między miłością do Boga
i miłością do człowieka, które wypływają z tego samego źródła Bożego
i od tego źródła są zależne, papież św. Grzegorz Wielki posługuje
się przykładem roślinki: „Na glebie naszego serca (Bóg) posadził
najpierw korzeń miłości do Niego, a później rozwinęła się z tego
korzenia, jak korona drzewa, miłość braterska” (Moralium Libri,
sive expositio in Librum B. Job, Lib. VII, cap. 24, 28; PL 75, 780D).
Te dwie formy jedynej miłości Bożej powinny być przeżywane ze
szczególną intensywnością i czystością serca przez osoby decydujące
się wejść na drogę, na której rozeznawane są powołania do posługi
kapłańskiej i życia konsekrowanego. One stanowią jakościowy znak
powołania. Rzeczywiście, miłość do Boga, którego kapłani i osoby zakonne stają się widzialnymi, chociaż ciągle niedoskonałymi obrazami,
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jest motywacją, by odpowiedzieć na powołanie do specjalnego oddania się Panu poprzez święcenia kapłańskie czy ślubowanie rad
ewangelicznych. Stanowczość, z jaką św. Piotra odpowiada Boskiemu
Mistrzowi: „Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 15), stanowi tajemnicę
życia ofiarowanego i przeżytego w pełni, a przez to wypełnionego
radością. Drugi konkretny wyraz miłości, jakim jest miłość bliźnich,
zwłaszcza najbardziej potrzebujących i cierpiących, jest decydującym
bodźcem, który sprawia, że kapłan czy osoba konsekrowana stają się
budowniczymi jedności między ludźmi i siewcami nadziei. Więź osób
konsekrowanych, a zwłaszcza więź kapłana ze wspólnotą chrześcijan ma żywotne znaczenie i staje się istotną częścią ich horyzontu
uczuciowego. Na ten temat święty Proboszcz z Ars lubił powtarzać:
„Kapłan nie jest kapłanem dla siebie, jest kapłanem dla was” (Le
curé d’Ars. Sa pensée – Son cœur, Foi Vivante, 1966, s. 100).
Drodzy bracia w biskupstwie, drodzy kapłani, diakoni, osoby konsekrowane, katecheci, współpracownicy w duszpasterstwie i wy wszyscy zaangażowani w dzieło wychowania nowych pokoleń, gorąco was
zachęcam, byście z uwagą słuchali tych, którzy w waszych wspólnotach
parafialnych, w stowarzyszeniach i ruchach formacyjnych odkrywają
w sobie znaki powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego.
To ważne, by w Kościele były tworzone odpowiednie warunki, aby
mogły się rozlegać liczne „tak”, jako wielkoduszne odpowiedzi na
pełne miłości powołanie przez Boga.
Zadaniem duszpasterstwa powołań jest dawanie wskazówek umożliwiających owocne rozeznanie. Centralnym elementem jest miłość
do Słowa Bożego i rosnąca zażyłości z Pismem Świętym, a także
modlitwa osobista i wspólnotowa, uważna i stała, pozwalająca usłyszeć
Boże wezwanie pośród wielu głosów, które wypełniają codzienne
życie. Przede wszystkim Eucharystia niech będzie „życiowym centrum” każdej drogi powołaniowej. To tutaj miłość Boga dotyka nas
w ofierze Chrystusa, która jest doskonałym wyrazem miłości. To
w Eucharystii uczymy się ciągle na nowo życia „wysoką miarą” miłości Boga. Słowo, modlitwa i Eucharystia to cenne skarby, dzięki
którym możemy zrozumieć piękno życia całkowicie oddanego na
służbę Królestwa.
Wyrażam nadzieję, że Kościoły lokalne, w ich różnych środowiskach, będą się stawały „miejscem” uważnego rozeznawania i głębokiej weryfikacji powołań, oferując młodym ludziom mądre i owocne
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towarzyszenie duchowe. W ten sposób wspólnota chrześcijańska stanie się wyrazem miłości Boga, która strzeże każdego powołania. Ta
dynamika, która jest zgodna z nowym przykazaniem miłości Jezusa,
może znaleźć wymowną i szczególną realizację w rodzinach chrześcijańskich. Ich miłość jest przejawem miłości Chrystusa, który wydał
samego siebie za Kościół (por. Ef 5, 32). W rodzinach, „wspólnotach
życia i miłości” (Gaudium et spes, nr 48), nowe pokolenia mogą we
wspaniały sposób doświadczyć tej ofiarnej miłości. Rodziny są bowiem
nie tylko uprzywilejowanym miejscem formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ale mogą stawać się „pierwszym i najlepszym seminarium
powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu” (Familiaris
consortio, nr 53). Najpierw w rodzinach trzeba na nowo odkryć piękno
i znaczenie kapłaństwa oraz życia konsekrowanego. Duszpasterze
oraz wszyscy wierni świeccy powinni współpracować, aby w Kościele
mnożyły się „domy i szkoły wspólnoty” na wzór Świętej Rodziny
z Nazaretu, która stała się harmonijnym odbiciem na ziemi życia
Trójcy Świętej.
W tym duchu udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa
Wam, czcigodni bracia w biskupstwie, kapłanom, diakonom, osobom
zakonnym i wszystkim wiernym świeckim, a w szczególności ludziom
młodym, którzy uległym sercem słuchają głosu Boga, gotowi dać Mu
wielkoduszną i wierną odpowiedź.
Watykan, 18 października 2011 r.

Benedykt XVI
Papież

Komunikat Nuncjatury: Biskup tarnowski
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4.
KOMUNIKAT NUNCJATURY
Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 2238/12Ojciec Święty Benedykt XVI
KOMUNIKAT
Ojciec Święty Benedykt XVI
mianował biskupem tarnowskim dotychczasowego biskupa pomocniczego tejże diecezji Andrzeja Jeża.
Warszawa, 12 maja 2012 r.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski
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5.
LIST KONGREGACJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW
O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW
W uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego
(która przypada 15 czerwca 2012 r.)
obchodzić będziemy, zgodnie ze zwyczajem,
„Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów”.
Wprawdzie słowa Pisma Świętego: „Wolą Bożą jest wasze uświęcenie!” (l Tes 4,3), skierowane są do wszystkich chrześcijan, jednak
w sposób szczególny przemawiają do nas, kapłanów, jako że przyjęliśmy nie tylko zaproszenie do, „osobistego uświęcenia”, lecz także
zaproszenie do tego, by stać się „szafarzami uświęcenia” dla naszych
braci i sióstr.
W naszym przypadku ta „wola Boża” została niejako podwojona
i pomnożona w nieskończoność, zatem możemy i powinniśmy dochowywać posłuszeństwa w każdej czynności wypełnianej w ramach
naszej posługi.
Takie jest nasze wspaniałe przeznaczenie: nie możemy uświęcić
siebie, bez pracy na rzecz świętości naszych braci, z kolei praca na
rzecz świętości naszych braci nie jest możliwa, jeśli nie poprzedziliśmy jej pracą nad własnym uświęceniem i tej pracy nie będziemy
nieustannie kontynuować.
Wprowadzając Kościół w nowe tysiąclecie, Błogosławiony Jan
Paweł II przypomniał nam zwyczajny charakter owego „ideału doskonałości”, który trzeba natychmiast wszystkim udostępnić: „Zadać
katechumenowi pytanie: „Czy chcesz przyjąć chrzest”? znaczy zapytać
go zarazem: „Czy chcesz zostać świętym”?
Oczywiście, w dniu naszych święceń kapłańskich to samo pytanie
z obrzędu chrztu ponownie zabrzmiało w naszym sercu, domagając
się raz jeszcze osobistej odpowiedzi; lecz zostało nam zarazem powierzone, abyśmy umieli zadawać to pytanie wiernym, chroniąc jego
piękno i bezcenną wartość. To przekonanie nie jest sprzeczne ze
świadomością naszych osobistych niepowodzeń, ani z przewinieniami
tych, którzy poniżyli kapłaństwo w oczach świata.
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Z perspektywy dziesięciu lat „biorąc pod uwagę nasilenie i powagę
niepokojących wiadomości, które do nas docierają ” niech jeszcze
mocniej zabrzmią w naszym sercu naglące słowa, które Jan Paweł
II skierował do nas w Wielki Czwartek 2002 r.:
„Ponadto, w tym okresie, jako kapłani jesteśmy osobiście głęboko
wstrząśnięci grzechami niektórych naszych braci, którzy sprzeniewierzyli się łasce otrzymanej w sakramencie święceń, ulegając najgorszym
przejawom mysterium iniquitatis, jakie dokonuje się w świecie. Budzi
to zgorszenie, a jako jego skutek pada głęboki cień podejrzenia na
wszystkich innych zasłużonych kapłanów, którzy pełnią swoją posługę
z uczciwością i z konsekwencją, a nierzadko z heroiczną miłością.
Podczas gdy Kościół wyraża swą troskę o ofiary i czyni wysiłki, aby
zareagować zgodnie z prawdą i sprawiedliwością na każdą bolesną
sytuację, my wszyscy świadomi ludzkiej słabości, ale ufni w uzdrawiającą moc Bożej łaski jesteśmy wezwani do przyjmowania mysterium
Crucis i pełnego zaangażowania w poszukiwaniu świętości. Musimy
modlić się, aby Bóg w swojej opatrzności wzbudził w sercach wielkoduszne odrodzenie ideałów całkowitego oddania Chrystusowi, które
są fundamentem naszej kapłańskiej posługi”.
Jako szafarze Miłosierdzia Bożego, wiemy zatem, że poszukiwanie
świętości zawsze może wziąć swój początek od żalu i przebaczenia.
Lecz odczuwamy również potrzebę by o nie prosić, jako kapłani, indywidualnie, w imieniu wszystkich kapłanów i dla wszystkich kapłanów.
Naszą ufność umacnia zachęta, którą kieruje do nas sam Kościół,
byśmy ponownie przekroczyli Podwoje wiary – Porta fidei, towarzysząc
wszystkim wiernym. Jak wiemy, jest to tytuł Listu Apostolskiego,
którym Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, który rozpocznie się 11 października 2012 roku. Pomóc może nam refleksja
dotycząca okoliczności tego zaproszenia.
Tak się składa, że jest to pięćdziesiąta rocznica otwarcia Soboru
Ekumenicznego Watykańskiego II (11 października 1962) oraz dwudziesta rocznica opublikowania Katechizmu Kościoła katolickiego
(11 października 1992). Ponadto, w październiku 2012 r. odbędzie
się Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, poświęcone
zagadnieniu Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej.
Jest to dla nas zachęta do zgłębienia następujących fragmentów:
– Soboru Watykańskiego II, aby został na nowo przyjęty, jako
„wielka łaska, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX
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wieku”: „niezawodna busola, wskazująca nam drogę w stuleciu, które
się rozpoczyna”, „wielka moc służąca zawsze potrzebnej odnowie
Kościoła”;
– Katechizmu Kościoła katolickiego, aby został prawdziwie przyjęty
i wykorzystany jako „pewna norma nauczania wiary, jak również
pożyteczne i właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej”;
– przygotowań do zbliżającego się Synodu Biskupów, aby stał się
„dobrą okazją do wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w czas
szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary”.
Na obecnym etapie – w ramach wstępu do całokształtu pracy –
możemy pokusić się o krótkie rozważanie na temat wskazań Ojca
Świętego, w którym wszystko się streszcza: „Miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji. Dzisiaj, tak jak
wówczas, wysyła On nas na drogi świata, aby głosić Jego Ewangelię
wszystkim narodom ziemi (por. Mt 28, 19). Poprzez swą miłość Jezus
Chrystus przyciąga do Siebie ludzi z każdego pokolenia: w każdym
czasie zwołuje on Kościół, powierzając mu głoszenie Ewangelii, z nakazem, który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś potrzeba
bardziej przekonującego zaangażowania kościelnego na rzecz nowej
ewangelizacji, aby na nowo odkryć radość w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary”.
„Wszyscy ludzie z każdego pokolenia”, „wszystkie narody ziemi”,
„nowa ewangelizacja”: wobec horyzontów tak uniwersalnych, przede
wszystkim my – kapłani, powinniśmy zastanowić się jak i gdzie stwierdzenia te mogą się ze sobą połączyć i koegzystować.
Moglibyśmy zacząć od przypomnienia, że Katechizm Kościoła katolickiego ogarnia cały świat już w pierwszych słowach, stwierdzając
że „Człowiek jest «otwarty» na Boga, capax Dei”; lecz wspomniano
o tym w niniejszym tekście II Soboru Ekumenicznego Watykańskiego:
„Osobliwą rację (eximia ratio) godności ludzkiej stanowi powołanie
człowieka do uczestniczenia w życiu Boga. Człowiek już od swego
początku zapraszany jest do rozmowy z Bogiem: istnieje bowiem tylko
dlatego, że Bóg stworzył go z miłości (ex amore) i wciąż z miłości
(ex amore) zachowuje, a żyje w pełni wedle prawdy, gdy dobrowolnie
uznaje ową miłość i powierza się swemu Stwórcy. Jednakże wielu
współczesnych nam ludzi nie dostrzega tej wewnętrznej i żywotnej
łączności z Bogiem (hanc intimam ac vitalem coniunctionem cum
Deo) albo ją wyraźnie odrzuca.
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Jakże zapomnieć, że w powyższym tekście właśnie przez bogactwo
wybranych sformułowań „Ojcowie soborowi zwracali się bezpośrednio
do ateistów, potwierdzając wielką godność powołania, od którego
się odcięli przez ateizm”. A czynili to używając tych samych słów,
które służą do opisywania najbardziej intensywnych doświadczeń
mistycznych życia chrześcijańskiego!
Także List Apostolski Porta fidei rozpoczyna się stwierdzeniem,
iż podwoje wiary „wprowadzają nas do życia w komunii z Bogiem”,
a to oznacza, że pozwalają nam zanurzyć się bezpośrednio w głównej
tajemnicy wyznawanej przez nas wiary: „Wyznawanie wiary w Trójcę
Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świętego ” jest równoznaczne z wiarą
w jednego Boga, który jest miłością” (tamże nr 1).
Wszystko to powinno znaleźć szczególny oddźwięk w naszym sercu
i umyśle, by uświadomić nam do jakich rozmiarów rozrósł się najpoważniejszy dramat naszych czasów. Narody dawno schrystianizowane
nie ulegają już pokusie jakiegoś ogólnego ateizmu (jak w przeszłości),
lecz są zagrożone jako potencjalne ofiary ateizmu szczególnego rodzaju, wywodzącego się z faktu, iż piękno i żar Objawienia Trynitarnego
popadły w zapomnienie.
W dzisiejszych czasach przede wszystkim kapłani, przez codzienną adorację i codzienną posługę, muszą wszystkiemu przywrócić
Komunię Trynitarną: tylko wychodząc od tej Komunii i zanurzając się
w niej, wierni mogą naprawdę odkryć oblicze Syna Bożego oraz Jego
współczesność, mogą naprawdę dotrzeć do serca każdego człowieka
i do ojczyzny, do której wszyscy są wezwani. I tylko w ten sposób my,
kapłani, możemy przywrócić ludziom dzisiejszych czasów godność
osoby ludzkiej, sens relacji międzyludzkich i Życia społecznego oraz
cel całego stworzenia.
„Wierzyć w Jedynego Boga, który jest Miłością”: Żadna nowa
ewangelizacja nie będzie możliwa, jeśli my, chrześcijanie, nie będziemy umieli na nowo zachwycić i wzruszyć świata głosząc Naturę
Miłości Naszego Boga, w Trzech Osobach Boskich, które ją wyrażają
i prowadzą nas do udziału w ich własnym Życiu.
Dzisiejszy świat rozdarty ranami coraz bardziej bolesnymi i niepokojącymi, potrzebuje Boga-Trójcy, a głoszenie prawdy o Bogu
jest zadaniem Kościoła. Aby sprostać temu wyzwaniu, Kościół
musi zachować nierozerwalną więź z Chrystusem, nie może dopuścić do jakiegokolwiek oddzielenia od Niego: potrzebuje Świętych
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zamieszkujących „w Sercu Jezusa” i będących radosnymi świadkami
Trynitarnej Miłości Boga.
A Kapłani, by służyć Kościołowi i Światu, powinni być Świętymi!
Watykan, 26 marca 2012 r.
Uroczystość Zwiastowania NMP

Mauro Kard. Piacenza – Prefekt
Abp Celso Morga Iruzubieta – Sekretarz
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6.
LIST Z SEKRETARIATU STANU
DO DYREKTORA KRAJOWEGO OŚRODKA
DUSZPASTERSTWA RODZIN
Pozdrowienia Ojca Świętego
do Uczestników Marszów dla Życia
Sekretariat Stanu
Watykan, 31 maja 2012 r.

Przewielebny
Ks. Przemysław DRĄG
Dyrektor Krajowego Ośrodka
Duszpasterstwa Rodzin
przy Episkopacie Polski
WARSZAWA
Czcigodny Księże Dyrektorze,
W imieniu Jego Świątobliwości Benedykta XVI dziękuję za informację o inicjatywie organizatorów Marszów dla Życia, którzy podjęli wysiłek przygotowania i przeprowadzenia w polskich miastach,
w dniu 3 czerwca br., okolicznościowych marszów, które będą wyrazem
łączności z Piotrem Naszych Czasów i z rodzinami biorącymi udział
w VII Światowym Spotkaniu Rodzin w Mediolanie.
Ojciec Święty przekazuje wszystkim Uczestnikom Marszów słowo serdecznego pozdrowienia. Zapewnia wszystkich małżonków
o pamięci w modlitwie, wypraszając, by w każdej polskiej rodzinie
był podtrzymywany żywy płomień wiary, miłości i zgody, jako największe i najbardziej cenne dziedzictwo. Życzy, by temat spotkania
w Mediolanie: „Rodzina, praca, świętowanie”, jak i hasło tegorocznych marszów: „Rodzina receptą na kryzys” były okazją do osobistych,
rodzinnych i wspólnotowych przemyśleń. Niech tradycje rodziny
związanej z Kościołem i Ojczyzną, mocno zakorzenione w polskich

36

Dokumenty Stolicy apostolskiej

sercach, pozostaną trwałym fundamentem waszego życia duchowego,
moralnego i społecznego.
Jego Świątobliwość zawierza Organizatorów i Uczestników
Marszów dla Życia świętej Rodzinie z Nazaretu i z serca wszystkim
błogosławi.
Z Chrystusowym pozdrowieniem
Arcybiskup Angelo Becciu
Zastępca Sekretarza z Sekretariatu Stanu

Przesłanie Benedykta XVI na Euro 2012
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7.
PRZESŁANIE BENEDYKTA XVI
NA EURO 2012
Sekretariat Stanu
Sekcja Pierwsza – Sprawy Ogólne
N. 199 678

Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Arcybiskupie,
Na prośbę Jego Ekscelencji Ks. Bpa Mariana Florczyka, Delegata
KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców, przesyłam telegram Ojca
Świętego, następującej treści:

Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Józef MICHALIK
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa
Niebawem rozpoczną się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które
będą miały miejsce w Polsce i na Ukrainie. To wydarzenie sportowe
angażuje nie tylko organizatorów, zawodników i kibiców, ale – na
różne sposoby i w różnorakich wymiarach życia – całe społeczeństwo.
Również Kościół nie pozostaje obojętny na to wydarzenie, a zwłaszcza
na duchowe potrzeby tych, którzy biorą w nim udział. Z uznaniem
przyjmuję napływające informacje o zaprogramowanych na tę okoliczność spotkaniach katechetycznych, modlitewnych i liturgicznych.
Jak mówił mój umiłowany Poprzednik, Błogosławiony Jan Paweł
II, „potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem
niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej
ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszność, uczciwość i szacunek dla ciała – stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego
dobrego sportowca – przyczyniają się do budowy społeczeństwa,
gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie
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wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo
niż zawziętą konfrontację. Tak pojmowany sport nie jest celem, ale
środkiem: może się stać czynnikiem współtworzącym cywilizację i
służącym prawdziwej rozrywce, pobudzającym ludzi, by ujawniali
swe najlepsze strony, a unikali wszystkiego, co może zagrażać lub
wyrządzać poważne szkody im samym lub innym” (28.10.2000).
Sport grupowy, jakim jest piłka nożna, jest ponadto – jeśli tak można powiedzieć – szkołą, która uczy szacunku dla drugiego, również
sportowego przeciwnika, i osobistej ofiarności na rzecz dobra grupy,
a także pozwala dostrzegać talenty każdego zawodnika w drużynie.
Jednym słowem pomaga wznosić się ponad logikę indywidualizmu i
egoizmu, która często charakteryzuje ludzkie odniesienia, ku logice
braterstwa i miłości, która pozwala – na każdym poziomie – budować
wspólnie społeczność promującą dobro wspólne wszystkich, którzy
do niej należą.
Dzieląc się tymi myślami, zachęcam wszystkich, od których to
zależy, aby dołożyli starań, by te ważne zawody sportowe były przeżywane jako wyraz najszlachetniejszych dążeń i działań ludzkich, w
duchu pokoju i szczerej radości. Bogu w modlitwie polecam duszpasterzy, wolontariuszy, zawodników i kibiców oraz wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przebieg Mistrzostw. Wszystkim
z serca błogosławię.
Watykan, 6 czerwca 2012

Benedykt XVI,
Papież
Korzystając z okazji przesyłam Księdzu Arcybiskupowi wyrazy
najgłębszego szacunku.
Oddany w Panu
Arcybiskup Angelo Becciu
Substytut

Komunikat Nuncjatury: biskup zamojsko-lubaczowski
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8.
KOMUNIKAT NUNCJATURY
Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 2402/12
KOMUNIKAT
Ojciec Święty Benedykt XVI
mianował biskupem zamojsko-lubaczowskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego
Mariana Rojka.
Warszawa, 30 czerwca 2012 r.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski
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III. Dokumenty Episkopatu Polski
1.
LIST DO KAPŁANÓW
NA WIELKI CZWARTEK 2012 R.

Spotkanie z Jezusem Chrystusem
Drodzy Bracia w kapłaństwie!
Zwracamy się do Was w dniu, w którym w szczególny sposób
przeżywamy dar Eucharystii oraz kapłaństwa, jaki Jezus przekazał
swojemu Kościołowi. W tym dniu uświadamiamy sobie głębiej naszą
kapłańską tożsamość, a także żywsze staje się w nas poczucie przynależności do wspólnoty Kościoła oraz służby, jaką w nim pełnimy.

Chrystus i nowa ewangelizacja
Przed nami najważniejsze dni roku: Święte Triduum Paschalne.
Liturgia tych dni kryje w sobie fundamentalne wydarzenie dla naszej
wiary: doświadczenie spotkania Jezusa Chrystusa – ukrzyżowanego,
pogrzebanego i wskrzeszonego przez Ojca z martwych. Chodzi o spotkanie z konkretną i wyjątkową Osobą – z Panem, który odrzucony
i zabity, „króluje znów żywy”, wychodzi nam naprzeciw z siłą i nowością życia. W Nim doświadczamy miłości czerpanej z Boga, która
jest mocniejsza niż śmierć. To właśnie doświadczenie ożywia w nas
rzeczywistość chrztu świętego i czyni nas nowymi ludźmi. Ono także
wzywa nas, wręcz wewnętrznie przymusza do gorliwości w ewangelizacji, która jest sensem istnienia Kościoła w ogóle, a naszej misji
kapłańskiej w szczególności. Do ewangelizacji, a ściślej rzecz biorąc, do nowej ewangelizacji skierowanej do tych, którzy zapomnieli
o Chrystusie, nie znają Go lub znają w niewystarczającym stopniu,
przynagla nas coraz bardziej Duch Święty, prowadząc Kościół w kierunku najbliższego Synodu Biskupów i rozpoczynającego się wraz
z nim Roku Wiary. Myśl o nowej ewangelizacji zapoczątkował Jan
Paweł II w Nowej Hucie podczas pamiętnej podróży apostolskiej do
naszej Ojczyzny w czerwcu 1979 r. Odpowiedź na to wezwanie nie
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zależy w pierwszym rzędzie od oryginalności i nowości metod czy
środków, lecz od głębi naszej osobowej relacji ze zmartwychwstałym
Chrystusem, od naszego „trwania w Nim” (por. J 15, 5), a także od
jakości naszego życia wspólnotowego w Kościele.
Zdajemy sobie sprawę, że – jak twierdzi dokument przygotowawczy
(Lineamenta) XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu
Biskupów – „problem bezowocności dzisiejszej ewangelizacji […] jest
problemem eklezjologicznym, w którym chodzi o umiejętność lub
nieumiejętność kształtowania Kościoła jako prawdziwej wspólnoty,
autentycznego braterstwa, jako ciała, a nie maszyny czy przedsiębiorstwa” (por. nr 2). W tym sensie powołanie do nowej ewangelizacji
jest najpierw wielką łaską i szansą dla nas samych – dla pomnożenia
osobistej wiary każdego z nas i dla pogłębienia rzeczywistych relacji
we wspólnotach chrześcijańskich, które współtworzymy.

Spotkać żywego Pana
W Święte Triduum mamy szansę ponownego osobistego spotkania Pana, który nas powołuje i czyni apostołami. Można więc
jeszcze raz zapytać: jak dokonuje się owo spotkanie? Jakim kieruje
się scenariuszem i jaką logiką? W poszukiwaniu odpowiedzi warto
powrócić do wydarzenia, które w pewnym sensie pozostaje na zawsze
wzorcem każdego z takich doświadczeń: do nawrócenia i powołania
św. Pawła pod Damaszkiem. Pamiętamy, że Szaweł – jak absolutna
większość z nas – był człowiekiem religijnym, pobożnym, uczestniczącym w kulcie, oddanym „Bożej sprawie”, wykształconym w teologii
u najlepszego z mistrzów, modlącym się i składającym przepisane
Prawem ofiary. Był ważną osobą w gronie religijnych liderów Izraela.
Miał przy tym poczucie – i słusznie zachował je do końca życia – że
jest w ten sposób prowadzony przez Boga i służy Mu „z czystym sumieniem” (por. 2 Tm 1, 3). A jednak na przedmieściach Damaszku
czekało nań doświadczenie wiary, przy którym wszystko, co znał do tej
pory, stało się nieważne, straciło wartość. Uznał to za „śmieci” (por.
Flp 3, 8). Odkrył, że w wierze chodzi o spotkanie z osobą, że wiara
nie jest ani systemem etycznym, ani światopoglądem, ani prawem,
ani zbiorem „wartości” czy świętych „rzeczy”. Nie jest też posługiwaniem jakiejś instytucji czy „religią obywatelską” lub zaangażowaniem
społecznym. Wiara nie jest niczym takim, a jeśli w jakiejś mierze jest,
to tylko wtedy, gdy każda z tych rzeczywistości pojawia się w niej
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jako owoc naszej żywej relacji z osobowym Bogiem. Bez tej relacji
wiara skupiona na „rzeczach”, „sprawach” i „wartościach”, nawet
najświętszych, staje się ideologią, czyni nas fanatykami i ślepcami.
Taką właśnie ślepotę musiał Szaweł odkryć na progu swego powołania na wielkiego ewangelizatora. Musiał zobaczyć, jak dalece
się w życiu pomylił. Wydawało mu się, że służy Bogu, a tymczasem
z Nim walczył i Go prześladował. Myślał, że służy „sprawie” Boga,
a w rzeczywistości zabijał Go obecnego w konkretnych ludziach. Przy
całej swej gorliwości i religijnym oddaniu, nie budował ani nawet
nie chronił wiary, lecz ją niszczył! Recytował codziennie „Słuchaj,
Izraelu…, będziesz miłował!” a „dyszał” morderczą nienawiścią.
Miłość i nienawiść – postawy, których nie sposób przeżywać jednocześnie, w jego głowie zlały się jednak w jakąś dziwną syntezę, której
karykaturalności nie był w stanie sam zobaczyć. Odkrył mu ją dopiero
Chrystus, nie szczędząc przy tym mocnych gestów: powalając go na
ziemię i odbierając wzrok na trzy dni.
Każdy z nas może sobie zadać bardzo osobiste pytanie: czy w moim
życiu dokonało się takie spotkanie z Jezusem Chrystusem? Czy On
rzeczywiście zawładnął całym moim życiem? Czy doświadczyłem
osobiście, że to On uwolnił nas od tego wszystkiego, co krępuje
ludzką wolność, co nie pozwala mi uczynić z siebie bezinteresownego daru dla Boga i bliźnich? Czy pasją mojego kapłańskiego życia
stała się sprawa człowieka, dla której Syn Boży przyszedł na ziemię?
A przede wszystkim, czy moja gorliwość religijna nie zastąpiła mi
spotkania z Bogiem żywym? Czy poprzez nią, zamiast prowadzić do
Chrystusa, nie „sieję grozy”? Czy pytam Go, jak Paweł: „Co mam
czynić, Panie?” (Dz 22, 10).

W Kościele
Upadek pod Damaszkiem i ślepota dały Szawłowi szansę odkrycia
nie tylko tego, na czym ostatecznie opiera się autentyczna wiara,
ale także zobaczenia prawdy o swoim grzechu, z którego niewoli
oraz śmierci wyzwala nas Zmartwychwstały. Modląc się intensywnie przez trzy kolejne dni, ślepy Paweł z całą pewnością „zobaczył”
w sobie „starego człowieka”. Ale następnie „ujrzał” także – w osobie
Ananiasza – posłany doń Kościół, aby dzięki jego posłudze „przejrzał
i został napełniony Duchem Świętym” (Dz 9, 17). Ananiasz zaoferował Szawłowi chrzest, w którym „stary człowiek” został pogrzebany
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po to, by ze zmartwychwstałym Chrystusem powstać do nowego życia. Wszystko to wraca do nas podczas Wigilii Paschalnej. Podczas
niej „otwieramy” dla Kościoła na nowo źródło chrzcielne, święcimy
wodę w naszych chrzcielnicach, udzielamy chrztu świętego dorosłym
i dzieciom, a wreszcie odnawiamy swoje przyrzeczenia chrzcielne.
Uświadamiamy sobie na nowo, że jesteśmy, a nie tylko byliśmy kiedyś, ochrzczeni. Zauważmy jednak, że „łuski spadły z oczu” Szawła
jeszcze przed przyjęciem chrztu. Niedawny prześladowca przejrzał,
słysząc głos swej niedoszłej ofiary – wtedy mianowicie, kiedy Ananiasz,
zapewne nie bez lęku, wszak dobrze wiedział, do kogo idzie (zob.
Dz 9, 13-14), nazwał go „bratem” („Szawle, bracie!”). Bez tego
słowa, być może, nie dokonałaby się w ogóle ewangelizacja Pawła.
Zabrakłoby w jej procesie podstawowego narzędzia, którym jest
świadectwo. Szawłowi otwarło oczy świadectwo radykalnej miłości,
jakie – przy całej swej skromności – złożył Ananiasz.
Niewątpliwie był to też dla Pawła moment odkrycia Kościoła jako
Ciała zmartwychwstałego, żyjącego Chrystusa. Jeden i Ten Sam, który
powalił go na ziemię i odebrał wzrok przed bramami Damaszku,
przychodząc w swoim Kościele, przywrócił mu zdolność widzenia.
Wtedy też Paweł musiał pojąć, że ewangelizacja jest zawsze dziełem
Kościoła, a nie prywatną inicjatywą kogokolwiek, i – co więcej –
musiał pojąć, ile w niej zależy od świadectwa miłości przeżywanej
w jego wspólnotach. A potem już nie mógł nie głosić Tego, którego
spotkał pod Damaszkiem i w Damaszku! Nie mógł opierać się Panu
ludzkich dziejów, który go kierował z całą mocą do ewangelizacji
świata. W tym roku duszpasterskim przypominamy naszym braciom
i siostrom w wierze, ale także sobie samym, że Kościół jest domem.
Powinniśmy wypowiadać te słowa z ostrożnością i odpowiedzialnością, bo są one bardzo zobowiązujące, i to przede wszystkim dla nas
samych. Czy naszą postawą przy ołtarzu, w konfesjonale, w kancelarii
parafialnej, w szkole, a także w codziennym życiu dajemy świadectwo,
że Kościół jest domem? Czy w naszych wspólnotach parafialnych
powtórzą te słowa ubodzy, doświadczą solidarności i konkretnej pomocy? Czy drzwi Kościoła otwarte są dla żyjących na jego obrzeżach,
obojętnych, a nawet krytykujących go? Czy wychodzimy im naprzeciw
i jesteśmy gotowi powitać ich z radością i nadzieją?
Drodzy bracia Kapłani! Do każdego z Was, Prezbiterów, my,
biskupi, zwracamy się z szacunkiem, wdzięcznością i miłością: Bracie!
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Każdy z nas, biskupów, czyni najpierw sobie sam rachunek sumienia, czy jesteśmy dla Was, księży diecezjalnych i zakonnych, ojcami
i braćmi. Czy dość się staramy, abyście we wspólnocie kapłańskiej
przeżywali to, że Kościół jest domem? Z wiarą patrzymy na Was,
powołanych przez Chrystusa, i Wy oczyma wiary patrzcie na swego biskupa i na współbrata prezbitera. Warunkiem owocnej nowej
ewangelizacji jest wspólnota kapłanów i świeckich skupiona wokół
swego biskupa i wszystkich biskupów. Od każdego z nas, od naszego
poddania się Duchowi Świętemu, zależy przyszłość Kościoła w Polsce
i w świecie.
W Kafarnaum uczniowie powiadomili Jezusa: „Wszyscy Cię
szukają” (Mk 1, 37). Zastanówmy się więc: czy i gdzie szukają Go
dzisiaj ludzie? W jaki sposób moglibyśmy wyjść naprzeciw odwiecznym pragnieniom ludzkiego serca? Oto pytania wprowadzające nas
w nową ewangelizację.
Drodzy bracia Kapłani, módlmy się za siebie nawzajem, aby słabości i trudności, z jakimi się zmagamy, nie osłabiały w nas radości
powołania i nie pomniejszały entuzjazmu, z jakim powinniśmy pełnić
naszą misję i służbę. Liczy na nas ukrzyżowany i zmartwychwstały
Pan. Liczy na nas wspólnota Kościoła, w której mamy zadania nie do
zastąpienia. Liczą na nas również ci, których nie widzimy w naszych
świątyniach, ale przecież i oni często noszą w sobie pragnienie życia
pełnego i prawdziwego. Czy stać nas na to, aby tak jak Ananiasz
powiedzieć do każdego z nich: „bracie”, „siostro”? Podejmijmy na
nowo naszą codzienną kapłańską posługę z przekonaniem, że jesteśmy
narzędziami w ręku Zbawiciela świata, który chce każdego z nas spotkać osobiście, uleczyć ze ślepoty i posłać do wszystkich naszych braci
i sióstr, aby i oni „przejrzeli i zostali napełnieni Duchem Świętym”
(por. Dz 9, 17). Polecamy Was opiece Maryi – Matki Jezusa i Matki
Kapłanów. A na trud i radość tej posługi błogosławimy Wam z całego
serca, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Warszawa, 14 marca 2012 r.

Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce
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2.
STANOWISKO PREZYDIUM KEP W SPRAWIE
ZMIAN W SYSTEMIE EMERYTALNYM
Tocząca się w Polsce dyskusja o reformie emerytalnej jest impulsem dla Episkopatu Polski do zabrania głosu w tej ważnej dla
społeczeństwa sprawie. Jako pasterze Kościoła, mając na uwadze
dobro naszej Ojczyzny, dostrzegamy konieczność zmian w systemie
emerytalnym, gdyż jego załamanie może mieć katastrofalne skutki
zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Reforma systemu nie
może jednak ograniczać się jedynie do podniesienia wieku emerytalnego. Byłoby to tylko doraźne rozwiązanie. Pamiętając o potrzebie
szerszych konsultacji społecznych uważamy, że jest rzeczą konieczną,
aby projekt dotykający każdego obywatela znalazł możliwie szerokie
wsparcie społeczne, a debata o nim ukierunkowana była na dobro
wspólne.
Mamy świadomość, że obecny kryzys systemu ubezpieczeń jest
szczególnym skutkiem pogarszającej się sytuacji demograficznej
Polski. Apelujemy, aby – szukając rozwiązań na przyszłość – oprzeć
się nie tylko na rozwiązaniach doraźnych, ale podjąć odpowiednie
środki zapobiegawcze zmierzające do poszukiwania miejsc pracy,
co pomoże zatrzymać w kraju najbardziej dynamiczną dziś grupę
ludzi młodych. Kolejnym ważnym i skutecznym zabezpieczeniem
wobec postępującego kryzysu demograficznego powinna być właściwa, perspektywiczna i długofalowa polityka rodzinna. Strona
kościelna przez szereg lat zwracała na tę potrzebę uwagę w rozmowach z Rządem RP.
Obecnie polska rodzina przeżywa wielowymiarowy kryzys, czego
świadectwem jest m.in. brak zastępowalności pokoleń. Współczynnik
dzietności wynosi tylko 1,3 dziecka na kobietę. W roku 2011 urodziło się o 5% mniej dzieci niż w 2010 r. Dochodzi do tego masowa
emigracja rodzin z dziećmi i ludzi młodych. Utrzymywanie się takich trendów będzie miało katastrofalne skutki dla całej gospodarki
i społeczeństwa. Dziś pod względem dzietności Polska spadła z 207.
na 209. miejsce wśród 222 krajów świata. Te dane są alarmujące!
Oczekujemy zatem, aby – ze względu na przyszłość naszego kraju – Rząd usłyszał nasz głos w sprawie promocji dzietności oraz
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rodziny, jako naturalnego środowiska wychowania dzieci. To one,
zapewniając przyszłość starzejącym się pokoleniom, z punktu widzenia procesów demograficznych powinny być traktowane jako wielkie
dobro i przejaw troski Rządu o dalsze dzieje Polski. Sprostanie tym
wymaganiom domaga się szerszego programu wspierania rodziny,
obejmującego m.in. takie dziedziny, jak rozwój budownictwa mieszkaniowego, komunikacji, zmiany w prawie pracy oraz prorodzinnej
ordynacji podatkowej.
„Należy pamiętać, że troska o dobro wspólne nie obejmuje tylko
obecnie żyjących, ale dotyczy solidarności z przyszłymi pokoleniami
Polaków. Tylko taka polityka, która bierze pod uwagę dobro całej
społeczności oraz dobro przyszłych pokoleń, prawdziwie służy rozwojowi naszej ojczyzny” – napisaliśmy w najnowszym dokumencie
społecznym Episkopatu Polski zatytułowanym W trosce o człowieka
i dobro wspólne. Bez obudzenia społecznej odpowiedzialności za
losy kraju, bez pogłębiania zasad lekceważonego nieustannie etosu
narodowego, bez powszechnego ruchu przeciw wszelkiego rodzaju korupcjom i niesłusznym przywilejom, narody nie dochodzą do
trwałego dobrobytu.
W planowanych obecnie zmianach należy rozpocząć i konsekwentnie realizować przede wszystkim politykę rodzinną. Włączenie spraw
rodziny w obecne transformacje pomoże w przyszłości zapobiec katastrofie demograficznej, a co się z tym łączy, także ekonomicznej.
Należy wykorzystać tę szansę. Zaniechanie jej tylko pogorszy i tak
już trudną sytuację.
Warszawa, 2 kwietnia 2012 r.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
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3.
LIST EPISKOPATU POLSKI
NA NIEDZIELĘ BIBLIJNĄ

Objawienie Boże a objawienia prywatne
Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!
Przed chwilą wybrzmiały słowa Jezusa: Pokój wam! To Ja jestem! Pan skierował je do uczniów, którzy przeżywali rozczarowanie i bali się o swoją przyszłość. Ten, któremu zaufali umarł na
krzyżu. Jezus znając ich myśli przywołał słowa Mojżesza, Proroków
i Psalmów, a nade wszystko przypomniał im swoją naukę. Tak
stanął pośród nich jako ostateczny Objawiciel Boga. Nam zaś daje
istotne wskazanie, aby w kształtowaniu życia chrześcijańskiego
odnosić się do Pisma Świętego, a zwłaszcza do Jego Ewangelii i nauczania Apostołów, wiernie przekazywanego i wyjaśnianego przez
ich następców. Chodzi o to, aby swoją chrześcijańską tożsamość
i egzystencję budować na mocnym fundamencie apostolskiego
depozytu wiary i nie przeceniać wartości objawień prywatnych,
a tym bardziej nie opierać swej wiary na bliżej nieokreślonych
wizjach. Jezus odsyła nas wyraźnie do Objawienia Bożego danego
całemu ludowi. Przypomnijmy zatem jego wartość i zapytajmy
o znaczenie objawień prywatnych.

1. Bóg objawia się w stworzeniach i w historii
Autor Księgi Mądrości uczy, że „z wielkości i piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13, 5). Św. Paweł,
w Liście do Rzymian, dodaje: „Albowiem od stworzenia świata
niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo –
stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1, 20). Jeszcze
bardziej objawia się Bóg w człowieku, którego stworzył na swój obraz
( por. Rdz 1, 27). Daje poznać, jak wielka jest Jego moc, mądrość
i miłość, skoro jako Stwórca obdarzył człowieka tak cennymi darami
jak: wartość własnego ciała, dar rozumu, dar wolności, sumienie
i „prawo naturalne” (por. Verbum Domini, nr 9).
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Podobnie w wydarzeniach, które tworzą historię zbawienia, Bóg
objawia się jako Jedyny Pan życia, troskliwy Ojciec i sprawiedliwy
Sędzia (por. Konstytucja o Objawieniu Bożym, Dei Verbum, nr 2-3).
Pierwszych rodziców nie zostawił w mocy kusiciela i grzechu, ale
przywrócił im nadzieję i zapowiedział zwycięstwo (por. Rdz 3,15-21).
Gdy nieprawość ludzi sprowadziła na ziemię potop, ocalił sprawiedliwego Noego i błogosławił jego potomkom (por. Rdz 6, 13-22; 9,
1-17). Abrahama prowadził nowymi drogami i poprzysiągł mu, że
uczyni z niego wielki naród (por. Rz 12, 2). Mojżeszowi objawił swoje
imię: JESTEM (por. Wj 3,13-15) i był przy nim z całą swoją Mocą,
gdy wyprowadzał Izraela z Egiptu i zawierał Przymierze na Synaju.
Salomonowi dał Mądrość do odróżniania dobra od zła. Prorocy słuchali Jego głosu, który napominał lud i budził nadzieję na przyjście
Mesjasza. A ostatecznie, w wydarzeniach i słowach składających się
na dzieje Chrystusa, doprowadził objawienie swe do końca.

2. Pełnia Objawienia Bożego w Chrystusie
Z dzisiejszej Ewangelii wynika, że zmartwychwstały Jezus objawia
nam Boga, który JEST w Nim, a przez Niego jest pośród uczniów!
Do zatrwożonych i wylękłych apostołów, którym wydaje się, że widzą
ducha, mówi: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości
budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: To
ja jestem” (Łk 24, 38-39). W ten sposób wyznaniem: „Ja jestem”,
Jezus zwiastuje uczniom swą Boską tożsamość. Oni zaś poznają, że
jest odwiecznym Synem Boga, który stał się człowiekiem i pojmują
Jego świadectwo: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30).
Tak, w Jezusie z Nazaretu Bóg objawił w sposób pełny i definitywny swoją obecność w dziejach świata. Dał się poznać w swoim Synu, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty
(Hbr 1, 3). Dlatego apostoł Filip usłyszał od Jezusa: Kto mnie widzi,
widzi także i Ojca (J 14,9). Żydom oznajmił: Abraham, ojciec wasz,
rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się
(J 8,56). A wstępując do nieba zapewnił uczniów: Oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28, 20).
Apostołowie objawioną im prawdę o świętej Obecności Boga w Jezusie
Chrystusie przekazali wszystkim, którzy ich słuchali: To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie Życia, co ujrzeliśmy
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własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo
Życie objawiło się. Myśmy Je widzieli i o Nim świadczymy. Głosimy
wam Życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione
– zapewnia święty Jan pisząc do pierwszych chrześcijan (1J 1,1-3).
Dlatego Kościół naucza, że pełnię swej Obecności, która jest Życiem
i Miłością, Bóg objawił w osobie Chrystusa (por. Hbr 1,1-2). On
jest jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca. W Nim Bóg
otworzył przed ludźmi całą swoją Tajemnicę. I nie będzie już innego
Objawiciela (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 65).

3. Ewangelia Chrystusa objawia całą Prawdę Boga i Jego
Miłość
Przez Chrystusa i w Chrystusie Bóg „przemówił” do wszystkich narodów (por. Hbr 1,1-2). Głosząc Ewangelię, Jezus dał ludziom poznać
Prawdę, która wyzwala z niewoli bałwochwalstwa i ateizmu (por. J 8,31).
Oznajmił wszystkim, że Bóg umiłował świat (J 3,16). Słowami pełnymi
dobroci i przyjaźni zaprosił każdego człowieka do dialogu z Bogiem
(por. J 15,15). Zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi (por.
Bar 3,38). Więcej, stwarza im możliwość takiego przystępu do Ojca
(por. Ef 2,18), że stają się uczestnikami boskiej natury (por. 2P 1,4).
Na takiej podstawie Kościół od samego początku naucza, że cała
wola Boga względem każdego człowieka objawiona jest w Ewangelii
Jezusa i w nauczaniu Apostołów. Mamy więc dostęp do orędzia Tego, który nas miłuje (por. Ap 1,5), a słuchanie Ewangelii
prowadzi nas do komunii z Ojcem i Jego Synem (por. 1 J 1,2).
Dlatego Kościół, poprzez ustanowienie Niedzieli Biblijnej, zaprasza
nas do codziennego – osobistego i wspólnotowego – czytania Pisma
Świętego w rodzinach. Mogą nam w tym również pomóc telewizyjne i radiowe programy biblijne. Sięgajmy po dobre komentarze do
czytań mszalnych w tygodnikach katolickich! Twórzmy w parafiach
kręgi biblijne a w diecezjach Szkoły Słowa Bożego jako żywe Domy
Słowa, aby Ewangelia nie była bezdomna! Oby Pismo Święte nie
było jedną z wielu książek porzuconych na półce!

4. Objawienia prywatne
Objawienie Boże dokonane w Osobie Chrystusa, a także w Jego
czynach i słowach – jak uczy Sobór Watykański II – nigdy nie przeminie, bo nie przemija zmartwychwstały Jezus i Jego Ewangelia. Dlatego
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Bóg objawia się nam także dzisiaj, gdy wraz z Kościołem otwieramy
Pismo Święte, aby w duchu wiary je czytać i wyjaśniać metodami,
którymi posługuje się ludzki rozum. Natomiast nie należy się już
spodziewać żadnego nowego objawienia Boga przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. 1Tm 6,14 i Tt 2,13)
(Konstytucja o Objawieniu Bożym, 4). Jeżeli więc ktoś chciałby jeszcze
dzisiaj pytać Boga albo pragnąłby jakichś wizji lub objawień, nie tylko
postępowałby błędnie, stwierdza św. Jan od Krzyża, ale także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusie, szukając
innych rzeczy lub nowości (Katechizm Kościoła Katolickiego, 65).
Dane ludziom objawienia prywatne nie dodają nic nowego do
Objawienia Bożego, które jest przekazywane w Piśmie świętym i w żywej Tradycji Kościoła. Niczego też w nim nie przekreślają i nie poprawiają. Pełnią wobec niego służebną rolę. Udzielane są przez Boga
pojedynczym osobom, aby Kościołowi powszechnemu lub wspólnotom
lokalnym czy określonym grupom mocniej przypomnieć prawdę już
obecną w Piśmie świętym i Tradycji. W ten sposób mogą pomóc w pełniejszym przeżywaniu tej prawdy w konkretnym czasie (por. Katechizm
Kościoła Katolickiego, 67). Przez świętą Faustynę – na przykład – Pan
Jezus przypomniał całemu Kościołowi prawdę o miłosierdziu Boga,
objawioną już w Starym i Nowym Testamencie, aby wybrzmiała na
nowo i owocowała w życiu współczesnego świata. Podobnie liczne
objawienia maryjne niczego nie dodają do Ewangelii. Zalecana w nich
modlitwa różańcowa – jak uczy bł. Jan Paweł II – jest „modlitwą ewangeliczną”, a wezwania do nawrócenia i pokuty aktualizują pierwsze
zdanie Dobrej Nowiny głoszonej przez Jezusa: Przybliżyło się do was
Królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15).
Z kolei, objawienia prywatne, dawane ludziom w postaci wizji czy
głębokich przeżyć religijnych, służą najczęściej temu, aby ich nawrócić, pogłębić ich więź z Bogiem bądź umocnić na drodze dawania
świadectwa Chrystusowej Ewangelii. Nieraz pomagają one odkryć
nowe powołanie czy charyzmat. Jest to pomoc, którą otrzymujemy,
ale nie mamy obowiązku z niej korzystać (Verbum Domini, 14).
Należy więc pamiętać, że wartość objawień prywatnych różni się
zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga
naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem
żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg (Verbum
Domini, 14). Natomiast każde objawienie prywatne, aby mogło być
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użyteczne dla innych osób, a nawet dla ogółu wiernych, musi być
uznane przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Dlatego trzeba zachować
wielką ostrożność w przyjmowaniu treści dotyczących wiary i moralności zawartych w objawieniach prywatnych. Pamiętajmy o mocnych
słowach Świętego Pawła z Listu do Galatów: Ale gdybyśmy nawet
my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam
głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy,
a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej,
którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty! (Ga 1,8-9).
Teksty zgodne z nauką Kościoła są potwierdzone opinią upoważnionego teologa i mają tzw. „imprimatur”, czyli aprobatę Biskupa lub
Wyższego Przełożonego Zakonnego. I tylko takie pisma powinny
kształtować naszą wiarę, poglądy i postawy.

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Obchodzona dziś po raz czwarty Niedziela Biblijna, która otwiera
Tydzień Biblijny, to doskonała okazja, aby w naszych sercach i rodzinach odnowić przymierze z Bogiem. Poruszeni Jego miłością, dokonajmy intronizacji księgi Pisma Świętego w naszych domach i kościołach.
Wyłóżmy ją w najważniejszym miejscu mieszkania, zapalmy świece,
odczytajmy stosowny fragment, który nam podpowiada rozum i serce.
Niech słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: Pokój wam! (...) Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
(...) Ja Jestem! (Łk 24,36.38-39) zapadną w nasze serca jako zapewnienie, że Bóg jest z nami, że wprowadza ład w nasze życie i nim kieruje.
Na owocne przeżywanie spotkania z Jezusem Chrystusem, żywym Słowem Boga, zawierzając wszystkich Maryi, Matce Słowa
Wcielonego, z serca Wam błogosławimy.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 357.
Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie,
w dniach 13-14 marca 2012 r.
List należy odczytać w Niedzielę Biblijną, 22 kwietnia 2012 r.
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4.
DEKLARACJA KONFERENCJI EPISKOPATU
POLSKI NT. SENTENCJI EUROPEJSKIEGO
TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU
W SPRAWIE SINDICATUL PĂSTORUL
CEL BUN C. ROUMANIE (NR 23330/09)
Biskupi polscy wyrażają swoje stanowisko ws. wyroku Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dn. 31 stycznia 2012 r.
Dotyczy on określenia mianem pogwałcenia prawa do stowarzyszania
się (por. art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) odmowy
rejestracji w 2008 r. związku zawodowego duchownych i wiernych
świeckich Kościoła prawosławnego w Rumunii przez władze sądowe
tego kraju. Jako powód sąd podał brak zgody władz rumuńskiego
Kościoła prawosławnego na założenie takiego związku.
Biskupi zwracają uwagę na fakt, że wolność religijna jest chroniona przez Europejską Konwencję Praw Człowieka zapewniającą
wewnętrzną autonomię Kościołów i wspólnot religijnych. W sposób
szczególny odnosi się ona do istniejących relacji pomiędzy duchownymi i ich kościelnymi zwierzchnikami. Istota tych wzajemnych odniesień oparta jest na świadomym i dobrowolnym przyjęciu praw
i obowiązków, wynikających z przynależności do danej wspólnoty.
Kapłaństwo nie jest zawodem, lecz powołaniem do służby na rzecz
człowieka. Kościoły zaś nie są przedsiębiorstwami ani organizacjami
użytku publicznego czy stowarzyszeniami świeckimi. Kierują się one
własnym prawem, a cel ich działalności przekracza czysto ludzkie
wymiary, które nie stoją jednak w sprzeczności z dobrem wspólnym.
Wyjątkowy charakter Kościołów i wspólnot religijnych nie może być
negowany bądź też arbitralnie zmieniany przez państwo lub przez
międzynarodowe instytucje. Europejski Trybunał Praw Człowieka
powinien w swoich orzeczeniach szanować i bronić, w imię wolności
religijnej, tej delikatnej sfery współżycia społecznego.
Konferencja Episkopatu Polski zwraca uwagę, że w latach 50. i na
początku lat 60. XX wieku władze komunistyczne Polski wielokrotnie
naruszały zasadę autonomii Państwa i Kościoła. W tym okresie, przy
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współudziale ówczesnych władz polskich, zarejestrowano ruch tzw.
księży postępowych, współdziałający ze stowarzyszeniem katolików
świeckich PAX, działającym także poza Kościołem. Biskupi polscy
przypominają te fakty, widząc pewną analogię ingerowania struktur
europejskich w autonomię Państwa i Kościoła – w tym wypadku na
terenie Rumunii.
Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP
Abp Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP
Bp Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP

5.
KONDOLENCJE PO ŚMIERCI BPA JANA SZLAGI
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r.

Ekscelencjo,
w związku ze śmiercią Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi,
Ordynariusza Pelplińskiego, pragniemy złożyć szczere wyrazy współczucia i modlitewnej, braterskiej jedności.
Śmierć zawsze uwydatnia cenę życia, staje się jego lekcją i uświadamia wartość osoby, której dotyka. Odchodzi człowiek zasłużony
dla Diecezji Pelplińskiej, której był pierwszym biskupem, organizatorem i reformatorem, oraz dla Kościoła w Polsce – kapłan i biskup
żyjący duchem eklezjalnym, pochylony nad Biblią, miłujący liturgię
i jej piękno.
W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski pełnił liczne funkcje i zadania, z których trzeba wspomnieć przewodniczenie Radzie
Naukowej, udział w Komisjach i Radach, troska o rodzinę, kult Boży,
życie akademickie i rozwój nauki.

Kondolencje po śmierci bpa Jana Szlagi
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W ostatnim czasie naznaczony chorobą przybliżał się do Chrystusa
cierpiącego, któremu posługą i życiem przygotowywał drogę.
Niech Bóg Miłosierny, który daje odkupienie, przyjmie zmarłego
Biskupa Jana Bernarda na swoje łono, a tym, którym udziela jeszcze
dni na tym świecie, sam będzie pociechą na życie wieczne.
Abp Józef Michalik
Przewodniczący KEP
Bp Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP

6.
TELEGRAM KONDOLENCYJNY PRYMASA POLSKI
PO ŚMIERCI BPA JANA BERNARDA SZLAGI
Uczestniczę w żałobie diecezji pelplińskiej po śmierci jej Pasterza,
biskupa Jan Bernarda Szlagi. Pan Bóg powołał do siebie wspaniałego
człowieka, przykładnego kapłana i gorliwego biskupa.
Śp. bp Jan Szlaga urodził się w Gdyni, jako najmłodszy z sześciorga
dzieci szlachetnych rodziców. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 r.
z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego i podjął pracę duszpasterską jako wikariusz w Łęgu i Jabłonowie Pomorskim. W 1965
r. rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując w 1968 r. tytuł magistra teologii
oraz stopień licencjata w zakresie nauk biblijnych, a w 1970 r. stopień doktora teologii. W roku akademickim 1972/73 odbył studia
specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, uzyskując
stopień licencjata nauk biblijnych.
W tym czasie miałem okazję poznać Jana Szlagę jako przykładnego
i kochającego Kościół kapłana, oraz zdyscyplinowanego naukowca.
Po powrocie do kraju habilitował się na Wydziale Teologicznym
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i podjął pracę jako wykładowca w tejże uczelni, będąc nadal profesorem egzegezy Nowego
Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

56

Dokumenty Episkopatu Polski

Katolicki Uniwersytet Lubelski zachował Go we wdzięcznej
pamięci jako dyrektora Konwiktu Księży Studentów, dziekana
Wydziału Teologii, a później – przez dwie kadencje – prorektora
tegoż Uniwersytetu oraz współredaktora „Encyklopedii Katolickiej”.
W 1988 r. ks. Jan Szlaga został mianowany biskupem pomocniczym
ówczesnej diecezji chełmińskiej. Bullą papieską Jana Pawła II Totus
Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 r. została utworzona
diecezja pelplińska, a on mianowany został jej pierwszym biskupem
diecezjalnym. Posługę gorliwego pasterza pełnił do dnia 25 kwietnia
br., kiedy to Bóg wezwał go do siebie.
Wraz z całą diecezją pelplińską i Kościołem, który jest w Polsce,
dziękuję Bogu za wszelkie dobro, jakie dzięki jego posłudze Słowa
i sakramentów stało się udziałem tych, których spotkał na swojej
drodze. Na ołtarzu eucharystycznym liturgii pogrzebowej składam
cały dorobek jego życia, gorliwej, owocnej i okupionej cierpieniem
posługi pasterskiej, prosząc Boga, by przyjął ten dar ofiarny i uczynił z niego ofiarę miłą sobie, a śp. Zmarłego przyjął do chwały
Zmartwychwstania.
Dla wszystkich, których ta śmierć napełniła smutkiem i żałobą,
upraszam ukojenie w bólu i Boże błogosławieństwo.
Gniezno, 25 kwietnia 2012 r.

		
Abp Józef Kowalczyk
Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski
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7.
APEL KRAJOWEJ RADY
DUSZPASTERSTWA POWOŁAŃ
O WSPIERANIE DZIEŁA POWOŁAŃ
„Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje” (Łk 10,
2). Z inicjatywy Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań w drugą sobotę
maja każdego roku organizowana jest pielgrzymka na Jasną Górę rodzin
osób powołanych i tych, którzy wspierają powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego. Gromadzą się rodzice, krewni, przyjaciele osób powołanych z różnych diecezji i z różnych wspólnot zakonnych. Motywem tej
pielgrzymki jest modlitwa dziękczynna za powołania z ich rodzin oraz
uproszenie nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Na
Jasną Górę przybywają również inne rodziny, wspólnoty i poszczególni wierni, którzy wspierają powołania modlitwą i darem materialnym.
Gromadzą się oni przed obliczem Maryi, wychowawczyni powołań, aby
wspólnie zanosić modlitwę do Pana żniwa. Jesteśmy wdzięczni wszystkim
za ten dar wielkiej modlitwy i wierzymy, że i w tym roku, w sobotę – 12
maja zgromadzi się na Jasnej Górze wielka rzesza rodzin osób powołanych i wspierających powołania na wspólną modlitwę.
Powołanie jest darem Boga. Swoistą sztuką jest jego rozpoznanie.
Dojrzewa ono w rodzinie oraz w najbliższym środowisku i szkole.
Odpowiedź młodego człowieka na wezwanie Boga wiąże się też z długą drogą jego rozpoznawania i rozwoju. Towarzyszenie powołanym
na ich drodze jest bardzo ważne. Ostateczne powiedzenie Bogu oto
idę wiąże się również z decyzją Kościoła. Wierne kroczenie tą drogą
wymaga wielorakiego wsparcia. Zatem modlić się o powołania i za
powołanych to prosić Pana żniwa o dar powołania i jego przyjęcie
przez powołanego; to otoczyć troską modlitewną rodzinę i środowisko, w którym wzrasta powołany; to modlić się za tych, którzy
towarzyszą powołanemu na jego drodze; to także wypraszać światło
Ducha Świętego dla potwierdzających zdatność kandydata do przyjęcia święceń czy konsekracji zakonnej; to wreszcie prosić Boga o dar
wytrwania w powołaniu w każdej sytuacji i do końca.
Wiemy, że mimo dobrej woli, nie wszyscy mogą udać się w tym
dniu na Jasną Górę, by dziękować za powołania i by modlić się o nowe
powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Jednak wszyscy
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mogą w tym dniu łączyć się duchowo z pielgrzymami na Jasnej Górze
w swoich kościołach, parafiach i rodzinach. W ten sposób zrodzi się
wielka Rodzina Rodzin modlących się o powołania i wspierających
powołania. Zwracamy się z gorącym apelem do księży proboszczów
diecezjalnych i zakonnych, do katechetów, do rodziców, do rodzin
i wspólnot zakonnych oraz do wszystkich wierzących z prośbą o wielki
dar modlitwy za powołanych i o powołania. Możemy w tym dniu
uczestniczyć we Mszy św. w intencji powołań, ofiarować modlitwę
różańcową, a także wszystkie przeżycia i cierpienia w tej intencji,
łącząc się duchowo z pielgrzymami na Jasnej Górze. Niech to będzie
nasz konkretny wkład w duchowe dzieło pomocy powołaniom.
W imieniu Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań
Bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Powołań

8.
KOMUNIKAT RADY BISKUPÓW DIECEZJALNYCH
Dnia 2 maja 2012 roku, w przeddzień uroczystości Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Polski, odbyła się na Jasnej Górze sesja
Rady Biskupów Diecezjalnych. Przewodniczył jej abp Józef Michalik,
a obecny był również nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino
Migliore. Biskupi podjęli refleksję nad sytuacją religijną i społeczną
w kraju.
1. Świadomi konieczności zmian związanych z reformami życia
społecznego, nawiązując do stanowiska Prezydium Konferencji
Episkopatu Polski, biskupi wskazali na potrzebę wzmocnienia polityki rodzinnej. Powinna ona być istotnym elementem podjętej
reformy emerytalnej. W tym kontekście przypomnieli dzieła, które
Kościół podejmuje na rzecz rodziny, m.in. prowadzenie domów
samotnych matek, hospicjów, żłobków i przedszkoli, a przede
wszystkim wspieranie samej rodziny w jej funkcjach rodzicielskich
i wychowawczych.
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2. Podczas sesji biskupi rozważyli sprawę finansowania Kościoła.
Podkreślili, że głównymi utrzymującymi Kościół w Polsce są i powinni
pozostać wierni. Biskupi wyrażają wdzięczność katolikom świeckim
za ich ofiarność. W tym kontekście zajęli się propozycją przekształcenia Funduszu Kościelnego w nowy mechanizm wsparcia społecznej
działalności Kościoła. Fundusz Kościelny, utworzony w 1950 r., jako
ułomna rekompensata za zabrane Kościołowi dobra, miał zasilać m.in.
jego społeczną działalność. Niestety, do roku 1989 wykorzystywany
był głównie do walki z Kościołem. W okresie wolnej Polski wspierał
niektóre dzieła społecznie użyteczne prowadzone przez Kościół, zwłaszcza wspomagał ochronę kościelnych zabytków sakralnych. Częściowo
dofinansowywał także składki ubezpieczeniowe niektórym duchownym.
Prowadzone obecnie rozmowy z rządem RP nad przekształceniem
Funduszu zmierzają w kierunku ustanowienia odpisu podatkowego na rzecz Kościołów i innych związków wyznaniowych. Ta nowa
formuła może się stać sposobem rekompensaty za zabrane dobra.
Jednocześnie nie będzie obciążała dodatkowo podatnika i da mu
możliwość zadecydowania o przeznaczeniu części płaconego przez
niego podatku. Pozyskane w ten sposób środki służyłyby różnym
celom społecznym realizowanym przez Kościół. Część tych środków
nadal byłaby przeznaczona na ubezpieczenie społeczne niektórych
duchownych, przede wszystkim misjonarzy i zakonów klauzurowych.
Biskupi zapoznali się ze stanem prac zespołów roboczych komisji
konkordatowych zajmujących się tą kwestią i przyjęli zapowiedź zawarcia umowy między Episkopatem a Rządem. Odnośnie do rządowej
propozycji wysokości odpisu podatkowego, biskupi widzą konieczność prowadzenia dalszych rozmów. Ostateczna regulacja powinna
gwarantować odpowiedni poziom wsparcia dla dzieł prowadzonych
przez Kościół. Ważne jest też, by polski model bardziej odpowiadał
rozwiązaniom stosowanym w innych państwach europejskich.
3. W czasie obrad biskupi podjęli jeszcze raz problem nieprecyzyjnych, a przez to wciąż wymagających interpretacji, zapisów
dotyczących miejsca lekcji religii w ramowym programie szkolnym.
Powstałe stąd wątpliwości wśród samorządowców, dyrektorów szkół
i samych katechetów domagają się szybkiej nowelizacji rozporządzenia. Podobna nowelizacja jest konieczna w ustawie o działalności
leczniczej, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2012 r. Przepisy
tej ustawy wręcz uniemożliwiają prowadzenie działalności leczniczej
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i hospicyjnej, jako działalności niegospodarczej. Biskupi zwrócili też
uwagę na pojawiający się od wielu lat problem braku możliwości
powoływania się przez farmaceutów na tzw. klauzulę sumienia, co
w obecnym ustawodawstwie nie jest uregulowane.
Biskupi zebrani u tronu Jasnogórskiej Królowej Polski powierzają
Bogu przez wstawiennictwo Maryi bieżące trudne sprawy Ojczyzny
oraz Kościoła i wszystkim z serca błogosławią.
Częstochowa, 2 maja 2012 r.

Podpisali:
Biskupi zgromadzeni na sesji Rady Biskupów Diecezjalnych

9.
KOMUNIKAT KOMISJI WYCHOWANIA
KATOLICKIEGO KEP
DOTYCZĄCY PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.
ORAZ PROGRAMU NAUCZANIA RELIGII
1. Sprawa Pierwszej Komunii św.
W związku z uchwaloną przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku
2012 na 2014, Komisja Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą
Stałą KEP podjęła decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin
Pierwszej Komunii św., do której dzieci przystępują w wieku 9 lat, a także
zasadę, że dzieci uczęszczające do tego samego oddziału klasowego przyjmują Pierwszą Komunię św. w tym samym roku niezależnie od wieku.
W szczególności:
a) dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują program dwuletni katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich
Pierwsza Komunia św. powinna być w klasie II,
b) dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program przygotowania i przystępują do Pierwszej Komunii św. w klasie III,
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c) w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci
rozpoczynające naukę w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że do
Pierwszej Komunii św. dzieci przystąpią w klasie II. Uwzględniając
jednak sytuację religijno-moralną rodzin, warto rozważyć w diecezjach
propozycję przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii św. w klasie III.

2. Program Nauczania Religii i podręczniki katechetyczne
W tych diecezjach, w których aktualnie realizowany jest program
oraz stosowane są podręczniki w oparciu o dotychczasową Podstawę
Programową (z roku 2001), znowelizowana Podstawa Programowa
z 2011 r. i opracowane w oparciu o nią nowe podręczniki do klas
I-III szkoły podstawowej, wchodzą sukcesywnie od roku szkolnego 2012/13. Poniższe regulacje odnoszą się do dzieci, które w roku
2012/13 rozpoczynają naukę w klasie I.
W szczególności:
a) w szkołach, w których nie ma klas złożonych wyłącznie z dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 lat, czyli wszystkie dzieci idą do Pierwszej
Komunii św. w klasie II, korzysta się z podręczników dotychczasowych
aż do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich. W klasie
I można też używać podręczników zgodnych z nowym programem,
b) w oddziałach klasowych złożonych z dzieci rozpoczynających
naukę w wieku 6 lat, które idą do Pierwszej Komunii św. w klasie
III, od roku szkolnego 2012/13 powinno się wprowadzać sukcesywnie
podręczniki do nowego programu,
c) w klasach zerowych, złożonych z dzieci, które rozpoczną naukę
szkolną w wieku 6 lat, stosuje się nowe podręczniki, w pozostałych
korzysta się z dotychczasowych.
Od roku szkolnego 2012/2013 należy również sukcesywnie wprowadzać nowy program i nowe podręczniki dla klas IV-VI szkoły podstawowej, dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Jednocześnie nie ulega zmianie ogólna zasada, według której zestaw podręczników dla danej diecezji ustala się na poziomie diecezji,
wykorzystując materiały diecezjalne i ogólnopolskie.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego
bp Marek Mendyk
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10.
ODPOWIEDŹ ABP. MICHALIKA W ZWIĄZKU
Z UROCZYSTOŚCIĄ OBJĘCIA PRZEZ
PREZYDENTA RP HONOROWYM
PROTEKTORATEM RUCHU HARCERSKIEGO
W POLSCE I POZA JEJ GRANICAMI
Warszawa, 22 maja 2012 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski
Szanowny Panie Prezydencie,
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość objęcia
Honorowym Protektoratem Ruchu Harcerskiego w Polsce i Jej poza
granicami i wyrażam moją radość, że Harcerze otrzymują takiego
protektora.
Nie mogąc osobiście przybyć, poprosiłem biskupa Polowego
Józefa Guzdka o reprezentowanie Konferencji Episkopatu Polski
na tym ważnym i symbolicznym wydarzeniu, a w swoim imieniu
przekazuję szczere gratulacje i życzenia Bożego błogosławieństwa.
Łączę wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie

Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

List abpa Michalika do Ambasadora Gruzji w Polsce...
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11.
LIST ABPA MICHALIKA
DO AMBASADORA GRUZJI W POLSCE
W ZWIĄZKU Z DNIEM
NIEPODLEGŁOŚCI GRUZJI
ORAZ 20. ROCZNICĄ WZNOWIENIA
POLSKO-GRUZIŃSKICH STOSUNKÓW
DYPLOMATYCZNYCH
Jego Ekscelencja
Szanowny Pan Nikoloz NIKOLOZISHVILI
Ambasador Gruzji w Polsce
Ekscelencjo,
Szanowny Panie Ambasadorze,
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości związane
z Dniem Niepodległości Gruzji oraz 20-tej rocznicy wznowienia
Polsko-Gruzińskich stosunków dyplomatycznych.
Nie mogąc osobiście uczestniczyć w tych pięknych wydarzeniach
pragnę przekazać wyrazy gratulacji i życzeń: niech spojrzenie w przeszłość umacnia świadomość naszej wspólnej odpowiedzialności za
kształt obecnego czasu, niech rozpala miłość do Ojczyzny, ożywia
relacje międzyludzkie i odnosi do Boga, który jest Panem dziejów.
Łączę wyrazy szacunku i pozdrowień,
Warszawa, dnia 22 maja 2012 r.

Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP
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12.
APEL ZESPOŁU KONFERENCJI EPISKOPATU
POLSKI DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
O TRZEŹWOŚĆ PODCZAS EURO 2012

Kibicuj, nie pij!
Już tylko dni dzielą nas od wielkiego sportowego wydarzenia –
Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012. Tysiące kibiców zgromadzą się
na stadionach i w strefach kibica, by wspólnie przeżywać sportowe emocje. Miliony ludzi będą dopingować naszą drużynę przed telewizorami.
Wielu ludzi nie wyobraża sobie, że można cieszyć się sportem bez
alkoholu. Skutecznie wykorzystują to producenci piwa, którzy już od
wielu tygodni intensywnie wiążą swoje produkty z emocjami sportowymi,
z poczuciem patriotyzmu i wspólnoty. Polska flaga i hymn nie powinny
być traktowane jako narzędzia do promocji piwa. To działanie podstępne,
niosące niebezpieczne konsekwencje, a jednocześnie obraźliwe.
Gdy człowiek nie potrafi odczuwać radości bez alkoholu, gdy
nie może trzeźwo bawić się z innymi, gdy musi wzmacniać swoje
emocje piciem, to poważne ostrzeżenie i znak wkraczania na drogę
uzależnienia. To szczególne zagrożenie zwłaszcza w grupie młodych,
wśród których dramatycznie wzrasta poziom spożywania alkoholu.
Dlatego prosimy wszystkich polskich kibiców, ludzi odpowiedzialnych za przebieg imprez sportowych, wszystkich ludzi dobrej woli
– stwórzmy największy stadion trzeźwych, prawdziwie radosnych
kibiców. Wspierajmy polską reprezentację i inne zespoły trzeźwym
dopingiem. Pokażmy naszym gościom z całego świata, że jesteśmy
ludźmi wolnymi, potrafiącymi się bawić, cieszyć, przeżywać zawody sportowe bez alkoholu. Pokażmy, że jesteśmy narodem ludzi
trzeźwych, odpowiedzialnych za siebie, za bliźnich i za Ojczyznę.
Pamiętajmy, że jako ludzie wierzący należymy do zwycięskiej drużyny
Pana Jezusa, który jako jedyny daje nam prawdziwą wolność i szczęście.
Łomża, dnia 22 maja 2012 r.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości

Przesłanie Biskupów Polskich z okazji Mistrzostw Europy...
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13.
PRZESŁANIE BISKUPÓW POLSKICH Z OKAZJI
MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ
POLSKA -UKRAINA 2012

Wystąpmy w „dobrych zawodach”
Zbliża się czas wielkich sportowych wydarzeń, które już niebawem przeżywać będą piłkarze, kibice, działacze i miłośnicy
sportu. Co cztery lata bowiem, odbywa się europejskie święto
piłki nożnej. Tym razem Polska i Ukraina są jego gospodarzami.
Człowiek, żyjąc we wspólnocie ludzkiej, chce w szlachetnym, sportowym współzawodnictwie zmierzyć się z innym. Z jednej strony jest to
wyzwanie, które przeradza się w szlachetną walkę z przeciwnikiem
o zwycięstwo, o laur pierwszeństwa, z drugiej strony jest to pojedynek
z samym sobą, z własnymi słabościami i porażkami czy zawiedzionymi
oczekiwaniami. W podobny sposób, bój o ukształtowanie w sobie
pięknego człowieczeństwa toczył nawet św. Paweł Apostoł. Ze szczerą
pokorą wówczas wyznał: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7).
Udział w „dobrych zawodach” to jednak nie tylko zwycięstwo.
Owszem, zwycięstwo przynosi radość, ale równie ważne jest samo
uczestnictwo w grze zespołu. Stąd dumą winna napawać gra w drużynie
narodowej. Reprezentowanie danego kraju, regionu czy społeczności
to wielki zaszczyt. Występowanie w barwach narodowych jest również
okazją do tworzenia i podtrzymywania wzajemnych więzi. Z nich rodzi
się jedność, siła, zgoda i poświęcenie. One dają sposobność do budowania braterstwa, solidarności, zaufania, wyrozumiałości i przyjaźni.
Te wartości powinny stać się udziałem nie tylko zawodników, ale
i kibiców, naszych i tych, przybywających do Polski i na Ukrainę
z wielu europejskich krajów. Przyjmijmy ich z życzliwością, otwórzmy
się na ich zapał, dzielmy z nimi nadzieje i radości, porażki i smutki,
słowem – nawiązujmy dobre relacje. Wspólne szlachetne kibicowanie,
entuzjazm, emocje niech mają wymiar sportowy, niech będą wyrazem
nie tylko radości i wspierania własnej reprezentacji, ale także szacunku
dla przeciwnika i jego godności. Niech jedność i braterstwo wyrazi
się w kibicowaniu, we wzajemnej akceptacji, w pomocy wynikającej
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z wrażliwości na drugiego człowieka. Niech wszyscy kibice szanują
się, doceniają zdrową rywalizację, a w porażce widzą bodziec do
podjęcia jeszcze większego sportowego wysiłku. Taką postawę pełną,
miłości każdego człowieka, ukazuje nam Jezus Chrystus. Kościół,
wierny swemu Mistrzowi, do takiej postawy wzywa i taką stara się
kształtować.
Drodzy Bracia i Siostry! Okażmy szlachetność serc podczas
Euro 2012. Okażmy naszą polską gościnność, kształtowaną przez
Ewangelię. W niej znajdujemy przykład chrześcijańskiej otwartości
na przybyszów. Gościnność stała się nawet swoistym wzorem kulturowym, czego świadectwem jest staropolskie: „Gość w dom, Bóg
w dom”. Okażmy ducha wiary i wspólnoty, gdy w jednym kościele
będziemy modlić się z przyjezdnymi kibicami. Dla nich otwieramy
nasze świątynie i służymy pomocą duszpasterską. Oczekujemy też
wzajemnego szacunku wobec każdego z nas, naszej kultury i naszej
wiary. Niech to będzie czas wolny od sporów i waśni, czas budowania pięknych więzi międzyludzkich, czas wzajemnego ubogacania
i wzrostu w człowieczeństwie, także przez wiarę.
Wszystkich zawodników i kibiców ogarniamy naszą modlitwą i prosimy Pana, by Jego błogosławieństwo wspierało tych, którzy chcą
w tych „dobrych zawodach” uczestniczyć. Niech wszechmogący Bóg
da nam siłę do podążania drogą Jego przykazań i nam błogosławi:
Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Warszawa, 25 maja 2012 r.

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Za zgodność:
Bp Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP
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14.
OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA
KATOLICKIEGO
W dniu 30 maja 2012 r. odbyło się we Wrocławiu posiedzenie
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski,
któremu przewodniczył bp Marek Mendyk.
1. Tematem posiedzenia była sprawa ujednolicenia praktyki przygotowania do I Komunii św. i do sakramentu bierzmowania w diecezjach
polskich oraz tematyka II Tygodnia Wychowania, który odbędzie się
w dniach 16 – 22 września br. pod hasłem: Wychowywać, ale jak?
2. Komisja odniosła się do nowego rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych i podtrzymała stanowisko,
że konieczne jest wyraźne przywrócenie zapisu sytuującego religię/
etykę w ramowym planie nauczania.
3. W związku z pojawiającymi się w niektórych placówkach oświatowych żądaniem dyrekcji, by programy nauczania religii podlegały
procedurze opiniowania na poziomie szkół, Komisja przypomina wyraźny zapis § 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i szkołach, że nauczanie religii
odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych
przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych
i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.
Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.
Dlatego też katecheci mogą korzystać z programów i podręczników
wskazanych przez miejscowe diecezje, a domaganie się jakichkolwiek
opinii na temat programów i podręczników jest bezzasadne.
4. Komisja odniosła się do trwającej od kilku tygodni w mediach
dyskusji na temat wieku przystępowania do I Spowiedzi i Komunii
św. Przypomniała stanowisko Kościoła wyrażone w KPK oraz wielu
dokumentach posoborowych, że I Komunię św. poprzedza I spowiedź
wraz z rozgrzeszeniem.
W imieniu Komisji:
ks. Marek Korgul
Sekretarz
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15.
OŚWIADCZENIE PAPIESKIEGO
STOWARZYSZENIA
POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE

Solidarni z Ojcem Świętym Benedyktem XVI
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w duchu
wierności i jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI zwraca się
z gorącym o modlitwę apelem do wszystkich, którym na sercu leży
dobro Kościoła. Podobnie jak to miało miejsce w 2009 r., kiedy na
naszą prośbę o modlitwę w intencji Następcy św. Piotra, odpowiedziało kilkanaście tysięcy osób, potwierdzając to deklaracją na piśmie.
Jest to może mało spektakularny i dzisiaj często niedoceniany
„środek pomocy”, jaki posiada w swoim skarbcu Kościół. Benedykt
XVI wielokrotnie wzywał do modlitwy za prześladowanych, słabych,
ofiary kataklizmów i za wszystkich cierpiących. Dziś to On jest tym,
który potrzebuje naszego wsparcia.
Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego, Pomoc Kościołowi
w Potrzebie podjęło, każdego 14 dnia miesiąca, modlitwę za prześladowanych (takie spotkania modlitewne odbywają się już w Warszawie,
Krakowie i Gdańsku i planowane są w innych miastach).
Zwracamy się z gorącym apelem, aby 14 czerwca włączyć w intencje modlitewne Osobę Ojca Świętego.
Ks. dr Waldemar Cisło
Dyrektor Sekcji Polskiej
Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Komunikat z 358. Zebrania Plenarnego KEP
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16.
KOMUNIKAT
Z 358. ZEBRANIA PLENARNEGO KEP
Rok Wiary, Przesłanie do Narodów Rosji i Polski oraz miejsce
nauczania religii w szkole były głównymi tematami 358. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Odbywało się ono w dniach
od 21 do 23 czerwca 2012 r. we Wrocławiu. Obradom przewodniczył
abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji. W zebraniu wziął
udział Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.
1. Ojciec Święty zdecydował, że 11 października 2012 r. rozpocznie się w Kościele Rok Wiary. Zgodnie z intencją Benedykta XVI
„każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej,
celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej oraz zastanowić się nad samym aktem wiary” (Porta fidei, nr 9). W październiku ubiegłego roku
Konferencja Episkopatu Polski powołała specjalny Zespół ds. Nowej
Ewangelizacji. Na przełomie lipca i sierpnia planowany jest też Kongres
Nowej Ewangelizacji w Kostrzynie nad Odrą. Biskupi zachęcają młodzież
do zaangażowania się w inicjatywy ewangelizacyjne związane z Rokiem
Wiary i Światowym Dniem Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013 r.
2. Od kilku lat trwa dialog między Rosyjskim Kościołem
Prawosławnym i Kościołem Katolickim w Polsce. Jego celem jest
zbliżenie naszych Kościołów i pojednanie narodów. W Warszawie,
17 sierpnia, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl I oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik podpiszą
wspólne Przesłanie do Narodów Rosji i Polski.
3. Po raz kolejny przedmiotem debaty biskupów było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o miejscu m.in. religii i etyki
w nauczaniu szkolnym. Konferencja Episkopatu Polski ponownie
upomina się o konieczność szybkiej nowelizacji rozporządzenia.
Dotychczasowe wyjaśnienia Ministerstwa skierowane do samorządów mają charakter jedynie interpretacji dokumentu.
4. Zespół Konkordatowy przedstawił stan prac dotyczących przekształcenia Funduszu Kościelnego. Biskupi zdecydowanie opowiedzieli się za kontynuowaniem rozmów.
5. Konferencja Episkopatu wysłuchała sprawozdania z przebiegu
VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie, które przebiegało pod hasłem „Rodzina: praca i świętowanie”. Ze szczególną
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uwagą odnotowano głos Papieża na temat obecności w Kościele
osób żyjących w niesakramentalnych związkach, które powinny widzieć i odczuć miłość Kościoła. Raz jeszcze biskupi podkreślili, że
w obecnej rzeczywistości rodzina wymaga nieustannej obrony przed
zakusami płynącymi ze strony środowisk feministycznych i liberalnych.
Wyzwaniem jest również niepokojąca sytuacja demograficzna. Biskupi
zachęcają wierzących i niewierzących, parlamentarzystów i władze
samorządowe, dorosłych i młodzież do obrony życia od poczęcia
do naturalnej śmierci. Marsze w obronie życia niech będą wielką
modlitwą narodową o respektowanie wartości, na których tradycja
europejska przez tysiąclecia budowała rodzinę. W rodzinie budzi
się życie, rozwija człowiek, dojrzewa wiara i umiłowanie Ojczyzny.
Rodzina jest fundamentem zdrowego społeczeństwa i domaga się
dziś wielorakiego wsparcia, aby mogła dalej pełnić swoje funkcje.
6. Konferencja Episkopatu Polski wysłuchała sprawozdania z 50.
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie, który
przebiegał pod hasłem: „Eucharystia: Komunia z Chrystusem oraz
między nami”.
7. Biskupi zapoznali się z treścią wspólnego listu prezesów zarządów Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia skierowanego do
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Podzielają powszechne zatroskanie o los mediów publicznych i raz jeszcze przypominają o obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.
Równocześnie apelują do rządu o opracowanie prawnych rozwiązań,
gwarantujących publicznej telewizji i radiu pełnienie misji dla dobra
wszystkich odbiorców. Biskupi upominają się o traktowanie mediów
katolickich na równi z innymi w procesie koncesyjnym i o przyznanie
TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.
8. Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił znaczenie kilkudniowej wizyty w Polsce kard. Tarcisio Bertone. Na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Sekretarz Stanu Stolicy
Apostolskiej przyjął doktorat honoris causa, w Bydgoszczy otworzył
Centrum Studiów Ratzingera, w Łodzi i w Gdańsku przewodniczył
uroczystościom liturgicznym.
9. Zebranie plenarne biskupów zakończyły uroczystości liturgiczne złotego jubileuszu kapłaństwa metropolity wrocławskiego abpa
Mariana Gołębiewskiego. Msza św. jubileuszowa została odprawiona
w katedrze wrocławskiej.
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Na zakończenie roku szkolnego biskupi wyrażają wdzięczność
rodzicom, nauczycielom, katechetom i duszpasterzom za trud kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. Błogosławią rolnikom
na czas żniw, a pątnikom pielgrzymującym do Jasnogórskiej Pani
polecają dobro Kościoła i narodu. Wszystkim życzą udanego wypoczynku w czasie wakacji.
Wrocław, 23 czerwca 2012 r.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

iv. dokumenty Świdnickiej kurii biskupiej
1.
OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY
DLA SŁUŻBY LITURGICZNEJ
Świdnica,14 kwietnia (sobota) – finał etapu diecezjalnego
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej zaprasza do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie
Biblijnym dla Służby Liturgicznej.
Należy przygotować następujące księgi wraz ze wstępami i przypisami do nich z Biblii Tysiąclecia (wydanie V): List do Hebrajczyków,
List św. Jakuba, obydwa Listy św. Piotra, trzy Listy św. Jana i List
św. Judy.
Na szczeblu diecezjalnym wiedzę oceniać będzie: ks. Tomasz
Federkiewicz (wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium
Duchownym w Świdnicy oraz diecezjalny koordynator Dzieła
Biblijnego).

1.
2.
3.

4.

5.

Regulamin:
Konkurs biblijny dla ministrantów i lektorów
W konkursie mogą brać udział drużyny oraz osoby indywidualne.
Każda diecezja może wystawić drużynę pięcioosobową i jednego
uczestnika indywidualnie.
Konkurs Biblijny przebiega dwustopniowo – eliminacje diecezjalne i finał ogólnopolski. Organizatorzy dostarczają zestawy pytań
i odpowiedzi na pierwszą część (diecezjalną), natomiast Księża
odpowiedzialni w diecezjach, w oparciu o przesłane pytania wyłaniają drużynę i uczestnika indywidualnego.
W przypadku, gdyby na finał przybyło mniej niż 6-ciu uczestników
z diecezji, jedna osoba z drużyny może startować w klasyfikacji
indywidualnej i grupowej jednocześnie; musi to jednak zaznaczyć
w teście eliminacyjnym.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości wszystkich Ksiąg
biblijnych zaproponowanych w danym roku.
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6. W ocenie grupowej bierze się pod uwagę punkty trzech najlepszych
ministrantów z danej drużyny (wynika z tego, że w ostateczności
drużyna może liczyć nie mniej niż 3 osoby).
Ks. Krzysztof Ora
Diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej

2.
VII Edycja
KONKURSU TEATRALNEGO „BLIŻEJ BIBLII”
POD HASŁEM: „KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM”
Konkurs odbywa się pod patronatem Biskupa Świdnickiego oraz
Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Wałbrzycha oraz
Świdnicka Kuria Biskupia. Konkurs teatralny pt. „Bliżej Biblii” jest
jednoetapowy.
Konkurs obejmuje swoim zasięgiem młodzież obszaru Diecezji
Świdnickiej
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych Diecezji Świdnickiej. Prezentacje teatralne będą oceniane
w dwóch grupach wiekowych:
– uczniowie szkół gimnazjalnych
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i wystawienie mini-inscenizacji teatralnej, która ma przedstawić widzom wybraną scenę
biblijną. Czas prezentacji 10-15 min.
Podstawą scenariusza ma być tekst biblijny dołączony do
regulaminu.
Regulamin konkursu wraz z wykazem tekstów biblijnych zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Diecezji Świdnickiej.
Chętnych do udziału w konkursie mogą zgłaszać szkoły, parafie,
domy kultury oraz świetlice środowiskowe w terminie do dnia 11
kwietnia 2012 r. na adres:

Godziny Pustyni – wielkanocny dzień skupienia
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Artur Lenckowski, ul. Długosza 9/13, 58-309 Wałbrzych bądź
drogą elektroniczną na adres: lenckowski@data.pl
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie z załączonym scenariuszem lub opisem przedstawienia. Przedstawienia konkursowe zostaną wystawione w dniu 24 kwietnia 2012 r. na scenie amfiteatru
Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
(Pl. Teatralny 1).
W przypadku większej ilości zgłoszeń konkurs odbędzie się w ciągu
dwóch dni.
Szczegółowych informacji udziela Artur Lenckowski – nr tel. 601
708 750 (po godz. 15).
Wydział Katechetyczny
Świdnickiej Kurii Biskupiej

3.
GODZINY PUSTYNI
– WIELKANOCNY DZIEŃ SKUPIENIA
Świdnica, 14 kwietnia 2012 r.
W sobotę 14 kwietnia br. w godz. od 10.30. do 14.00., w kościele
św. Krzyża przy ul. Westerplatte/pl. Wolności w Świdnicy, odbędzie
się wielkanocny dzień skupienia w ramach cyklu spotkań „Godziny
Pustyni”. Spotkanie prowadzi ks. Janusz Michalewski.
Plan spotkania:
10.30. Wprowadzenie do modlitwy nad słowem Bożym (I)
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Modlitwa indywidualna nad słowem Bożym
11.30. Wprowadzenie do modlitwy nad słowem Bożym (II)
Modlitwa indywidualna nad słowem Bożym
Możliwość skorzystania z sakramentu pojednania
12.45. Koronka do Bożego Miłosierdzia
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Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Eucharystia
Na spotkanie proszę zabrać Pismo Święte oraz notatnik.
Wszystkich pragnących pogłębić swoje życie modlitewne w oparciu o słowo Boże, modlitwę milczenia oraz adorację Najświętszego
Sakramentu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.
Wydział Duszpasterski
Świdnickiej Kurii Biskupiej

4.
KALENDARZ WŁASNY
DLA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. 1071/11/L
DLA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
Na prośbę Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ignacego Deca, Biskupa
Świdnickiego, wyrażoną w liście z dnia 4 listopada 2011 r., mocą uprawnień udzielonych tejże Kongregacji przez papieża BENEDYKTA
XVI, chętnie zatwierdzamy Kalendarz własny tej diecezji, zgodnie
z załącznikiem, aby służył w przyszłości wszystkim, których on dotyczy.
W druku Kalendarza diecezjalnego należy umieścić wzmiankę
o zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
dnia 24 kwietnia 2012 r.

Antoni Kardynał Cañizares Llovera
Prefekt Kongregacji
Abp Józef Augustyn Di Noia, OP
Sekretarz Kongregacji

Kalendarz własny dla diecezji świdnickiej
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DLA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
KALENDARZ WŁASNY
STYCZEŃ
30. – Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego (Święto; w kościele katedralnym: Uroczystość)
MAJ
8. – Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona
diecezji (Uroczystość)
21. –
Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
(Wspomnienie obowiązkowe)
22. – Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera
i Towarzyszy (Wspomnienie dowolne)
CZERWIEC
12. – Błogosławionych męczenników Władysława Błądzińskiego,
prezbitera i Towarzyszy (Wspomnienie dowolne)
20. – Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (Wspomnienie
obowiązkowe)
21. – NMP Przyczyny Naszej Radości (Wspomnienie obowiązkowe)
WRZESIEŃ
19. – Bł. Gerharda Hirschfeldera, prezbitera i męczennika
(Wspomnienie dowolne)
PAŹDZIERNIK
16. – Św. Jadwigi Śląskiej, Patronki Śląska (Uroczystość)
W oryginale łacińskim wspomnienie dowolne nie ma podanego
stopnia celebracji, w Polsce jest inny zwyczaj, stąd podajemy przy
wspomnieniu stopień: „obowiązkowe / dowolne”.
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5.
REKOLEKCJE DLA MATEK
SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI
Szczytna k. Polanicy-Zdrój, 28-30 kwietnia
Więcej informacji:
Zgromadzenie Misjonarzy św. Rodziny
ul. Zamkowa 10
57-330 Szczytna; tel. 74 8683207
Osoba prowadząca: ks. Piotr Michalski
www.szczytnik.msf.opoka.org.pl
Organizatorzy:
Zgromadzenie Misjonarzy św. Rodziny

6.
ZAPROSZENIE DO MODLITWY
ZA POWOŁANYCH I O NOWE POWOŁANIA
DO KAPŁAŃSTWA I ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Modlitwa za powołanych
Katedra świdnicka, 5 maja 2012 r.
29 kwietnia br., czyli w IV niedzielę wielkanocną, rozpoczniemy
w Kościele 49. Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego. Z tej okazji Papież Benedykt XVI w swoim orędziu
napisał m. in.: „Życzę, by Kościoły lokalne, w ich różnych wymiarach,
stały się miejscem uważnego rozeznania i głębokiej weryfikacji powołania,
oferując młodym ludziom mądre i mocne towarzyszenie duchowe. W ten
sposób wspólnota chrześcijańska stanie się wyrazem Miłości Boga…”.
W duchu myśli Ojca Świętego, Duszpasterstwo powołań oraz
wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej
zapraszają w sobotę 5 maja br. do Katedry świdnickiej na modlitwę
w tej ważnej intencji.

Komunikat wydziału katechetycznego w sprawie podręczników...
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Zaproszenie kierujemy do księży, ojców, braci i sióstr zakonnych,
do katechetów i rodziców, do Towarzystwa Przyjaciół WSD i wiernych
świeckich naszej Diecezji. Serdecznie zapraszamy do modlitwy młodzież,
a szczególnie tegorocznych maturzystów, którzy myślą o wyborze drogi
życia. Tylko modlitwa daje światło i dzięki modlitwie można odważnie
odpowiedzieć na głos wzywającego Chrystusa do pójścia za Nim.
Modlitwę rozpoczniemy o godz. 17.30 nabożeństwem majowym,
zawierzając tym samym Bogu intencję powołań przez pośrednictwo
Maryi i bł. Jana Pawła II. Natomiast o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św., w czasie której podziękujemy Jezusowi Chrystusowi,
Dobremu Pasterzowi za wszystkich powołanych do służby w Kościele
oraz poprosimy dla nich o potrzebne łaski i dary. Poprosimy również
o nowe i święte powołania.
Po Mszy św. będzie możliwość spotkania i rozmowy z przełożonymi i klerykami w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Świdnickiej.
ks. Krzysztof IWANISZYN
Diecezjalny referent ds. powołań
Ojciec duchowny WSD

7.
KOMUNIKAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW W NOWYM ROKU
SZKOLNYM 2012/2013
Drodzy Katecheci,
1. Wydział Katechetyczny uprzejmie informuje, że zgodnie z zapowiedzią, od nowego roku szkolnego 2012/2013 w szkołach diecezji
świdnickiej będzie można korzystać z podręczników następujących
wydawnictw:
– WAM – Kraków
– Św. Wojciech – Poznań
– Jedność – Kielce.
Jednocześnie informujemy, że w celu uniknięcia niedogodności,
przy wyborze wersji podręczników obowiązuje zasada, że w jednej
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placówce oświatowej, niezależnie od liczby katechetów, mogą być
używane podręczniki tylko jednej wersji – jednego wydawnictwa.
W przypadku przedszkoli i szkół specjalnych, tak jak to było dotychczas, katecheta sam może zdecydować o wyborze podręczników
wydawnictw wyżej wymienionych i innych, dopuszczonych dotychczas
do użytku w naszej diecezji.
Wykaz wszystkich programów i podręczników wraz z numerami zostanie opublikowany – jak zawsze – we wrześniowym numerze miesięcznika „Katecheta”, na stronie internetowej Wydziału
Katechetycznego i w Biuletynie Katechetycznym.
2. Zgodnie z komunikatem Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
a) Od roku szkolnego 2012/2013 w klasach I można też używać
podręczników zgodnych z nowym programem, niezależnie od tego,
czy dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6 lat i pójdą do Pierwszej
Komunii św. w klasie III czy rozpoczynają naukę w wieku 7 lat i pójdą
do Pierwszej Komunii św. w klasie II.
b) Od roku szkolnego 2012/2013 należy również sukcesywnie
wprowadzać nowy program i nowe podręczniki dla klas IV-VI szkoły
podstawowej, dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Zachęcamy do zapoznania się z całością wspomnianego
Komunikatu, który publikujemy na osobnej stronie internetowej.
Świdnica, 10 maja 2012 r.

Wydział Katechetyczny
Świdnickiej Kurii Biskupiej

8.
JERYCHO RÓŻAŃCOWE
Wałbrzych, parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej,
13-19 maja 2012 r

VII Dni Papieskie w Świdnicy
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9.
VII DNI PAPIESKIE W ŚWIDNICY

Pamięć i obecność
Świdnica 18-21 maja 2012 r.
Patronat Honorowy:
JE ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz
JE ks. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki
Wojciech Murdzek – Prezydent Miasta Świdnicy
Organizatorzy:
Ks. prałat Jan Bagiński – Proboszcz katedry świdnickiej
Andrzej Protasiuk (Es FIAP)
Współorganizatorzy:
Gimnazjum nr 3 w Świdnicy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
Parafia Katedralna pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy
Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Świdnicy
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
Świdnicki Ośrodek Kultury
Urząd Miejski w Świdnicy
18 MAJA (piątek)
godz. 12.00
Wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy plastycznej
„Kamień wiary”.
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury – Joanna Waksmundzka
– Teatr, Rynek 44
„ARKA” – Finał Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy „Jan Paweł II”
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury – Wioletta Ziobrowska –
Teatr, Rynek 44
godz. 12.00-14.00
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GRA MIEJSKA „PRZESTRZENIE SAKRALNE ŚWIDNICY”
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
(Start – wejście główne do Teatru miejskiego, Rynek 44)
godz. 17.00
Otwarcie wystawy „KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II 19202005”, (Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37)
godz. 18.00
Uroczysta Msza św. w rocznicę urodzin błogosławionego Jana Pawła
II pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Waldemara Irka – rektora
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – Katedra, Plac
Jana Pawła II 1
godz. 19.00
Koncert „PIEŚNI SAKRALNE” – prof. Jolanta Szybalska-Matczak
Chór Kameralny SENZA RIGORE – Akademii Muzycznej we
Wrocławiu (Katedra, Plac Jana Pawła II 1), Sponsor: Maciej Karpiński.
19 MAJA (sobota)
godz. 16.30
GRA MIEJSKA „PRZESTRZENIE SAKRALNE ŚWIDNICY”.
Wręczenie nagród – Teatr, Rynek 44
Wieczór wspomnień o Janie Pawle II w gronie osobistych Przyjaciół z
udziałem JE ks. Henryka kardynała Gulbinowicza – Teatr, Rynek 44
godz. 19.00
Koncert Roberta Grudnia i Anny Romantowskiej – „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, na podstawie utworów Karola Wojtyły – Katedra, Plac
Jana Pawła II 1.
20 MAJA (niedziela)
godz. 15.30
ROLA SZTUKI I ARTYSTY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
– rozważania na temat „‚Listu do Artystów”’ Jana Pawła II poprowadzą: Zdzisław Grześkowiak, Robert Kaśków, Wojciech Koryciński
– (Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18).
godz. 16.00
ZAKOŃCZENIE RAJDU ROWEROWEGO PAMIĘCI JANA
PAWŁA II
Organizator – Tadeusz Niedzielski – (Plac Jana Pawła II).
godz. 17.00
Sacrosong – Karol Wojtyła i jego Święto Stworzenia. Koncert fortepianowo- wiolonczelowy: Danuta Conti, pianistka; Magdalena
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Lutka, pianistka; Bożena Lutka-Conti, pianistka; Caterine May,
wiolonczelistka. Prowadzenie: Magdalena Lutka. (Teatr, Rynek 44).
godz. 19.00
Koncert „Tak sobie żyć będziem...” – Marcjanna Myrlak, śpiew,
Witold Kozakowski, gitara, Zuzanna Bator, organy. Prowadzenie:
Maciej Bator (Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny
w Świdnicy, ul. Kotlarska 19).
21 MAJA (poniedziałek)
godz. 11.00
Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialnego o Janie
Pawle II

10.
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS MULTIMEDIALNY
O BŁ. JANIE PAWLE II
„Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez
bezinteresowny dar z siebie samego – Jan Paweł II”.
Jak te słowa bł. Jana Pawła II realizujesz w swoim życiu?
Wydział Katechetyczny informuje, że po raz czwarty organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Multimedialny o bł. Janie Pawle
II. Organizatorem jest Gimnazjum nr 3 w Świdnicy: p. Alina Barć
i p. Beata Samoraj.
Zapraszamy do udziału w konkursie multimedialnym skierowanym
do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Cele:
– Zachęcanie do stosowania w swoim życiu nauk bł. Jana Pawła II.
– Rozwijanie postaw patriotycznych oraz religijnych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o jednym z największych
Polaków w naszej historii, papieżu bł. Janie Pawle II.
– Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią
informacyjną.
– Kształtowanie umiejętności selekcji informacji.
– Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
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1. Miejsce: Sala teatralna ŚOK, Rynek 43.
2. Sposób przeprowadzenia konkursu:
– Zgłoszenia do konkursu należy przesłać listownie, faxem lub
e-mailem zgodnie z załączonym drukiem do 29 lutego 2012 r.
– 5 najlepszych prac wyłonionych w konkursie szkolnym należy
dostarczyć na płycie DVD osobiście lub przesłać na adres: Gimnazjum
nr 3, ul. Saperów 27 a, 58-100 Świdnica
3. Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2012 r.
4. Forma pracy:
Prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft
Power Point (wersja 2007 lub starsza) o objętości do 20 slajdów;
wewnętrzna organizacja i ilustracja slajdów dowolna. Prezentacja
powinna działać automatycznie po uruchomieniu. Czas trwania –
do 10 minut;
5. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo.
6. W prezentacji muszą być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
7. Każda praca powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem
uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, jej pełnym adresem i telefonem,
imieniem i nazwiskiem nauczyciela/opiekuna pracy.
8. Oceniane będą wyłącznie prace tworzone przez uczniów samodzielnie, pod kierunkiem opiekuna.
9. Kryteria oceniania:
– Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
– Poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych
w prezentacji.
– Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst,
słowo, muzyka, film).
– Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści (animacje niestandardowe).
– Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
– Techniczna poprawność wykonania.
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– Estetyka i efekt wizualny.
– Stopień trudności użytych technik.
10. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora – organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji nagrodzonych
materiałów bez zgody ich autorów.
11. O wyniku konkursu szkoły zostaną powiadomione telefonicznie
do 30 kwietnia 2012 r. (wynik konkursu będzie również opublikowany
na stronie internetowej naszej szkoły), a laureaci wraz z opiekunami
zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.
12. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w ramach Dni
Papieskich (21 maja 2012 r.) Dokładna godzina zostanie podana
w późniejszym terminie.
13. Finaliści konkursu z opiekunami wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez wykładowcę z Państwowej Wyższej Szkoły
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Warsztaty odbędą się w dniach od 19-20 maja 2012 r. Uczestnikom
warsztatów zapewniamy nocleg, całodzienne wyżywienie i udział
w imprezach organizowanych w ramach Dni Papieskich. Przyjazd
na własny koszt.
Kontakt: Gimnazjum nr 3 w Świdnicy (74) 853-12-13, mgr Alina
Barć, tel. kont.: (74) 8525894, 660108809
NAGRODY: Laptop i inny sprzęt komputerowy
Bardzo prosimy katechetów o zachęcenie uczniów do wzięcia
udziału w Konkursie
Wydział Katechetyczny
Świdnickiej Kurii Biskupiej
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11.
DIECEZJALNA PIELGRZYMKA RODZIN
I CZŁONKÓW DUCHOWEJ ADOPCJI
DZIECKA POCZĘTEGO
Wambierzyce, 26 maja 2012 r. (sobota)
Po raz ósmy małżeństwa i rodziny diecezji zapraszam do
Wambierzyckiej Królowej Rodzin, by za Jej wstawiennictwem prosić Boga o siłę i mądrość w realizowaniu swego powołania. Do
Wambierzyc zapraszam także wiernych, którzy 25 marca podjęli się
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, będzie to dla nich dobra
okazja, żeby opiece Niepokalanej oddać matki dzieci zagrożonych
aborcją.
Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin odbędzie się tradycyjnie w ostatnią sobotę maja, która w tym roku wypada w bardzo znaczącym
dniu, Dniu Matki. Warto skorzystać z tych niecodzinnych okoliczności i jeszcze ufniej modlić się za przyczyną Matki Bożej w intencji
naszych mam.
Pielgrzymka rozpocznie się piknikiem na terenie wambierzyckiego
skansenu. Od rana rodziny indywidualnie mogą spędzić czas wśród
niezwykłych eksponatów, dzieci mają okazję podpatrywać zachowanie zwierząt w mini ZOO, a każdy kto zgłodnieje może skorzystać
z grilla, dlatego z domu trzeba wziąć ze sobą biwakowy prowiant.
12.00 – wszyscy razem we wspólnocie pielgrzymkowej spotkamy
się na modlitwie południowej w bazylice, a po niej będzie okazja
zwiedzić z przewodnikiem świątynię.
13.00 – pczęstunek przygotowany przez ojców franciszkanów
14.00 – konferencja I (dzieci w tym czasie zwiedzają szopkę)
14.30 – konferncja II
15.15 – projekcja filmu (dzieci mają własny film)
17.30 – nabożeństwo majowe w intencji duchowej adopcji
18.00 – Msza św. – przewodniczy JE ks. bp Ignacy Dec
Podczas Mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i zawierzenie rodzin Królowej Rodzin.
Ks. Roman Tomaszczuk
Diecezjalny duszpasterz rodzin

Turniej służby liturgicznej w piłce nożnej o tytuł mistrza diecezji
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12.
TURNIEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ W PIŁCE
NOŻNEJ O TYTUŁ MISTRZA DIECEZJI
Strzegom, 26 maja 2012 r. (sobota)
PROGRAM:
8.45 – zawiązanie wspólnoty w kościele pw. Najświętszego
Zbawiciela i MB Szkaplerznej, Strzegom, ul. Kościuszki 4;
9.00 – Msza św. (księżą koncelebrujący proszeni są o zabranie
alb i stuł);
9.45 – wspólny przemarsz na boiska OSiR Strzegom, ul.
Mickiewicza 2;
10.30 – początek turnieju (wspólny apel drużyn na boisku
„ORLIK”);
10.40 – pierwszy mecz;
15.00-16.00 – przewidywane mecze finałowe i wręczenie pucharów;
1. Turniej będzie się toczyć równolegle na dwóch boiskach (w przypadku deszczu turniej odbędzie się w hali sportowej).
2. Samochody, busy będzie można zaparkować na parkingu przy
boiskach OSiR.
3. Każda drużyna ma swojego kapitana.
4. Opiekunowie ubezpieczają swoje drużyny.
5. Podczas turnieju będzie serwowany sponsorowany ciepły posiłek.
6. Zawodnicy grają w obuwiu na płaskiej podeszwie („korki”
niedozwolone).
7. Mile widziani będą kibice, transparenty, zawołania dopingujące
itp.
Dekanalni duszpasterze zgłaszają:
Dwie
drużyny
z
dekanatu
(wyłonione
we
wcześniejszych
rozgrywkach
bądź
innym
sposobem):
I drużyna – ministranci (szkoła podstawowa) ;II drużyna – ministranci
starsi i lektorzy (uczniowie klas gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych).
Zgłoszenia na adres: orak@wp.pl lub tel. 609 830 588 do 18
maja (piątek)
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Przypomnienie: zespoły przystępują do gry w składach pięcioosobowych (bramkarz i 5 zawodników w polu + 3 zawodników rezerwowych). W rozgrywkach mogą brać udział tylko drużyny piłkarskie
złożone wyłącznie z członków SL i mieszczących się w danej grupie
wiekowej. Drużyna jest zobowiązana do występowania w jednolitych
strojach i obuwiu sportowym. Mile widziane transparenty i grono
dopingujące.
Regulamin diecezjalnych mistrzostw ministrantów
w piłce nożnej diecezji świdnickiej
1. Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w Piłce Nożnej Diecezji
Świdnickiej zwane dalej „turniejem” odbędą się 26 maja w Strzegomiu.
2. W turnieju uczestniczą drużyny z diecezji świdnickiej składające
się wyłącznie z członków Służby Liturgicznej.
3. Termin zgłaszania zespołów do turnieju upływa z końcem 18
maja 2011r.
4. Do turnieju mogą zgłosić się maksymalnie po jednej drużynie
z dekanatu z danej grupy wiekowej.
5. Mecze będą rozgrywane w dwóch grupach wiekowych: grupa
młodsza – ministranci ze szkół podstawowych i grupa starsza – ministranci ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
6. Do rozgrywek przystąpią tylko zawodnicy, którzy okażą swoje
legitymacje szkolne.
7. Obuwie podczas turnieju ma być przystosowane do gry na hali.
Zabrania się używania jakichkolwiek rodzajów tzw. „korków”.
8. Turniej rozgrywany będzie najpierw w fazie grupowej, a następnie systemem pucharowym.
9. Z każdej grupy do drugiej fazy przejdą dwie drużyny.
10. O miejscu w grupie decydują:
a) suma punktów: (zwycięstwo – 3 pkt.; remis – 1 pkt.; porażka
– 0 pkt.)
b) bilans bezpośrednich spotkań
c) różnica bramek
d) suma strzelonych bramek
11.Drużyny składają się z 9 zawodników. W spotkaniu gra 5 zawodników w polu plus bramkarz; trzech 3 zawodników przebywa
w rezerwie.

Kurs „Nowe Życie” – prosty przepis na duchową rewolucję
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12. Długość pojedynczych spotkań jest uzależniona od ilości zgłoszonych drużyn, ale nie będzie wynosić mniej niż 10 minut (2x5min).
13. Sędzia może wymierzyć karę za nie sportowe zachowania.
Wymierzane kary należą do ogólnie stosowanych w piłce nożnej
halowej.
14. Dokładny przebieg zawodów zostanie podany na diecezjalnej
stronie internetowej ministrantów najpóźniej 21 maja.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Z pozdrowieniem
Ks. Krzysztof Ora
Duszpasterz Służby Liturgicznej

13.
KURS „NOWE ŻYCIE”
– PROSTY PRZEPIS NA DUCHOWĄ REWOLUCJĘ
25-27 maja 2012 r., Kudowa-Zdrój-Czermna
Miejsce: parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła, ul. Moniuszki 8 (dla
osób spoza Kudowy możliwość noclegu po uprzednim zgłoszeniu).
Koszt: 40 zł (ale niech pieniądze nie będą przeszkodą).
Więcej informacji i zapisy: www.sne.kalisz.pl lub tel. 509
607 258.
Organizator
Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Rodziny
z Ostrowa Wielkopolskiego
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14.
KOMUNIKAT KSIĘDZA DYREKTORA
KRAJOWEGO PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH
Dzień modlitwy i postu za Kościół Katolicki w Sudanie
28 maja 2012 r.
Do różnych środowisk w Kościele katolickim w Polsce chcemy
skierować prośbę następującej treści:
„Najnowsze wiadomości dochodzące z Sudanu i z Południowego
Sudanu są bardzo alarmujące. Obydwa kraje znajdują się ponownie
w stanie wojny. Dla mieszkańców tego regionu oznacza to zagrożenie
śmiercią, kalectwem, głodem i tułaczką. Sytuacja jest szczególnie
groźna dla miejscowych chrześcijan, którzy obawiają się ataków islamskich ekstremistów.
Papieskie Dzieła Misyjne w duchu solidarności i troski o braci w wierze proponują, aby 28 maja 2012 r. (poniedziałek) był
w Polsce dniem modlitwy i postu za Kościół katolicki w Sudanie.
Nasza modlitwa, a także osobiste wyrzeczenie, ożywiane miłością,
mogą stanowić niezmiernie skuteczną pomoc, którą wesprzemy
Sudańczyków.
Serdecznie prosimy o życzliwe przyjęcie naszej inicjatywy i osobiste
włączenie się tego dnia w modlitwę oraz zachęcenie do niej innych.
Z wyrazami szacunku
Ks. prał. Tomasz Atłas
Dyrektor krajowy PDM

Rodziny z Benedyktem xvi...
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15.
RODZINY Z BENEDYKTEM XVI
VII ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN
W MEDIOLANIE
Pielgrzymka (codziennie: konferencje duszpasterskie,
Msza św., modlitwa)
TERMIN : 01.06 – 07.06.2012

Program:
DZIEŃ 1 – Wyjazd z Polski w godzinach południowych, około
16.00; kontynuacja podróży przez Czechy, Austrię do Włoch (nocna
podróż.
DZIEŃ 2 – Poranna toaleta na Auto Grillu we Włoszech, a następnie kontynuacja podróży do Mediolanu, tam Msza św. a następnie zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 3 – Śniadanie w hotelu a następnie przejazd na centralne
uroczystości w spotkaniu z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Po zakończeniu przejazd do hotelu na kolację i nocleg w okolicach Turynu.
DZIEŃ 4 – Śniadanie a następnie przejazd do centrum Turynu,
tam Msza św., a po niej zwiedzanie centrum salezjańskiego Jana
Bosco oraz Katedry, a w niej chwila modlitwy przy relikwii Płótna
Chrystusa (Całun Turyński). Czas wolny, a po nim przejazd w okolice
Werony. Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 5 – Śniadanie w hotelu, a następnie Msza św. i spacer po
centrum miasta, m.in. do Balkonu Romeo i Julii, zwiedzanie areny
z zewnątrz, czas wolny i wyjazd w kierunku Przełęczy Brenner; granica z Austrią i kontynuacja podróży przez Innsbruck, Monachium
do Altoting (Częstochowy Bawarii). Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 6 – Msza św. Sanktuarium, śniadanie, zwiedzanie miasteczka, czas do dyspozycji własnej, a następnie przejazd do Markt am
Inn, miejsca urodzin papieża Benedykta XVI, zwiedzanie muzeum,
czas na kawę i wyjazd w kierunku Polski. Planowany powrót około
godz. 22.00 i zakończenie pielgrzymki.
CENA: 300 ZŁ + 200 EURO
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem klasy lux, 4
noclegi w hotelach, 4 śniadania i obiadokolacje, przewodnik na całej
trasie, ubezpieczenie NW i KL.
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Opłaty na przejazdy i wstępy dodatkowo płatne około 25 euro.
Organizator: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Świdnickiej oraz
Piast Tourist z Brzegu
Zapisy: Ks. Roman Tomaszczuk, 604 46 36 60, roman.tomaszczuk@gosc.pl.

16.
SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE – REKOLEKCJE –
DIALOG – SPOTKANIE
Pielgrzymka (codziennie: konferencje duszpasterskie,
Msza św., modlitwa)
Ośrodek Formacji w Szczytnej k. Polanicy-Zdrój, 1-3 czerwca 2012 r.
Czy Wasze małżeństwo jest dla Was ważne i czy chcecie, aby było
bardziej udane i szczęśliwe? Czy doświadczacie kryzysów w Waszym
wspólnym życiu i tracicie nadzieję, że może być lepiej? Czy chcecie
po prostu ucieszyć się swoim małżeństwem?
Jeżeli choć jedna odpowiedź jest twierdząca, to serdecznie Was
zapraszamy na Weekend Małżeński, który organizujemy w dniach 1-3
czerwca 2012 r. (od piątku godz. 17.30 do niedzieli godz. 15.30) w
Ośrodku Formacji Świętorodzinnej w Szczytnej przy ul. Zamkowej 10.
Z wypowiedzi uczestników:
– „Od urodzenia dzieci nie mieliśmy czasu dla siebie. Tu po raz
pierwszy od kilku lat poświęcaliśmy czas sobie nawzajem. O wielu sprawach poruszanych tutaj wiedzieliśmy, ale nie umieliśmy wcielić w życie.
Wyjeżdżamy z nadzieją, że uda się ruszyć z miejsca”.
– „Zrozumiałam tutaj, że nawet trudna miłość może być piękna”.
– „Myślałam: „cóż może być dla nas nowego? A jednak może być...”.
– „Szkoły dają wiedzę, tutaj zrozumiałem, że prawdziwa mądrość
pochodzi od Boga”.
Zainteresowani mogą zgłaszać swój udział lub zwrócić się po szczegółowe informacje do pary małżeńskiej odpowiedzialnej za rekolekcje:
Renata i Jarek DOROCIAKOWIE tel.74/866 20 87 Renata: 696 467
119, Jarek: 668 477 359, e-mail: dorociaki@tlen.pl.

Ewangelizatorzy na Lednicy
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„Spotkania Małżeńskie” są stowarzyszeniem afiliowanym przy
Stolicy Apostolskiej, które od 1977 r. organizuje w całej Polsce około
70 weekendów rocznie. Weekend prowadzą trzy pary małżeńskie
wraz z księdzem. Ich doświadczenie i refleksje stanowią inspirację do
dialogu prowadzonego przez każdą parę małżeńską tylko we dwoje.
Koszty pobytu są dostosowane do możliwości uczestników.
Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału.
Wydział Duszpasterski
Świdnickiej Kurii Biskupiej

17.
EWANGELIZATORZY NA LEDNICY

„Miłość Cię znajdzie”
Lednica, 2 czerwca 2012 r.
Jesteś z diecezji świdnickiej i nie chcesz sam/a jechać na wyjazd?
Organizujemy wspólny wyjazd z naszej diecezji (szczegóły będą podane, po większej ilości zgłoszeń);
Wyjazd: w środę 30 maja, wieczorem
Powrót: w nocy z soboty na niedzielę (z 2 na 3 czerwca) bezpośrednio z Pól lednickich;
Orientacyjny koszt: 80 zł; w tym transport, nocleg, wyżywienie.
Koszt może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszeń!
Szczegóły i zapisy z diecezji Świdnickiej:
Dawid Radomski; e-mail: dawid@umilowany.pl.
UWAGA!
Napisz do mnie, zanim wypełnisz formularz na stronie
ewangelizatorów!
- Ewangelizator, to brzmi! Ale w rzeczywistości chodzi o wypełnienie tego, do czego Kościół Ciebie zaprasza: by głosić Jezusa! Głosić
ewangelię, to mówić jak Jezus działa! I w rzeczywistości tylko[?] tyle!
- Wiek wielkiego znaczenia nie ma! Osiemnastka to niby minimum, ale jak twoje serce płonie miłością a masz mniej lat – też daj
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znać, coś zaradzimy! Masz dużo więcej niż osiemnaście? Ale twoje
serce także płonie!? Nie martw się! – Jedź!
- Naprawdę dobrze by było, gdybyś był/a w jakiejś wspólnocie
przy Kościele!
Wydział Duszpasterski
Świdnickiej Kurii Biskupiej

18.
PROGRAM VIII TYGODNIA KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
2-10 czerwca 2012 r.

Kościół naszym domem
SOBOTA, 2 czerwca 2012
ŚWIDNICA, kościół pw. św. Krzyża (10.30 - ok. 14.00)
DZIEŃ SKUPIENIA w ramach cyklu „Godziny Pustyni”
(Ks. dr Janusz Michalewski)
Program dnia skupienia
10.30 Wprowadzenie do modlitwy nad słowem Bożym (I)
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Modlitwa indywidualna nad słowem Bożym
11.30 Wprowadzenie do modlitwy nad słowem Bożym (II)
Modlitwa indywidualna nad słowem Bożym
Możliwość skorzystania z sakramentu pojednania
12.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Eucharystia
Prosimy zabrać Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz
notatnik
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NIEDZIELA, 3 czerwca 2012
KUDOWA ZDRÓJ – Rozpoczęcie VIII Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej
12.00 Uroczysta Eucharystia
Obchody 70. rocznicy śmierci bł. G. Hirschfeldera. Przewodniczy
i homilię głosi JE Ksiądz Kardynał Dominik Duka, Arcybiskup Pragi,
Prymas Czech, w obecności JE Księdza Biskupa Ignacego Deca,
Biskupa Świdnickiego
14.00 – 16.00 Spotkanie Członków Towarzystwa Przyjaciół WSD
Diecezji Świdnickiej
14.00 Rozpoczęcie pikniku w ogrodzie parafii św. Bartłomieja
14.30 Koncert zespołu muzycznego rodziny Rudnickich
z Dzierżoniowa
15.00 Koncert zespołu muzycznego WSD Diecezji Świdnickiej
„The Clouds”
16.00 Zakończenie pikniku
PONIEDZIAŁEK, 4 czerwca 2012
DZIERŻONIÓW, kościół pw. Chrystusa Króla
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Dominik Ostrowski, Św. Jerzy: protekcja czy inspiracja?
Znaczenie i funkcja patrona miasta

STRZEGOM, bazylika pw. Świętych Piotra i Pawła
17.00 Msza św. z homilią
18.00 Ks. dr Jarosław Lipniak, Troska o Kościół zadaniem każdego

chrześcijanina

ŚWIEBODZICE, kościół pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Tadeusz Chlipała, Miejsce osób powołanych i ich formacja

w Kościele który jest naszym domem

ŚWIDNICA, katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Robert Begierski, Pochodzenie i symbolika świątyni

chrześcijańskiej

ŚWIDNICA, kościół pw. Świętego Ducha
18.00 Msza św. z homilią
18.45 ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz, Obraz Kościoła w świetle

listu św. Pawła do Efezjan

WAŁBRZYCH, kościół pw. św. Józefa Robotnika
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17.30 Msza św. z homilią
18.15 Ks. dr Krzysztof Adamski, Potrzeba zakorzenienia w ojczyźnie
a wzorce człowieka ponowoczesnego

WTOREK, 5 czerwca 2012
BIELAWA, kościół pw. Wniebowzięcia NMP
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław), Benedykta
XVI wizja Kościoła

BIELAWA, kaplica parafii pw. Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Witold Baczyński, Wszechświat naszym domem
ŚWIDNICA, kościół pw. św. Andrzeja Boboli
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Wiesław Rusin, Udomowienie Kościoła – Kościół jako

dom i szkoła komunii

ŚWIDNICA, kościół pw. Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Janusz Michalewski, By małżeństwo stawało się domem
ŚWIEBODZICE, kościół pw. Mikołaja
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Sztuka teatralna przygotowana przez alumnów WSD Diecezji
Świdnickiej pt. Czas więzienia Prymasa Wyszyńskiego – Trzy lata z tysiąca
ŚRODA, 6 czerwca 2012
DZIERŻONIÓW, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
10.00-10.45 Ks. dr Dominik Ostrowski, Św. Jerzy: protekcja czy in-

spiracja? Znaczenie i funkcja patrona miasta

BIELAWA, kaplica parafii pw. Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Marcin Gęsikowski, Dzieje Świątyni Jerozolimskiej
ŚWIDNICA, WSD (V posiedzenie Świdnickiego Towarzystwa
Teologicznego)
Godz. 13.45 Modlitwa w ciągu dnia (kaplica główna)
Godz. 14.00 Wykład Ks. Dra Krzysztofa Adamskiego (mała aula):
Sekularyzacja – mit czy rzeczywistość?
Godz. 14.30 Dyskusja
STRZEGOM, kościół pw. Najświętszego Zbawiciela Świata
i Matki Bożej Szkaplerznej
17.30 Msza św. z homilią
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18.15 Ks. dr Krzysztof Moszumański, Historia Kościoła historią
zbawienia

WAŁBRZYCH, kościół pw. św. Józefa Robotnika
17.30 Msza św. z homilią
18.15 Ks. dr Krzysztof Ora, Kościół zadomowiony w parafii
CZWARTEK, 7 czerwca 2012
STRZEGOM, bazylika pw. Świętych Piotra i Pawła
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Robert Begierski, Pochodzenie i symbolika świątyni

chrześcijańskiej

ŚWIDNICA, kościół pw. św. Andrzeja Boboli
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Dominik Ostrowski, Kościół jako dom, chrzest jako brama
WAŁBRZYCH, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Jarosław Lipniak, Troska o Kościół zadaniem każdego

chrześcijanina

WAŁBRZYCH, kościół pw. św. Jerzego
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Krzysztof Adamski, Potrzeba zakorzenienia w ojczyźnie

a wzorce człowieka ponowoczesnego

PIĄTEK, 8 czerwca 2012
DZIERŻONIÓW, kościół pw. Chrystusa Króla
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Robert Begierski, Pochodzenie i symbolika świątyni
chrześcijańskiej

KUDOWA ZDRÓJ, kościół pw. św. Bartłomieja
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Witold Baczyński, Wszechświat naszym domem
ŚWIDNICA, katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława
18.00 Msza św. z homilią
18.45 ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz, Obraz Kościoła w świetle

listu św. Pawła do Efezjan

ŚWIDNICA, kościół pw. Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Marcin Gęsikowski, Dzieje Świątyni Jerozolimskiej
ŚWIEBODZICE, kościół pw. Mikołaja
18.00 Msza św. z homilią
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18.45 Ks. dr Krzysztof Ora, Kościół zadomowiony w parafii
WAŁBRZYCH, kościół pw. Podwyższenia Krzyża św.
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Dominik Ostrowski, Kościół jako dom, chrzest jako brama
SOBOTA, 9 czerwca 2012
DZIERŻONIÓW, kościół pw. Królowej Różańca Świętego
18.30 Msza św. z homilią
19.15 Ks. dr Dominik Ostrowski, Św. Jerzy: protekcja czy inspiracja?

Znaczenie i funkcja patrona miasta

STRZEGOM, kościół pw. Najświętszego Zbawiciela Świata
i Matki Bożej Szkaplerznej
18.30 Msza św. z homilią
19.15 Ks. dr Robert Begierski, Pochodzenie i symbolika świątyni
chrześcijańskiej

ŚWIEBODZICE, kościół pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Krzysztof Moszumański, Historia Kościoła historią

zbawienia

ŚWIDNICA, kościół pw. Świętego Ducha
18.00 Msza św. z homilią
18.45 Ks. dr Arkadiusz Chwastyk, Odpusty - pomóc zmarłym czy sobie?
WAŁBRZYCH, Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej
8.00 Msza św. z homilią
8.45 Ks. dr Krzysztof Adamski, Potrzeba zakorzenienia w ojczyźnie

a wzorce człowieka ponowoczesnego

WAMBIERZYCE, SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
KRÓLOWEJ RODZIN
I Diecezjalna Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi
i ich Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin
Program:
10.00 Przyjazd do Wambierzyc i zgłaszanie grup
11.00 Eucharystia
12.30 Festyn
16.00 Nabożeństwo majowe
17.00 Zakończenie Pielgrzymki
NIEDZIELA, 10 czerwca 2012
ŚWIDNICA, katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława
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18.00 Msza św. z homilią na zakończenie VIII Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej. Przewodniczy Rektor WSD Diecezji Świdnickiej
Ks. dr Tadeusz Chlipała
18.45 O. dr hab. Jacek Kiciński CMF, Między duchem a ciałem.
Asceza dzisiaj?

19.00 Koncert symfoniczny: W. A. Mozart: Msza C-dur KV 317
(Koronacyjna)
Wykonawcy: Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej,
Chór i Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki
w Wałbrzychu, dyr. M. Sapiecha-Muzioł
Patronat Honorowy: Biskup Świdnicki JE Ks. Bp Prof. Dr hab.
Ignacy Dec
Organizator: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Wykładowcy:
Ks. dr Krzysztof Adamski, Potrzeba zakorzenienia w ojczyźnie
a wzorce człowieka ponowoczesnego
Ks. dr Witold Baczyński, Wszechświat naszym domem
Ks. dr Robert Begierski, Pochodzenie i symbolika świątyni
chrześcijańskiej
Ks. dr Tadeusz Chlipała, Miejsce osób powołanych i ich formacja
w Kościele który jest naszym domem
Ks. dr Arkadiusz Chwastyk, Odpusty – pomóc zmarłym czy sobie?
Ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz, Obraz Kościoła w świetle listu
św. Pawła do Efezjan
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław), Benedykta
XVI wizja Kościoła
Ks. dr Marcin Gęsikowski, Dzieje Świątyni Jerozolimskiej
Ks. dr hab. Jacek Kiciński (PWT Wrocław), Między duchem a ciałem. Asceza dzisiaj?
Ks. dr Jarosław Lipniak, Troska o Kościół zadaniem każdego
chrześcijanina
Ks. dr Janusz Michalewski, By małżeństwo stawało się domem
Ks. dr Krzysztof Moszumański, Historia Kościoła historią zbawienia
Ks. dr Dominik Ostrowski, Kościół jako dom, chrzest jako brama
Ks. dr Krzysztof Ora, Kościół zadomowiony w parafii
Ks. dr Wiesław Rusin, Udomowienie Kościoła – Kościół jako dom
i szkoła komunii
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19.
DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DZIECI
I-KOMUNIJNYCH, ROCZNICOWYCH
ORAZ ERM-U
Bardo - Sanktuarium Strażniczki Wiary – 9 czerwca 2012 r.

Przewielebny Księże Proboszczu!
Drodzy Księża i Katecheci!
Na drugą sobotę czerwca, 9.06.2012 r., przypada Diecezjalna
Pielgrzymka Dzieci I-Komunijnych, Dzieci Rocznicowych oraz Dzieci
z Eucharystycznego Ruchu Młodych do Sanktuarium Matki Bożej
Strażniczki Wiary w Bardzie.
Pielgrzymowanie dzieci wraz z Duszpasterzami, Katechetami,
Rodzicami oraz Opiekunami ma wyrażać wdzięczność za dar Komunii
Świętej w codziennym życiu, a także ma pobudzać do trwałego rozmiłowania w Eucharystii oraz związania ich z Kościołem. Dlatego
serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
Program pielgrzymki:
9.30 – Rejestracja grup w recepcji – przed bazyliką.
9.50 – Zawiązanie wspólnoty oraz prezentacja zgłoszonych grup
przez prowadzącego.
10.30 – Powitanie dzieci i pielgrzymów przez Kustosza Sanktuarium
– o. Mirosława Grakowicza.
10.45 – Poznanie historii Sanktuarium.
11.15 – Przerwa.
11.45 – Przygotowanie do Mszy św.
12.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci.
13.00 – Przerwa na posiłek (dzieci zabierają ze sobą suchy prowiant,
organizatorzy zapewniają herbatę)
13.30 – Nabożeństwo Majowe z błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem i ucałowaniem cudownej figurki Matki Bożej.
14.15 – Wyjazd do domu
Koordynatorami pielgrzymki są: o. Proboszcz Mirosław Grakowicz
CSSR oraz ks. Daniel Rydz – diecezjalny asystent ERM-u.

Owczarnia 2012 „Radośni w Panu”
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Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia
grup parafialnych do 7 czerwca (czwartek) pod nr tel. 74 856 44 13
(Wydział Duszpasterski Kurii Świdnickiej) lub darydz@wp.pl
Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Świdnickiej Kurii Biskupiej

20.
OWCZARNIA 2012
„RADOŚNI W PANU”
Kłodzko, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – 9 czerwca 2012 r.
Program Diecezjalnego Spotkania Młodych
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 – świadectwa – wspólna zabawa
(występuje młodzież z Głuszycy, Lądka-Zdroju i Dzierżoniowa)
18.00 - instalacja artystyczna „Sąd nad Bogiem” – grupa młodzieżowa ze Świebodzic
19.00 – koncert rockowego zespołu chrześcijańskiego „Fragua”
20.30 - Apel Jasnogórski
Zapraszamy młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami
i katechetami.
Dajmy wspólnie radosne świadectwo wiary w Chrystusa, umiłowania Ewangelii i Krzyża oraz naszego przywiązania do Kościoła,
który jest naszym domem.
Ks. Dominik Wargacki
Diecezjalny duszpasterz młodzieży
ks. Krzysztof Ora
Dyrektor wydz. duszpasterskiego
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21.
RODZINA SZKOŁĄ TRZEŹWOŚCI
XIV piesza pielgrzymka diecezji legnickiej i świdnickiej w intencji
trzeźwości narodu Kowary – Krzeszów, 9-10 czerwca 2012 r.
PROGRAM:
SOBOTA - 09.06.2012r.
7.30 -Zbiórka pielgrzymów na Pl. Franciszkańskim w Kowarach
8.00 - Nabożeństwo Rozesłania, Kościół Parafialny pw. Imienia
NMP w Kowarach
8.30 - Wymarsz pielgrzymki:
TRASA PRZEJŚCIA:
Rozpoczęcie - Kowary, Plac Franciszkański
Kowary Górne, Podgórze
Przełęcz Kowarska
Rozdroże Kowarskie
Jarkowice
Miszkowice
Szczepanów
Bukówka
Lubawka
17.00 - Przybycie do Lubawki
18.00 - Msza św. w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia
N.M.P
19.00 - Kolacja
20.00-22.00 - Ognisko
21.00 - APEL JASNOGÓRSKI.
22.00 - Cisza nocna
Niedziela 10.06.2012r.
6.00 - Śniadanie
6.45 - Błogosławieństwo na drogę w Kościele Parafialnym
TRASA PRZEJŚCIA:
Rozpoczęcie- Lubawka, plac przed Kościołem Parafialnym

Rodzina szkołą trzeźwości
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Lubawka
Lipienica
Krzeszów
9.00 - Droga Krzyżowa - Kalwaria Krzeszowska
10.30 - Przybycie do Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w
Krzeszowie
12.00 - Eucharystia w Bazylice Wniebowzięcia N.M.P.
13.30 - Posiłek południowy
14.00 - Godzina wdzięczności: „Dziękuję Bogu i bliźnim za...”
14.30 - Zakończenie pielgrzymki.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW
1. Dojazd do Kowar – indywidualny. Organizatorzy zapewniają
dla samochodów osobowych parking w Kowarach oraz przewóz
uczestników z Krzeszowa do Kowar po zakończeniu pielgrzymki. Pojazdy oznakować białą kartką za przednią szybą z napisem
„PIELGRZYMKA”.
2. Wpisowe osoby dorosłej- 25 zł; dziecka – 10 zł i obejmuje:
– koszt noclegu
– ubezpieczenie
– materiały pielgrzymkowe
3. Należy zabrać ze sobą suchy prowiant, kubek, śpiwór i karimatę.
Wszystko umieszczone w dwóch bagażach: zasadniczym i podręcznym na drogę.
4. Wskazany strój turystyczny.
5. Ze względu na fakt, że trasa pielgrzymki przebiega w strefie
nadgranicznej należy posiadać dowód tożsamości ( dowód osobisty, paszport, inny).
W imieniu Duszpasterstwa Trzeźwości zapisy przyjmują i informacji udzielają: w Diecezji Świdnickiej: Sabina, tel. 74 666-54-64
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22.
I DIECEZJALNA PIELGRZYMKA
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
Wambierzyce, 9 czerwca 2012 r.
Serdecznie zapraszam wszystkich Honorowych Dawców Krwi wraz
z rodzinami na I Diecezjalną Pielgrzymkę HDK do Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach, dnia 9 czerwca
2012 r.
Program Pielgrzymki:
Godz. 10.00 – przyjazd do Wambierzyc i zgłoszenie grup
Godz. 11.00 – Msza św. w intencji krwiodawców i ich rodzin –
przewodniczy ks. bp Ignacy Dec
Godz. 12.30 – Festyn (mecz miłki nożnej, grill i wiele innych
atrakcji)
Godz. 16.00 – Nabożeństwo
Godz. 17.00 – Zakończenie pielgrzymki
Podczas pielgrzymki istnieje możliwość oddania krwi w mobilnym
punkcie poboru – chętnych dawców prosimy o wcześniejszą deklarację chęci oddania krwi.
Zapisy na pielgrzymkę w parafiach, w Klubach HDK lub bezpośrednio u Diecezjalnego duszpasterza HDK (tel. 504 425 567, fax
74 857 85 24).
Koszt autobusu ze Świdnicy – 25 zł,
Ks. Paweł Pleśnierowicz
Diecezjalny duszpasterz HDK

Szkoła Formacji Duchowej (Sfd)
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23.
SZKOŁA FORMACJI DUCHOWEJ (SFD)

„Między Bogiem życia a religią śmierci – Pięć sporów
Jezusa z ludźmi religijnymi”
Ząbkowice Śląskie, 16-17 czerwca 2012 r.
Do udziału w organizowanym spotkaniu o charakterze rekolekcyjnym zapraszamy gorąco osoby świeckie, katechetów, osoby życia
konsekrowanego, duszpasterzy.
Spotkanie odbędzie się w dniach 16-17 VI (sobota-niedziela),
w domu rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich,
ul. Piastowska 7.
Sesję poprowadzi: ks. Józef Maciąg – biblista, wicedyrektor Szkoły
Formacji Duchowej w Lublinie.
Należy zabrać ze sobą Pismo Święte, notatnik
Koszt: 100 zł (zakwaterowanie, wyżywienie)
Zapisy do 11 czerwca pod nr tel. 74 85 64 413 lub 609 830 588.
PROGRAM SESJI
Sobota, 16 czerwca 2012
10.00 Spotkanie wprowadzające: krótkie przedstawienie metody
lectio divina i struktury literackiej Mk 2,1 – 3,6
10.30 Eucharystia z homilią
11.45 Konferencja I: Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów (Mk 2,1-12)
12.30 Obiad
ROZPOCZYNA SIĘ CZAS PEŁNEGO MILCZENIA
13.30 Lectio – czas osobistej lektury Słowa
14.15 Konferencja II: Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych ale
grzeszników (Mk 2,13-17)
15.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu – do godz. 17.00
Meditatio – czas osobistej medytacji Słowa
17.15 Konferencja III: Czy goście weselni mogą pościć? (Mk 2,18-22)
18.00 Kolacja
18.45 Oratio – czas osobistej modlitwy Słowem
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20.00 Konferencja IV: Syn Człowieczy – panem szabatu (Mk 2,23-28)
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji do
godz. 22.00
Contemplatio – czas trwania w Słowie
Niedziela, 17 czerwca 2012
7.30 Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
KOŃCZY SIĘ CZAS PEŁNEGO MILCZENIA
8.30 Śniadanie
9.30 Konferencja V: Co wolno w szabat: życie ocalić czy zabić?
(Mk 3,1-6)
Collatio – dzielenie się Słowem
11.30 Eucharystia z homilią
12.30 Obiad
Ks. Krzysztof Ora
Koordynator SFD - Świdnica

24.
DZIEŃ SKUPIENIA DLA NADZWYCZAJNYCH
SZAFARZY KOMUNII ŚW.
Wałbrzych, Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego,
16 czerwca 2012 r.
Zapraszam na spotkanie w ramach dnia skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. diecezji świdnickiej, które odbędzie się
w Wałbrzychu, 16 czerwca 2012 r., na terenie parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Program spotkania:
godz. 10.00 – Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
z Litanią Loretańską, oraz okazja do spowiedzi świętej,
godz. 11.00 – Eucharystia – przewodniczyć będzie ks. Prałat
Andrzej Raszpla, proboszcz Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża
Świętego w Wałbrzychu, kazanie wygłosi ks. Marek Mielczarek,

Informacja o rekolekcjach dla katechetów
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diecezjalny duszpasterz niepełnosprawnych (po Mszy św. będzie
możliwość ucałowania relikwii Drzewa Krzyża Świętego)
godz. 12.00 – Modlitwa Anioł Pański
godz. 12.10 – Konferencja – ks. Marek Mielczarek
godz. 13.00 – Sprawy organizacyjne i komunikaty
godz. 13.30 – Posiłek południowy
godz. 14.00 – Zakończenie
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
Dekanat: Wałbrzych-Zachód
ul. Jana Pawła II 1
58-316 Wałbrzych-Podzamcze
Zgłoszenia proszę kierować do 10 czerwca na poniższy adres e-mail: horowski@interia.pl lub zgłaszając telefonicznie: 606 475 053.
Koszt 30 zł.
Ks. Gabriel Horowski
Diecezjalny duszpasterz

25.
INFORMACJA O REKOLEKCJACH
DLA KATECHETÓW
Strzegom 22- 24 czerwca 2012 r.
Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej informuje, że
rekolekcje dla katechetów odbędą się w dniach 22-24 czerwca 2012
r. w Strzegomiu – w domu rekolekcyjnym Sióstr Elżbietanek, ul. ks.
Prałata St. Siwca 3 (koło bazyliki świętych Apostołów Piotra i Pawła,
blisko dworca PKS) – prowadzi ks. dr hab. Sławomir Stasiak (PWT).
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. W programie przewidziana jest
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m.in. codzienna Eucharystia z homilią, adoracja Najśw. Sakramentu,
modlitwa, medytacja, konferencje ascetyczne, okazja do skorzystania
z sakramentu Pojednania, a także spotkanie poświęcone aktualnym
sprawom katechetycznym.
Prosimy zabrać ze sobą śpiewniki (ew. książeczki do nabożeństwa), Liturgię Godzin, różaniec, Pismo Święte, notatniki i przybory
do pisania.
Informujemy, że na zakończenie rekolekcji katecheci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w rekolekcjach formacyjno-szkoleniowych.
Koszty będą się kształtowały w granicach ok. 150 zł (w zależności
od liczby uczestników).
Ze względu na charakter rekolekcji z zasady nie przewidujemy
tzw. „rekolekcji z dojazdu”.
Świdnica, dnia 17 kwietnia 2012 r.

Wydział katechetyczny
Świdnickiej Kurii Biskupiej

26.
REKOLEKCJE WEEKENDOWE
O UZALEŻNIENIACH
(pogłębienie zeszłorocznej tematyki rekolekcyjnej)
Polanica-Zdrój, ul. Reymonta 1, Klasztor Chrystusa Króla
22 (pt.) – 24 (ndz.) czerwca 2012 r.
„Nie dokonałeś w przeszłości niczego,
Co uczyniłoby cię niewartym miłości.
Nie musisz robić nic szczególnego,
by zasługiwać na miłość”.
Lee Jampolsky
– Czas uzdrowienia zranionych emocji;
– Czynniki ryzyka i czynniki wspierające;
– Leczenie uzależnionego umysłu

Rekolekcje weekendowe o uzależnieniach
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Trwasz w różnego rodzaju uzależnieniach? Masz bliskich,
w rodzinie lub wśród znajomych, których to dotyka? Chcesz wiedzieć więcej na temat wychodzenia z uzależnień? Zapraszamy na
te rekolekcje!
Prowadzący: o. Sebastian Pieczeniak SSCC
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
– Przyjazd i zakwaterowanie piątek, godz. 18.00
– Rozpoczęcie godz.19.00 − kolacja
− Wieczorna Msza św.
– Zakończenie niedzielnym obiadem
– Plan szczegółowy będzie podany później
ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
Email: o.zdzislawszymsscc@wp.pl oraz tel. kom. 503 356 993.
Przy zapisach należy podać: imię, nazwisko, telefon, emaila, adres
zamieszkania,
więcej informacji na stronie: sercaniebiali.pl
DOJAZD DO KLASZTORU - DOMU REKOLEKCYJNEGO
Polanica Zdrój leży przy drodze nr 8 (E 67), na trasie z Wrocławia
do Kudowy Zdroju. Jadąc od strony Wrocławia, z drogi 8 (E 67)
skręcamy w lewo na drogę nr 388, prowadzącą przez Polanicę
Zdrój w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej. Aby dojechać do Klasztoru
Chrystusa Króla – Domu Rekolekcyjnego, znajdującego się ok. 5
km od centrum Polanicy Zdroju, należy jechać cały czas drogą nr
388, kolejno następującymi ulicami: Zdrojową, Tranzytową, Kłodzką,
Warszawską, Tadeusza Kościuszki. Po około 4,5 km opuszczamy drogę 388, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Pokrzywna,
w ul. Graniczną. Po ok. 500 m na skrzyżowaniu skręcamy ponownie
w prawo pod górę, w ul. Reymonta, gdzie pod nr 1 znajduje się
Klasztor Chrystusa Króla.
Osoby niedysponujące własnym pojazdem mogą dojechać taksówką, albo autobusem. Autobus z dworca PKS w kierunku Bystrzycy
Kłodzkiej. Należy wysiąść na przystanku Starkówek-skrzyżowanie,
potem ok. 600 m do klasztoru pieszo.
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PLAN REKOLEKCJI WEEKENDOWYCH
O UZALEŻNIENIACH
Piątek 22 czerwca 2012
18.00 – Przyjazd i zakwaterowanie
19.00 – Kolacja, (nakrycie stołu do śniadania)
20.00 – Przywitanie rekolektantów, Różaniec z rozważaniami
(kaplica parafialna)
– Msza św. z homilią, zakończenie Apelem Jasnogórskim
23.00 – Spoczynek nocny
Sobota 23 czerwca 2012
7.30 – Modlitwy poranne i Jutrznia (oratorium- kaplica zakonna)
8.00 – Śniadanie + kawa, (nakrycie stołu do obiadu)
9.00 – Konferencja (oratorium – kaplica zakonna)
– Adoracja Najświętszego Sakramentu (30 min)
10.15 – Spotkanie przy kawie i herbacie(salka rekreacyjna)
10.30 – Konferencja oratorium – kaplica zakonna)
11.00 – Praca w grupach
12.30 – Obiad (nakrycie stołu do kolacji)
– Czas wolny/możliwość zwiedzania Muzeum Misyjnego
14.30 – Konferencja
– Koronka do Miłosierdzia Bożego (kaplica parafialna)
– Adoracja Najświętszego Sakramentu – możliwość przystąpienia
do sakramentu pokuty i rozmowy duchowej z kapłanem
17.00 – Wyjazd do Sanktuarium MB Bolesnej w Starym Wielisławiu
– zapoznanie się z historią i duchowością sanktuarium
18.00 – Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej w krużgankach
19.00 – Kolacja (nakrycie stołu do śniadania)
20.00 – Eucharystia z homilią, zakończenie Apelem Jasnogórskim
(kaplica parafialna)
21.30 – Spotkanie w salce rekreacyjnej
23.00 – Spoczynek nocny
Niedziela 24 czerwca 2012 (są dwie Msze św. parafialne: 9.00 i
11.00)
7.30 – Modlitwy poranne i Jutrznia (oratorium – kaplica zakonna)
8.00 – Śniadanie + kawa (nakrycie stołu do obiadu)

Terminy rekolekcji kapłańskich w diecezji świdnickiej
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9.00 – Różaniec z rozważaniami (oratorium – kaplica zakonna)
– Konferencja, podsumowanie i świadectwa z przeżytych rekolekcji
11.00 – Eucharystia z homilią
12.30 – Obiad (nakrycie stołu do kolacji)
– wspólne zdjęcia, zakończenie ok. 13.30
Prowadzący
o. Sebastian Pieczenia SSCC

27.
TERMINY REKOLEKCJI KAPŁAŃSKICH
W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
Rekolekcje zaczynają się w poniedziałek o godz. 15.00. Kończą
się w czwartek o godz. 12.00.
25-28 czerwca – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Świdnickiej – prowadzący: JE ks. bp Andrzej Siemieniewski;
30 lipca-2 sierpnia – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Świdnickiej – prowadzący: o. Damian Stachowicz OFM;
10-13 września – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Świdnickiej – prowadzący: JE ks. bp Andrzej Siemieniewski;
19-22 listopada – ss. Urszulanki – Bardo Śl. – prowadzący: JE ks.
bp Andrzej Siemieniewski.
Prosimy Księży Dziekanów o przekazanie zgłoszeń do 1 czerwca
do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej.
Ks. prałat Edward Szajda
Wikariusz Biskupi ds. formacji stałej
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28.
WAKACJE POWOŁANIOWE
Wilkanów, 30 czerwca – 7 lipca 2012 r.
Papież Benedykt XVI w tegorocznym orędziu na 49. Tydzień
Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, napisał m.in.: „Życzę, by Kościoły lokalne, w ich różnych wymiarach, stały
się miejscem uważnego rozeznania i głębokiej weryfikacji powołania,
oferując młodym ludziom mądre i mocne towarzyszenie duchowe”.
Odpowiadając na życzenie Ojca Świętego, a przede wszystkim
w duchu troski o nowe powołania, jako wspólnota WSD Diecezji
Świdnickiej oraz Duszpasterstwo powołań proponujemy dla młodych
„wakacje powołaniowe”.
Tym razem zapraszamy lektorów, ceremoniarzy oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów. Zapraszamy również tegorocznych
maturzystów, którzy jeszcze nie podjęli wyboru drogi życia.
Nasza propozycja to „wakacje powołaniowe” w domu Sióstr
Misjonarek Krwi Chrystusa w Wilkanowie, w dniach od 30 czerwca
do 7 lipca br. Będzie to czas odpoczynku i rekreacji w urokliwym
miejscu u podnóża Góry Iglicznej – Marii Śnieżnej. Przede wszystkim
będzie to okazja do wspólnej modlitwy w gronie kleryków oraz do
rozmów i świadectw na temat powołania do kapłaństwa.
Prosimy Przewielebnych Księży Proboszczów i Wikariuszy oraz
katechetów o przekazanie tej informacji młodym.
Szacunkowy koszt pobytu na Rekolekcjach to kwota ok. 280 zł od
osoby za całość pobytu (dokładnie nie możemy teraz określić ceny,
ponieważ wszystko zależy od ilości zgłoszeń). Mamy świadomość,
że nie wszystkich chętnych będzie stać na taką kwotę, stąd prosimy
Przewielebnych Księży o wsparcie finansowe swoich parafian, aby
koszty finansowe nie były jedyną przeszkodą. Seminarium będzie
także partycypowało w kosztach związanych z organizacją tego dzieła.
Bliższe informacje i zgłoszenia na furcie Seminarium, tel. 74 85 64 900.
Zapisy do 15 czerwca (jest to bardzo ważne, ponieważ musimy
zarezerwować odpowiednią ilość miejsc).
Z wyrazami szacunku i wdzięczności za współpracę
Ks. dr Tadeusz Chlipała Rektor WSD
Ks. Krzysztof Iwaniszyn Ojciec duchowny WSD
i Diecezjalny referent Diecezji Świdnickiej ds. powołań

V. dokumenty biskupa świdnickiego
1.
LIST BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH ŚWIECKICH
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ W ZWIĄZKU
Z ODPUSTEM DIECEZJALNYM I OGŁOSZENIEM
BŁ. JANA PAWŁA II PATRONEM MIASTA ŚWIDNICY

Błogosławiony Jan Paweł II naszym Patronem
1. Wprowadzenie
Drodzy Diecezjanie, przypadająca dzisiaj I Niedziela miesiąca maja
poprzedza w naszej diecezji wyznaczony na najbliższy wtorek wyjątkowy dzień ogłoszenia bł. Jana Pawła II Patronem Świdnicy. W tym
roku, w uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, który jest
Patronem diecezji i współpatronem katedry, będziemy radowali się
historyczną chwilą przekazania w szczególną opiekę miasta Świdnicy
i Jego mieszkańców wyniesionemu przed rokiem do chwały ołtarzy
Janowi Pawłowi II. Uroczystości odpustu diecezjalnego, połączonej
z ogłoszeniem błogosławionego Jana Pawła II Patronem Świdnicy,
przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz
Apostolski w Polsce. Od minionej niedzieli trwa we wszystkich świdnickich parafiach nowenna modlitewna przygotowująca naszych wiernych
do nadchodzącej uroczystości. Jesteśmy bardzo zbudowani, że tak
wiele osób poprzez spotkanie z relikwiami bł. Jana Pawła II wyraża
swoją wiarę w szczególne wstawiennictwo niebieskiego Orędownika.

2. Papież – Człowiek, Polak, Piotr naszych czasów
Umiłowani, dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o istocie chrześcijaństwa. Jest nią trwanie w Chrystusie na wzór latorośli w winnym
krzewie. Wiemy, że każdy z nas jest przez chrzest święty wszczepiony w Chrystusa i, uczestnicząc w Jego zwycięstwie nad śmiercią
i grzechem, należy do wspólnoty powołanego przez Niego Kościoła.
Kościół, który stanowimy, będąc dla siebie braćmi i siostrami, jest
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wspólnotą, której na ziemi z postanowienia Chrystusa przewodzi
papież. Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności, że przez prawie 27 lat
łodzią Kościoła Powszechnego kierował Papież – Polak.
Ten najznamienitszy Syn Polskiej Ziemi, który był świadkiem
zażyłej więzi z Chrystusem, umiłowania Ewangelii, trwania przy
Krzyżu, niezłomnej troski o godność każdego człowieka, kochając
Kościół, któremu wytrwale służył, był jednocześnie niestrudzonym
orędownikiem na rzecz pokoju dla całego świata. Ujmował się nie
tylko za ludźmi wierzącymi w Chrystusa, ale także za wszystkimi
ludźmi dobrej woli. Postępując w duchu Ewangelii, pracował na rzecz
pojednania zwaśnionych oraz dążył do braterskich relacji pomiędzy
różnymi narodami, religiami i kulturami. Nie ma cienia przesady
w stwierdzeniu, że cały świat z uznaniem mówił o Polaku w białej
sutannie, widząc w Nim niekwestionowany duchowy i moralny autorytet, któremu Opatrzność zleciła pasterską troskę o wspólnotę
Kościoła na wszystkich kontynentach świata.
Wiemy dobrze, że Papież był ceniony na całym świecie. Był przede
wszystkim widzialną głową Chrystusowego Kościoła, ale także był
jednym w swoim rodzaju ambasadorem polskości we wszystkich zakątkach świata. Docierając tam w swoich podróżach apostolskich, ale
także spotykając się z wiernymi na Watykanie, zawsze wskazywał na
Chrystusa i tym samym budził nadzieję, dodawał odwagi i ostatecznie
zachęcał, by otworzyć się na dar Odkupienia.
Jako rodacy Jana Pawła II, w większości dobrze pamiętamy, że
Jego pontyfikat i wołanie „Niech zstąpi Duch i odnowi oblicze tej
ziemi”, dało początek polskim przemianom. To ono zrodziło zryw
„Solidarności” i ostatecznie doprowadziło do wyzwolenia się spod
jarzma nieludzkiej dyktatury komunizmu. Ojciec Święty tyle razy
odwiedzając umiłowaną Ojczyznę, dawał dowód w swoich przemówieniach i gestach jak droga jest mu ojczysta ziemia i losy tych, którzy ją
zamieszkują. Był dla nas przez przeszło dwie dekady Przewodnikiem
i Nauczycielem, który uwrażliwiając nasze sumienia, wskazywał na
blaski i cienie wywalczonej wolności.
Także dla nas, mieszkańców Dolnego Śląska, pontyfikat Jana
Paweł II ma wyjątkowe znaczenie. Jesteśmy dumni, że nasz Papież
jako ks. Karol Wojtyła kilkakrotnie odwiedził główne miasta i szlaki turystyczne dolnośląskiej ziemi. Szczególne znaczenie dla nas,
a w szczególności dla mieszkańców Świdnicy, miał dzień 24 lutego 2004

List Biskupa Świdnickiego do duchowieństwa i wiernych świeckich...

115

r., kiedy to Ojciec Święty zdecydował, że Świdnica stanie się Stolicą
Biskupią dla nowej diecezji. W ten sposób wybór Ojca Świętego dał
początek nowej karcie w historii Świdnicy i słusznie jest odczytywany
przez wielu jako wyraz wielkiego wyróżnienia.

3. Bł. Jan Paweł II – Patron Świdnicy
Cieszymy się z inicjatywy władz samorządowych, Pana Prezydenta
Świdnicy i członków Rady Miasta, którzy wyrażając głos wielu Świdniczan
otaczających czcią bł. Jana Pawła II, powiadomili mnie o swojej decyzji
i przekazali prośbę o pozytywną opinię dotyczącą przyznania naszemu
miastu Patrona w osobie Błogosławionego Papieża. Ta decyzja ciesząca
się bezdyskusyjną aprobatą wiernych miasta, to czytelny znak, że dla tak
wielu spośród nas zamieszkujących ten piastowski gród, Największy z rodu
Polaków jest nie tylko należącym do przeszłości Świadkiem Chrystusa,
Człowiekiem Mądrym i Dobrym, ale nadal wierzymy w Jego wstawiennictwo i rozpoznajemy w Nim naszego Orędownika przed Bogiem w tak
wielu sprawach. Dokument Watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, potwierdzający patronat bł. Jana Pawła II dla
Świdnicy został podpisany 22 lutego 2012 r. Jego publiczne ogłoszenie
nastąpi 8 maja br. przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Od tego
dnia będziemy mieli szczególny tytuł, by prosić Go o to, by wstawiał
się za nami, by nie ustała nasza wiara, by wyrażała się ona na co dzień
w wyobraźni miłosierdzia okazywanej naszym bliźnim. Mając takiego
Patrona, chciejmy podjąć wysiłek większego naśladowania Jego cnót,
które On w sobie ukształtował dzięki współpracy z Bożą łaską.
Wszyscy jesteśmy świadomi, że od najbliższego wtorku tym bardziej będziemy zobowiązani, by podjąć papieskie dziedzictwo, by
jeszcze intensywnej zgłębiać treści które nam przekazywał, by służyć
budowaniu i umacnianiu cywilizacji życia i miłości, o którą zabiegał.
Jesteśmy wszyscy zaproszeni by w Jego stylu realizować swoje człowieczeństwo i chrześcijaństwo dając pierwszeństwo świadectwu z zakresie
bezinteresowności, uczciwości, otwartości na innych, wrażliwości na
prawdę, szacunku dla ludzkiego życia oraz mężnego znoszenia trudów
i cierpienia. Papież, który wytrwale głosił Chrystusa, niech i teraz nas
wszystkich, zarówno duszpasterzy, dzieci i młodzież, rodziców i małżonków, władze naszych miast i wsi, wspiera w każdym wysiłku na
rzecz dobra. Jest tak wiele do zrobienia w zakresie przezwyciężenia
podziałów, obojętności, demoralizacji i zniechęcenia.
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4. Zakończenie
Umiłowani, już za dwa dni, we wtorek, wybije wielka godzina,
niecodziennej uroczystości, która bez wątpienia na wieki przejdzie
do historii Świdnicy i całej naszej diecezji. Wszystko wskazuje na to,
że jesteśmy pierwszym miastem w Polsce a nawet na świecie, które
będzie cieszyć się patronatem bł. Jana Pawła II. Jesteśmy przekonany
i mocno wierzymy, że to wydarzenie odciśnie pozytywne piętno na
losach naszej diecezjalnej społeczności.
Jako diecezjanie bądźmy tego dnia koniecznie razem, byśmy mogli
uczestniczyć w tym historycznym, podniosłym wydarzeniu, byśmy wspólnie i indywidualnie naszemu Orędownikowi zawierzyli nasze sprawy,
radości i troski wszystkich parafii, naszych rodzin i domów. Dlatego,
zapraszam Was z serca, przybądźcie licznie, we wtorek 8 maja na godz.
18.00 do świdnickiej Katedry. Wymownym świadectwem wspólnego świętowania niech będą prowadzone przez duszpasterzy Świdnicy i okolic
pielgrzymki z licznych parafii, które przybędą do kościoła św. Józefa przy
ul. Kotlarskiej, skąd po Nieszporach, które rozpoczną się o godz. 17.00,
przejdziemy do Katedry w uroczystej procesji, niosąc przy dźwiękach
orkiestry i w asyście pocztów sztandarowych świdnickich szkół, instytucji
i wspólnot parafialnych relikwie św. Stanisława oraz bł. Jana Pawła II.
Jednocześnie, korzystając z okazji, gorąco zachęcam wszystkich do
odwiedzenia krakowskiego Mobilnego Muzeum Pamiątek należących
do Błogosławionego Papieża. Będzie ono gościło w Świdnicy od 8 do
11 maja. W tych dniach w godz. od 10 do 18 będzie ono dostępne
dla wszystkich mieszkańców Świdnicy i całej naszej diecezji.
Niech zbliżająca się uroczystość będzie dla każdego z nas podniosłą, rodzinną chwilą. Niech w dniach naszego diecezjalnego świętowania spłynie na miasto Świdnicę i na całą naszą diecezję obfite
Boże Błogosławieństwo poprzez pośrednictwo Matki Najświętszej,
św. Stanisława, biskupa i męczennika, i bł. Jana Pawła II, od 8 maja
Patrona naszego biskupiego miasta.
Wasz Biskup Ignacy
Niniejszy List należy odczytać w niedzielę, 6 maja br.,
podczas wszystkich Mszy św.
Bp Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny
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2.
ZAPROSZENIE BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
NA UROCZYSTOŚĆ ODPUSTU DIECEZJALNEGO
8 MAJA 2012 R.
POD PRZEWODNICTWEM
JE KS. ABPA CELESTINO MIGLIORE,
NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE
Co roku, 8 maja w Świdnicy, z racji przypadającej uroczystości
św. Stanisława, obchodzimy diecezjalny odpust. Od ośmiu lat, z racji
diecezjalnego święta, gościmy w Świdnicy dostojnych gości, którzy
przewodniczą naszej dziękczynno-błagalnej modlitwie. W tym roku
na uroczystości związane z Patronem Diecezji Świdnickiej przybędzie Nuncjusz Apostolski w Polsce, JE ks. abp Celestino Migliore.
Ciesząc się z wizyty tak dostojnego Gościa, który jest reprezentantem Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie, pragnę Was, drodzy Diecezjanie, serdecznie zaprosić do udziału w tym podniosłym
wydarzeniu. Obecność, modlitwa oraz pasterskie słowo Nuncjusza
Apostolskiego ma dla nas wyjątkowe znaczenie. Dlatego zachęcam
i proszę Was, umiłowani diecezjanie, zorganizujecie się przy udziale duszpasterzy i przybądźcie ze swoich parafii na doroczne święto
naszej diecezji. Zapraszam wszystkich na 8 maja, na godz. 18.00
do świdnickiej Katedry na Mszę św. pod przewodnictwem JE ks.
Arcybiskupa Nuncjusza. Niech tego dnia udział we Mszy św. będzie
znakiem i świadectwem naszej diecezjalnej wspólnoty i solidarności z Ojcem Świętym. Ponadto cieszymy się, że dzięki współpracy
z Archidiecezjalnym Radiem Rodzina przeprowadzona będzie także
transmisja z naszych uroczystości.
Oczekując na Wasze przybycie i radosne, modlitewne spotkanie,
z serca Wszystkim błogosławię.
Ignacy Dec
Biskup Świdnicki
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3.
ZAPROSZENIE BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
NA MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
L. dz. 112/WD/2012 Świdnica, dnia 25 maja 2012 r.
W łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI oraz innymi
uczestnikami VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie,
w niedzielę 3 czerwca, w ponad 40. miastach w Polsce, w tym w czterech miastach naszej diecezji: w Świdnicy, Wałbrzychu, Kłodzku
i Dzierżoniowie odbędzie się „Marsz dla życia i rodziny”
Uczestnicy kolorowych i promujących troskę o życie pochodów
pomaszerują pod hasłem: „Rodzina receptą na kryzys”. Zachęcam
gorąco, by przyłączyć się do organizowanych marszów, aby w ten
sposób okazać swoje poparcie dla wartości chrześcijańskich i rodziny.
Szczegółowe informacje dla poszczególnych miast (do odczytania
w zależności od rejonizacji dekanatu):
W Świdnicy:
Rozpoczęcie Marszu nastąpi na pl. św. Małgorzaty w Świdnicy
o godz. 16.00. Następnie przemarsz ulicami starówki na plac Jana
Pawła II. Finał spotkania uświetni część artystyczna oraz liczne
konkursy.
W Dzierżoniowie:
Rozpoczęcie Marszu nastąpi o godz. 15.00 przy pomniku Jana
Pawła II przy ul. Świdnickiej. Następnie przemarsz przez Rynek, ulicą
Krasickiego przez planty do Kinoteatru. Na zakończenie spotkania
spektakl grupy Ewenement pt. „Gdybyś śnił”.
W Wałbrzychu:
Rozpoczęcie Marszu nastąpi o godz. 15.00 Mszą św. w Kościele
pw. Podwyższenia Krzyża przy ul. Jana Pawła II. Następnie przejście
z dzielnicy Podzamcze na Piaskową Górę. Zakończenie Marszu będzie połączone z piknikiem rodzinnym na stadionie Piaskowa Góra.
W Kłodzku:
Rozpoczęcie Marszu nastąpi w Rynku godz. 16.00. Następnie
przemarsz ulicami na Ogrody Franciszkańskie, gdzie na zakończenie
zostanie zorganizowany Piknik.
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Wszystkich organizatorów oraz uczestników Marszu dla życia
i rodziny obejmuję swoją modlitwą i z serca błogosławię.
Bp Ignacy Dec
Biskup Świdnicki
Powyższe zaproszenie Biskupa Świdnickiego proszę odczytać
w niedzielę, 27 maja, w ramach ogłoszeń parafialnych.

Bp Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny

VI. kalendarium biskupa Świdnickiego
ROK 2012
Kwiecień
01 IV 2012
01 IV 2012
01 IV 2012
02 IV 2012
02 IV 2012
02 IV 2012

03 IV 2012
04 IV 2012
05 IV 2012

05 IV 2012
05 IV 2012
06 IV 2012
06 IV 2012
06 IV 2012

Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Ducha Świętego
w Bielawie.
Przewodniczenie nabożeństwu Gorzkich Żali
w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
w Wałbrzychu – szóste kazanie pasyjne, godz. 17.00.
Udział w miejskiej Drodze Krzyżowej w Mieroszowie,
godz. 19.00-21.30.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-11.30.
Wizyta w domu Wiktora Krzaka z okazji jego setnych
urodzin, Świdnica, ul. Przemysłowa 10, godz. 12.00.
Msza św. z homilią na stadionie przy ul. Ratuszowej
w Wałbrzychu z okazji siódmej rocznicy śmierci
bł. Jana Pawła II, transmitowana przez Radio Maryja
i Telewizję Trwam, godz. 17.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-13.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-13.00.
Msza św. Krzyżma z homilią w katedrze świdnickiej,
poświęcenie oleju Chorych i konsekracja Krzyżma,
godz. 9.00. Przedświąteczne spotkanie z kapłanami
w gmachu WSD w Świdnicy, godz. 10.30.
Spotkanie wielkoczwartkowe z kapłanami dekanatu Bielawa w parafii pw. św. Jana Nepomucena
w Piskorzowie, godz. 14.00.
Msza św. Wieczerzy Pańskiej z homilią oraz obrzędem
obmycia nóg, katedra świdnicka, godz. 18.00.
Przewodniczenie Liturgii Godzin w katedrze świdnickiej, godz. 8.00.
Adoracja prywatna przed Ołtarzem Wystawienia
Najświętszego Sakramentu, godz. 9.00-12.20
Przewodniczenie modlitwie Koronki do Miłosierdzia
Bożego w parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Świdnicy,
godz. 15.00.
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06 IV 2012
06 IV 2012
06 IV 2012
07 IV 2012
07 IV 2012
07 IV 2012
07 IV 2012
08 IV 2012
09 IV 2012
10 IV 2012
10 IV 2012
11 IV 2012
12 IV 2012
13 IV 2012
13 IV 2012
13 IV 2012
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Udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami
osiedla Zarzecze, w parafii pw. Miłosierdzia Bożego
w Świdnicy, godz. 15.30.
Przewodniczenie Liturgii Męki i Śmierci Pańskiej
w katedrze świdnickiej, godz. 18.00.
Udział w miejskiej Drodze Krzyżowej w parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu., godz.
20.30.
Udział w Liturgii Godzin w katedrze świdnickiej, godz.
8.00.
Poświęcenie pokarmów wielkanocnych i wspólne śniadanie w Domu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta w Świdnicy, godz. 10.00.
Wielkanocne spotkanie z ubogimi, parafia pw. Świętych
Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, godz. 13.00.
Przewodniczenie Liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze świdnickiej, godz. 20.00.
Przewodniczenie procesji rezurekcyjnej i Mszy św.
z homilią w katedrze świdnickiej, godz. 6.00.
Msza św. z homilią i chrzest trojga dzieci w kościele
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Sarzynie,
godz. 9.00
Msza św. w Kaplicy Matki Bożej Leżajskiej, godz.
7.30.
Msza św. z homilią w intencji Ojczyzny w kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Świdnicy – w drugą
rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem, godz. 20.00.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Jana
Nepomucena w Piskorzowie.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej
w Ostroszowicach.
Poświęcenie boiska sportowego w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu (ul. Strze
gomska 41), godz. 10.00.
Spotkanie wielkanocne w Domu Dziennego Pobytu
„Przystań” w Świdnicy, godz. 13.00.
Zwiedzanie byłej kopalni złota w Złotym Stoku, godz.
16.00.
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13 IV 2012
14 IV 2012
14 IV 2012
14 IV 2012
15 IV 2012
16 IV 2012
16 IV 2012
16 IV 2012
16 IV 2012
17 IV 2012
17 IV 2012
17 IV 2012
18 IV 2012
18 IV 2012
19 IV 2012
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Msza św. z homilią, sakrament bierzmowania oraz procesja fatimska w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Złotym Stoku, godz. 17.00.
Msza św. z homilią podczas diecezjalnej pielgrzymki katechetów i nauczycieli, kościół pw. Matki Bożej Królowej
Różańca Świętego w Dzierżoniowie, godz. 11.00.
Msza św. z homilią oraz poświęcenie odnowionej wieży
i nowych zegarów w kościele pw. św. Marii Magdaleny
w Wójtowicach, godz. 16.00.
Słowo wstępne na Balu Charytatywnym na rzecz
Hospicjum im. bł. Jana Pawła II w Wałbrzychu, Hotel
„Maria” w Wałbrzychu, godz. 19.30.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Bielawie
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Bielawie – wizyta w szkołach i w Domu
Pomocy Społecznej.
Poświęcenie Ziemi Katyńskiej – Świdnica, pl. Św.
Małgorzaty, godz. 12.00
Udział w uroczystości przekazania dokumentacji Wojskowej Komendy Uzupełnień dla Muzeum
Kupiectwa w Świdnicy, godz. 12.30.
Msza św. z homilią oraz intronizacja relikwii bł.
Jana Pawła II w kościele pw. Wszystkich Świętych
w Strzelcach Świdnickich, godz. 17.00.
Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu, godz. 9.20-12.50.
Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w WSD
w Świdnicy, godz. 16.00.
Spotkanie wielkanocne z Towarzystwem Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Hotel
„Maria” w Wałbrzychu, godz. 18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii
pw. św. Józefa Oblubieńca w Kwietnikach, godz. 17.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.00-10.30.
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19 IV 2012
20 IV 2012
21 IV 2012

22 IV 2012
21 IV 2012
22 IV 2012
22 IV 2012
23 IV 2012
23 IV 2012
23 IV 2012
24 IV 2012
24 IV 2012
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Udział w koncelebrze Episkopatu Polski w intencji
Ojca Świętego Benedykta XVI, pod przewodnictwem
ks. abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce – kościół św. Krzyża w Warszawie, godz. 16.30.
Spotkanie w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie,
godz. 18.30.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Bielawie – wizyta w szkołach; Msza św. dla
parafialnych grup apostolskich.
Msza św. homilią w WSD w Świdnicy na rozpoczęcie sympozjum na temat: „Otworzyć podwoje wiary”.
Wokół listu apostolskiego Ojca Świętego Benedykta
XVI Porta fidei, godz. 9.00; wykład pt.: „Fides quaerens intellectum. Racjonalność wiary”, godz. 10.30.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Bielawie – wizyta w szpitalach, odwiedziny
chorych i sióstr zakonnych.
Msza św. katedrze świdnickiej z okazji 25-lecia małżeństwa Romany i Krzysztofa Lewandowskich, godz. 18.00.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Bielawie – posługa liturgiczna w kościele
parafialnym.
Msza św. z homilią pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie
z okazji nadania patronatu św. Jerzego miastu
Dzierżoniów, godz. 12.00.
Msza św. w Wyższym Seminarium Duchownym
w Świdnicy z okazji uroczystości św. Wojciecha, patrona WSD w Świdnicy, godz. 7.00.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Bielawie – c.d. wizyta w szkołach.
Msza św. odpustowa z homilią, sakrament bierzmowania oraz poświęcenie wieży kościelne w parafii pw.
św. Wojciecha w Wałbrzychu, godz. 17.00.
Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu, godz. 9.20-13.40.
Spotkanie z kapłanami dekanatu Dzierżoniów na plebanii w Słupicach z okazji imienin ks. Marka Mielczarka,
proboszcza parafii w Słupicach, godz. 14.30.
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Msza św. homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Anny w Wałbrzychu, godz. 17.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.00-9.45.
Rozpoczęcie „Maratonu Biblijnego” w kościele pw.
św. Józefa w Świdnicy, godz. 10.00.
Udział w spotkaniu biskupów Metropolii Wrocławskiej
w Legnicy, z okazji imienin ks. bpa Marka Mendyka,
godz. 13.00.
Msza św. homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Franciszka w Wałbrzychu, godz. 18.00.
Msza św. z homilią i poświęcenie sztandaru dla Liceum
Ogólnokształcącego w Świdnicy im. Orląt Lwowskich,
katedra Świdnicka, godz. 9.00.
Udział
w
uroczystości
nadania
Liceum
Ogólnokształcącemu nr 4 w Świdnicy imienia Orląt
Lwowskich, Teatr Świdnicki, godz. 11.00.
Msza św. z homilią z kapłanami obchodzącymi 49.
rocznice święceń kapłańskich, kościół pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Świdnicy, godz. 12.30.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Zbawiciela Świata i Matki Bożej
Szkaplerznej w Strzegomiu, godz. 18.00.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Jakuba
w Pieszycach.
Msza św. z homilią dla prezesów Duszpasterskich Rad
Parafialnych z diecezji świdnickiej, katedra Świdnicka,
godz. 9.00.
Msza św. w katedrze świdnickiej na rozpoczęcie marszu w obronie wolności w mediach i Telewizji Trwam,
katedra świdnicka, godz. 13.30.
Udział w uroczystych nieszporach w archikatedrze
gnieźnieńskiej oraz w procesji do kościoła pw. św.
Michała na rozpoczęcie uroczystości ku czci św.
Wojciecha, głównego patrona Polski, godz. 19.30.
Udział w procesji z kościoła pw. św. Michała na plac
św. Wojciecha i udział w koncelebrze z udziałem
Episkopatu, pod przewodnictwem ks. abpa Józefa
Kowalczyka, Prymasa Polski, w Gnieźnie, godz. 9.00.
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Skrutinia z diakonami przed święceniami prezbiteratu,
godz. 19.30-21.30.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Antoniego
Padewskiego w Pieszycach.

Maj
01 V 2012
01 V 2012
02 V 2012
03 V 2012
03 V 2012
04 V 2012
04 V 2012
04 V 2012
05 V 2012
05 V 2012
05 V 2012

06 V 2012

Msza św. odpustowa z homilią oraz sakrament
bierzmowania w parafii pw. św. Józefa Robotnika
w Wałbrzychu, godz. 12.00.
Skrutinia z diakonami przed święceniami prezbiteratu,
godz. 19.30-21.30.
Udział w posiedzeniu Rady Biskupów Diecezjalnych
KEP, Jasna Góra, godz. 11.00- 17.30.
Udział w uroczystościach Matki Bożej Królowej Polski
na Jasnej Górze, godz. 11.00.
Msza św. z homilią oraz poświęcenie złotej Róży dla
Figury Matki Bożej Strzegomskiej, bazylika strzegomska, godz. 18.00.
Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z racji liturgicznego wspomnienia św. Floriana, patrona strażaków, godz. 9.00.
Udział w akademii , z okazji XX-lecia Państwowej Straży
Pożarnej, plac Jana Pawła II w Świdnicy, godz. 10.15.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. NSPJ w Ząbkowicach Śląskich, godz. 18.00.
Msza św. pogrzebowa z homilią za duszę śp.
s. Anuncjaty w kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr
Jadwiżanek we Wrocławiu, godz. 11.00.
Spotkanie z księżmi dekanatu Głuszyca, Walim, godz.
13.30.
Msza św. z homilią dla strażaków z okazji liturgicznego wspomnienia św. Floriana w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP w Olesznej (parafia Słupice),
godz. 18.00.
Msza św. z homilią okazji liturgicznego wspomnienia
św. Floriana, Patrona Bystrzycy Kłodzkiej, godz. 13.00.
Udział w okolicznościowej akademii, godz. 14.30.
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Skrutinia z diakonami przed święceniami prezbiteratu,
godz. 19.00-21.00.
07 IV 2012
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
07 V 2012
Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II
do Kościoła pw. św. Antoniego w Pieszycach, Msza
św. z homilią, godz. 18.00
08-09 V 2012 Wizyta w Świdnicy ks. abpa Celestino Migliore,
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.
08 V 2012
Odsłonięcie zdjęcia bł. Jana Pawła II, Rynek Świdnicki,
godz. 15.45.
08 V 2012
Udział w uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej,
Teatr Świdnicki, godz. 16.00.
08 V 2012
Udział w Nieszporach na rozpoczęcie uroczystości
ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, patrona
diecezji świdnickiej, kościół pw. św. Józefa w Świdnicy,
godz. 17.00.
08 V 2012
Udział w procesji z relikwiami św. Stanisława i bł. Jana
Pawła II z kościoła pw. św. Józefa do katedry świdnickiej oraz udział w koncelebrze pod przewodnictwem
ks. abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce, podczas której miało miejsce ogłoszenie, że
bł. Jan Paweł II jest Patronem Świdnicy, godz. 17.30.
09 V 2012
Udział w koncelebrze pod przewodnictwem ks.
abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce w Wyższym Seminarium Duchownym w
Świdnicy, godz. 7.00.
09 V 2012
Msza św. z homilią z neoprezbiterami w kaplicy WSD
w Świdnicy, godz. 11.00.
09 V 2012
Udział w spotkaniu z organizatorami Mszy św. na
stadionie w Wałbrzychu w dniu 2 kwietnia 2012, sala
Rady Miejskiej w Wałbrzychu, godz. 13.00.
09 V 2012
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania dla
młodzieży parafii dekanatu Kudowa Zdrój, kościół
pw. Miłosierdzia Bożego w Kudowie-Zdroju, godz.
17.00.
10 V 2012
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
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Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. św. Rodziny w Wałbrzychu, wspomnienie
15-lecia parafii, godz. 17.00.
Błogosławieństwo dla pielgrzymującej młodzieży
(Wałbrzych, godz. 10.00) i Msza św. polowa z homilią pod Krzyżem na Górze Chełmiec, godz. 12.30
Udział w uroczystości XIV Plebiscytu Gospodarczego
„Muflony 2011” w Zamku Książ w Wałbrzychu, godz.
19.00.
Udział w uroczystościach 450-lecia formalnego odnowienia arcybiskupstwa w Pradze, Praga, godz. 11.00.
Udział w uroczystościach ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika w Krakowie, godz. 9.00-14.00.
Msza św. z homilią oraz inauguracja nabożeństw fatimskich w parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach,
godz. 18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Msza św. z homilią i sakrament bierzmowania w bazylice strzegomskiej, godz. 17.00.
Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu, godz. 9.20-13.40.
Msza św. z homilią w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli
w Strachocinie (archidiecezja przemyska), godz. 11.30.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie
(archidiecezja przemyska), godz. 18.00.
Spotkanie z księżmi dekanatu Świebodzice z racji
imienin ks. prałata Wenancjusza Roga, Dobromierz,
godz. 13.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Gorzanowie,
godz. 18.00.
Apel Jasnogórski z diakonami oprawiającymi rekolekcje św. przed święceniami prezbiteratu, Bardo Śląskie,
godz. 21.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
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Spotkanie z księżmi dekanatu Głuszyca z racji imienin
ks. dziekana Sławomira Augustynowicza, Głuszyca,
godz. 13.30.
Msza św. w katedrze świdnickiej na rozpoczęcie Dni
Papieskich: „Jan Paweł II. Pamięć i obecność” (VII
edycja), godz. 18.00.
Udział w koncercie „Pieśni Sakralne” prof. Jolanty
Szybalskiej-Matczak. Chór kameralny SENZA
RIGORE – Akademii Muzycznej we Wrocławiu,
katedra Świdnicka, godz. 19.00.
Msza św. i święcenia prezbiteratu czternastu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Świdnickiej, katedra świdnicka, godz. 10.00.
Msza św. z homilią w kościele pw. św. Krzyża
w Świdnicy. Poświęcenie rozbudowanego Przedszkola
Sióstr Prezentek, godz. 14.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. Chrystusa Króla w Goczałkowie, godz.
18.00.
Msza św. z homilią w kościele pw. św. Józefa
Oblubieńca w Wałbrzychu, z okazji 50-lecia ślubów
zakonnych s. Anny Ruckiej ze Zgromadzenia Sióstr
Rodziny Maryi, godz. 12.00.
Odwiedziny księży prymicjantów: ks. Andrzeja Franków
w Świebodzicach, Krzysztofa Papierza w Jaworzynie
Śląskiej i ks. Artura Merholca w Żarowie, godz.
16.00-18.00.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Bożego Ciała
w Bielawie.
Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu, godz. 9.20-12.50.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu,
godz. 18.00.
Msza św. z homilią, koncelebrowana w kolegami rokowymi ks. Jana Kwiatkowskiego w kościele pw. św.
Jana Chrzciciela w Piszkowicach, godz. 11.00.
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Msza św. z homilią i sakrament bierzmowania w Prywat
nym Gimnazjum Żeńskim Sióstr Niepokalanek im. bł.
Marceliny Darowskiej w Wałbrzychu, godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Nieustającej Pomocy NMP w Wałbrzychu,
godz. 18.00.
Msza św. z homilią w kaplicy WSD w Świdnicy z księżmi obchodzącymi 20-lecie kapłaństwa, godz. 11.00.
Msza św. pogrzebowa z homilią – za zmarłego Ludwika
Draba, ojca ks. Wojciecha – w kościele pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich,
przewodniczenie obrzędowi ostatniego pożegnania,
godz. 14.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich,
godz. 17.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-11.30.
Msza św. z homilią z kapłanami obchodzącymi srebrny
jubileusz kapłaństwa, katedra świdnicka godz. 12.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich, godz.
17.00.
Msza św. z homilią dla uczestników Dolnośląskiej
Pielgrzymki Leśników, Sanktuarium Matki Bożej
Strażniczki Wiary w Bardzie, godz. 11.00.
Msza św. z homilią oraz poświęcenie odnowionego
dachu na kościele i na plebanii w parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Piszkowicach, godz. 15.00.
Msza św. z homilią dla uczestników VIII Diecezjalnej
Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin oraz VI Pielgrzymki
Diabetyków, Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Rodzin w Wambierzycach, godz. 18.00.
Msza św. z homilią dla ruchu Odnowy w Duchu
Świętym, w kościele pw. NMP Matki Kościoła
w Dzierżoniowie.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy, godz.
10.00.
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Homilia podczas srebrnego jubileuszu kapłaństwa ks.
Emiliana Sigla – w kościele pw. NMP Królowej Polski
w Świdnicy, godz. 12.30.
Udział we Mszy św. sprawowanej w katedrze świdnickiej przez ks. abpa Tomasza Petę arcybiskupa Astany
w Kazachstanie, godz. 18.00.
Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z księżmi
obchodzącymi rubinowy jubileusz kapłaństwa, godz.
12.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu
Ząbkowickim, godz. 18.00.
Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu, egzaminy magisterskie
i licencjackie godz. 9.20-15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w kościele pw. św. Józefa w Świdnicy, godz. 17.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-13.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy
Kłodzkiej, godz. 17.00.
Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z okazji IX
Diecezjalnego Dnia Osób Niepełnosprawnych, godz.
10.00.
Msza św. oraz sakrament bierzmowania w kościele
pw. św. Jadwigi w Bolkowie, godz. 17.00.

Czerwiec
01 VI 2012
02 VI 2012
02 VI 2011

Msza św. z homilią w kościele Ojców Bernardynów
w Piotrkowie. Trybunalskim, z okazji uroczystości
Matki Bożej Piotrkowskiej, godz. 11.30.
Msza św. z homilią dla uczestników Diecezjalnej
Pielgrzymki Samorządowców, Sanktuarium Matki
Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie, godz. 11.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. św. Barbary w 		
Gniewkowie,
godz. 18.00.
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Msza św. z homilią oraz poświęcenie odnowionego
kościoła pw. Trójcy Świętej w Jeleniowie, (parafia pw.
św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim), godz.
9.00.
Udział w koncelebrze pod przewodnictwem ks.
kard. Dominika Duki, arcybiskupa Pragi, Prymasa
Czech, w kościele pw. św. Bartłomieja w KudowieZdroju, z okazji 70. rocznicy śmierci bł. Gerharda
Hischfeldera, godz. 12.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu,
godz. 18.00.
Skrutinia z akolitami Wyższego Seminarium
Duchownego w Świdnicy, kandydatami do święceń
diakonatu, godz. 10.30-13.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu, godz. 18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. Ducha Świętego w Świdnicy, godz. 16.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. św. NMP Królowej Polski w Świdnicy,
godz. 18.00.
Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej oraz przewodniczenie procesji eucharystycznej w Świdnicy, z racji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
godz. 9.30.
Udział w uroczystości nadania doktoratu honoris causa
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie –
Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi T a r c i s i o
Bertone, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej,
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Maius, godz.
16.00.
Msza św. z homilią dla uczestników I Diecezjalnej
Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi do
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Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej
Rodzin, godz. 11.00.
09 VI 2012
Msza św. z homilią w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Kłodzku, z okazji przedwakacyjnego spotkania młodych „Owczarnia”, godz. 15.00.
10 VI 2012
Msza św. odpustowa z homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego
w Borku Strzelińskim, godz. 13.00
10 VI 2012
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. św. Barbary w Walimiu, godz. 17.00.
11 VI 2012
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
11 VI 2012
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Gierałtowie,
godz. 15.00.
11 VI 2012
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. NMP Królowej Polski i św. Maternusa
w Stroniu Śląskim, godz. 17.00.
12 VI 2012
Egzamin z metafizyki dla alumnów MWSD we
Wrocławiu, godz. 9.30.
12 VI 2012
Egzamin dla studentów studiów doktoranckich PWT
we Wrocławiu, godz. 12.00.
13 VI 2012
Msza św. odpustowa z homilią ku czci św. Antoniego
Padewskiego w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Leżajsku, godz. 11.00
14 VI 2012
Msza św. z homilią w kaplicy Matki Bożej w bazylice Ojców Bernardynów w Leżajsku, godz. 12.00;
wizyta w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego
w Leżajsku, godz. 13.30.
15 VI 2012
Udział w uroczystościach Święta Patronalnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; wygłoszenie laudacji na cześć ks. prof. dr hab. Stanisława
Kowalczyka, z okazji otrzymania przez niego „Medalu
za zasługi dla KUL”, godz. 9.30-14.00.
16-17 VI 2012		Udział
w
uroczystości
100-lecia
Liceum
Ogólnokształcącego w Leżajsku i 50-lecia matury.
16 VI 2012
Udział we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, metropolity
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przemyskiego, przewodniczącego KEP, wygłoszenie
okolicznościowej homilii z okazji stulecia Liceum
Ogólnokształcącego w Leżajsku, kościół pw. Świętej
Trójcy w Leżajsku, godz. 9.00.
17 VI 2012
Msza św. w Bazylice Leżajskiej z homilią ks. bpa
Damiana Muskusa na zakończenie uroczystości
100-lecia Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, godz.
11.00.
18 VI 2012
Msza św. odpustowa z homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego
w Świebodzicach, godz. 18.00.
19 VI 2012
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
19 VI 2012
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej
w Wałbrzychu, godz. 18.00.
20 VI 2012
Msza św. koncelebrowana z kolegami rokowymi
z okazji 43. rocznicy święceń kapłańskich, Kolegiata
Głogowska, godz. 11.00.
20 VI 2012
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Krosnowicach,
godz. 18.00.
21-23 VI 2011 Udział w 358. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski we Wrocławiu.
22 VI 2012
Udział w uroczystym spotkaniu w Operze Wrocławskiej
z racji złotego jubileuszu kapłaństwa ks. abpa Mariana
Gołębiewskiego, metropolity wrocławskiego, godz.
18.00.
23 VI 2012
Udział w uroczystości 50-lecia kapłaństwa ks. abpa
Mariana Gołębiewskiego, metropolity wrocławskiego,
Katedra Wrocławka, godz. 10.00.
23 VI 2012
Msza św. z homilią oraz poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła w parafii pw. Matki
Bożej Królowej Polski w Mrowinach, godz. 18.00.
24 VI 2012
Udział w uroczystości 25-lecia kapłaństwa ks.
Krzysztofa Cebuli, proboszcza parafii pw. św. Michała
Archanioła w Mieroszowie – wygłoszenie homilii
mszalnej, godz. 12.00.
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25 VI 2012

25 VI 2012
26 VI 2012

26 VI 2016
27 VI 2012
27 VI 2012
27 VI 2012
28 VI 2012
28 VI 2012
28 VI 2012

29 VI 2012
29 VI 2012
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Msza św. homilią z księżmi dziekanami diecezji
świdnickiej w Wyższym Seminarium Duchownym
w Świdnicy oraz przewodniczenie Konferencji Księży
Dziekanów, godz. 9.00-13.30.
Udział w uroczystości 45-lecia kapłaństwa ks. Bogdana
Deronia – wygłoszenie homilii mszalnej w parafii pw.
Przemienienia Pańskiego w Lutomi, godz. 18.00.
Udział w posiedzeniu Rady Wydziału Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – obrona
rozprawy doktorskiej pt. „Problem komplementarności antropologii Romana Ingardena i Mieczysława
Alberta Krąpca, napisanej przez mgr-lic. Sebastiana
Jabłońskiego pod kierunkiem bpa prof. dr hab.
Ignacego Deca, godz. 10.00-13.30.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Konarach,
godz. 17.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-13.00.
Spotkanie z księżmi dekanatu Głuszyca z okazji
imienin ks. Jana Syrylaka, plebania parafii pw. NMP
Królowej Polski w Głuszycy Górnej, godz. 13.00.
Msza św. odpustowa z homilią w parafii pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu, godz. 18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
11.00-12.30.
Spotkanie z księżmi dekanatu Żarów z okazji imienin
ks. dra Władysława Terpiłowskiego, plebania parafii
pw. św. Barbary w Pastuchowie, godz. 13.00.
Msza św. z homilią, sakrament bierzmowania oraz
udział w uroczystości 40-lecia kapłaństwa ks. Zenona
Bocheńskiego, kościół pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Długopolu Górnym, godz. 17.00.
Udział w uroczystości 35-lecia święceń biskupich ks.
biskupa Tadeusza Rybaka, pierwszego biskupa legnickiego, katedra legnicka, godz. 12.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Wałbrzychu, godz. 18.00.
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Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Kłodzku na rozpoczęcie marszu w obronie wolności mediów i Telewizji Trwam, godz. 12.00.
Poświęcenie domu senatora Wiesława Kiliana, Ożary,
godz. 14.00.
Msza św. z homilią oraz udział w procesji różańcowej w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary
w Bardzie, godz. 20.00.

VII. WIZYTA ARCYBISKUPA
CELESTINO MIGLIORE, NUNCJUSZA
APOSTOLSKIEGO W POLSCE,
W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
1.
JAN PAWEŁ II PATRONEM ŚWIDNICY
Program uroczystości
w związku z ogłoszeniem bł. Jana Pawła II
patronem Świdnicy
godz. 15.45 – Odsłonięcie portretu Jana Pawła II ze zdjęć mieszkańców Świdnicy, symboliczne wypuszczenie gołębi, miejsce: obok
wejścia do Muzeum Dawnego Kupiectwa (Rynek 37).
godz. 16.00-16.45 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Świdnicy
z udziałem Świdnickiej Kapituły Katedralnej:
- przemówienia okolicznościowe, odczytanie uchwały w sprawie
ustanowienia Jana Pawła II Patronem Miasta Świdnicy,
- „Patroni Świdnicy na przestrzeni lat” – prezentacja Muzeum
Dawnego Kupiectwa, miejsce: Teatr miejski, Rynek 44.
godz. 16.45-17.00 – Przejście do Kościoła pw. św. Józefa.
godz. 17.00 – Nieszpory z uroczystości świętego Stanisława B.M.
w kościele pw. św. Józefa ul. Kotlarska 19/21.
godz. 17.30-18.00 – Procesja z relikwiami św. Stanisława i Jana
Pawła II do katedry świdnickiej.
godz. 18.00-19.30 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
JE ks. abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce,
z udziałem duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej, miejsce:
Katedra Świdnicka, pl. Jana Pawła II.
godz. 19.30 – Zakończenie uroczystości na placu Jana Pawła II
przed katedrą:
- występ chóru Pryma Voce z III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
- wspólne odśpiewanie „Barki”,
- wypuszczenie balonów.
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Imprezy towarzyszące:
- 8-11 maja możliwość zwiedzania mobilnego muzeum Jana Pawła II.
Codziennie w godz. 8.00-18.00, dodatkowo 8 maja w godz. 8.0021.00, miejsce: Rynek.
- 8 maja projekcja filmu pt. „Jan Paweł II. Szukałem Was...”, godziny seansów: 9.15 i 11.30, cena biletu – 5 zł. miejsce: kino Cinema
3D w Galerii Świdnickiej, ul. Westerplatte 29.
- 18-21 maja VII Dni Papieskie „Jan Paweł II – Pamięć i Obecność”
W programie m.in.: spotkanie z przyjaciółmi Jana Pawła II, gra
miejska śladami Jana Pawła II, spotkania autorskie, wystawy, koncerty m. in. Roberta Grudnia i Anny Romantowskiej – „Miłość mi
wszystko wyjaśniła”, na podstawie utworów Karola Wojtyły oraz
Sacrosong - Karol Wojtyła i jego Święto Stworzenia – koncert fortepianowo-wiolonczelowy, rozstrzygnięcia konkursów: plastycznego,
recytatorskiego, multimedialnego, rajd rowerowy.

2.
BP IGNACY DEC

SŁOWO POWITANIA I WPROWADZENIA
DO LITURGII W CZASIE UROCZYSTOŚCI
ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,
PATRONA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
I OGŁOSZENIA BŁ. JANA PAWŁA II
PATRONEM ŚWIDNICY
Świdnica – katedra, 8 maja 2012 r.
„Gaude Mater Polonia, prole fecunda nobili” – „Raduj się, Matko,
Polsko, szlachetnym synem wsławiona”. Te dostojne, piękne słowa,
śpiewane w świątyniach i w aulach akademickich, liturgia Kościoła
w Polsce odnosi do św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego
Patrona Polski, którego uroczystość dzisiaj obchodzimy.
Od roku 2004, od czasu, gdy bł. Jan Paweł II ustanowił diecezję
świdnicką, dzień 8 maja stał się dodatkowo ważny dla mieszkańców
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naszej diecezji, bowiem Ojciec Święty wybrał św. Stanisława na jej
patrona.
Jesteśmy szczęśliwi, że tegorocznej uroczystości św. Stanisława
w naszej katedrze, przewodniczy Jego Ekscelencja, ks. abp Celestino
Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Jest to jego pierwsza wizyta
w Świdnicy i w naszej diecezji.
Ekscelencjo, w imieniu zebranego tu duchowieństwa i wiernych
świeckich, w imieniu całej diecezji świdnickiej, serdecznie witam
Waszą Ekscelencję w naszej pięknej katedrze. W osobie Ekscelencji
składamy hołd Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI i wyrażamy nasze
przywiązanie do jego osoby i do Stolicy Apostolskiej.
Jako pierwszy biskup świdnicki, przy pierwszej wizycie Waszej
Ekscelencji u nas, jako Nuncjusza Apostolskiego, poczuwam się do
obowiązku krótkiego przedstawienia naszej wspólnoty diecezjalnej.
Diecezja Świdnicka wraz z diecezją bydgoską są najmłodszymi diecezjami w Polsce, istnieją bowiem od 25 marca 2004 r. Diecezja
nasza posiada ok. 650 tys. wiernych, mamy biskupa pomocniczego
Adama Bałabucha, ponad 300 kapłanów, którzy posługują w 188
parafiach, ukształtowanych w 24 dekanaty. W ciągu ośmiu lat, przy
Bożym Błogosławieństwie i pomocy dobrych ludzi, udało się nam
zorganizować Kurię Biskupią, Wyższe Seminarium Duchowne,
Caritas Diecezjalną, Kapitułę Katedralną, Radę Kapłańską, Kolegium
Konsultorów, Radę Ekonomiczną, Radę Duszpasterską i inne struktury administracyjne i duszpasterskie. Obecnie przystępujemy do
uformowania Sądu Kościelnego oraz do utworzenia stosownego do
naszych potrzeb Domu Księży Emerytów.
Na terenie diecezji posługuje 7 zgromadzeń zakonnych męskich
w 16 klasztorach – w sumie 101 ojców, księży i braci. W diecezji
posługują 24 zgromadzenia żeńskie w 57 domach – sumie 444 siostry. W Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy mamy 61
kleryków, którzy są studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu. W granicach diecezji znajduje się 8 kurortów, miejscowości uzdrowiskowych.
W diecezji naszej mamy 440 placówek oświatowych, w tym: 147
przedszkoli, 193 szkoły podstawowe, 123 gimnazja, 130 szkół ponadgimnazjalnych – w tym: 32 licea ogólnokształcące, 31 techników, 34
szkoły zawodowe i 33 inne. W placówkach tych pracuje 481 katechetów: 152 duchownych i 289 – świeckich.
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Ekscelencjo, w dzisiejszą uroczystość św. Stanisława, Patrona naszej diecezji, chcemy Cię prosić, abyś pod koniec naszej liturgii ogłosił
decyzję Stolicy Apostolskiej potwierdzającą, że „Błogosławiony Jan
Paweł II jest Patronem miasta Świdnicy przed Bogiem”. Decyzja
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nosi datę
22 lutego 2012 r. Z tego co wiemy, Świdnica jest pierwszym miastem
w Polsce i w świecie, która taki patronat otrzymuje. Dziękujemy panu
prezydentowi Wojciechowi Murdzkowi i Radzie Miasta za podjętą
stosowną uchwałę, w czerwcu ubiegłego roku. Wyrażamy wdzięczność Stolicy Apostolskiej za jej potwierdzenie. Cieszymy się bardzo,
że do św. Stanisława, Patrona diecezji, zostaje dołączony dzisiaj bł.
Jan Paweł II, jako Patron Świdnicy. Obydwaj niebiescy mężowie byli
pasterzami Diecezji Krakowskiej. Obydwaj głosili odważnie, chociaż
w różnym czasie, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, że na
Jego Ewangelii należy budować ład moralny i społeczny w narodach
i społeczeństwach. Przyjmując dziś patronat bł. Jana Pawła II nad
Świdnicą, deklarujemy, że naszą pomyślność duchową i doczesną nie
upatrujemy w propozycjach bezbożnych agitatorów, ale w wierności zasadom Dekalogu i Ewangelii Jezusa Chrystusa. Świdnica, jak
i cała nasza Ojczyzna, potrzebuje duchowego odrodzenia w duchu
wskazań bł. Jana Pawła II. Nauka i przykład życia naszego nowego
Patrona mogą nam w budowaniu pomyślnej przyszłości. W środę 20
października 2004 r. bł. Jana Paweł II powiedział do nas podczas
audiencji generalnej na pl. św. Piotra: „Pozdrawiam moich rodaków
z Polski i ze świata. Szczególnie witam pielgrzymów z nowej diecezji
Świdnickiej z ich pasterzem biskupem Ignacym Decem. Życzę całej
wspólnocie diecezjalnej pomyślnego rozwoju dla dobra Ludu Bożego
na Dolnym Śląsku”. Wierzymy, że Ojciec święty, nasz Patron, będzie
się za nas modlił w niebie, aby to jego życzenie się wypełniało.
Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie, proszę mi jeszcze
pozwolić krótko powitać przybyłych na naszą uroczystość gości.
Witam bardzo serdecznie pasterzy Kościoła z naszej dolnośląskiej
metropolii. Witam najpierw Jego Ekscelencję ks. abpa Mariana
Gołębiewskiego, metropolitę wrocławskiego i Jego Ekscelencję
ks. bpa Stefa Cichego, biskupa legnickiego. Witam z wielką czcią
i wdzięcznością Jego Eminencję Księdza kard. Henryka Gulbinowicza,
promotora naszej diecezji i konsekratora pierwszego biskupa świdnickiego. Witam Jego Ekscelencję księdza Włodzimierza Juszczaka
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z Wrocławia i Jego Ekscelencję ks. bpa Edwarda Janiaka, biskupa
pomocniczego z Wrocławia. Witam serdecznie Jego Ekscelencję ks.
bpa Adama Dyczkowskiego, biskupa seniora zielonogórsko-gorzowskiego. Witam serdecznie Jego Ekscelencję ks. bpa Adama Bałabucha,
biskupa pomocniczego naszej diecezji, który dzisiaj obchodzi czwartą
rocznicę święceń biskupich, dlatego też z tej okazji, złożymy mu dar
naszej modlitwy.
Witam serdecznie wśród nas Jego Magnificencję ks. prof. dra hab.
Waldemara Irka, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu – wraz z ks. prorektorem Andrzejem Tomko.
Witam z przyjaźnią i wdzięcznością duchowieństwo diecezjalne
i zakonne wszystkich stopni i godności. Wśród nich szczególnie pozdrawiam Kapitułę Katedralną, Kapitułę Kolegiacką – z ich prepozytami i dziekanami na czele. Witam pracowników Kurii Biskupiej
na czele z ks. kanclerzem – ks. dr Stanisławem Chomiakiem, dzisiejszym solenizantem. Witam wychowawców i profesorów Wyższego
Seminarium naszej diecezji na czele z ks. rektorem dr Tadeuszem
Chlipałą. Witam księży dziekanów, proboszczów, wikariuszy i katechetów. Witam serdecznie obecne tu siostry zakonne.
Przychodzi czas na powitanie wiernych świeckich. Witam najpierw z szacunkiem pana Wojciecha Murdzka, prezydenta Świdnicy,
pana Zygmunta Worsę, starostę powiatu świdnickiego, panią Teresę
Mazurek, wójt Gminy Świdnica. Witam pana Marka Pioruna, burmistrza Dzierżoniowa, pana Bogusława Szpytmę, burmistrza Kłodzka,
pana Zbigniewa Suchytę, burmistrza Strzegomia. Witam Bractwo św.
Józefa, Bractwo Świętego Krzyża, przedstawicieli Towarzystwa im.
Anny Jenke. Witam przedstawicieli rzemiosła świdnickiego i dolnośląskiego na czele z prezesem Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej –
Zbigniewem Ładzińskim. Witam działaczy Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana” na czele z sekretarzem generalnym Rady Głównej
tego stowarzyszenia – Henrykiem Kochem. Witam Kawalera Zakonu
Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, dyrektora Wydziału
Programów Katolickich „Polest” – Bronisława Pałysa.
Witam poczty sztandarowe, przedstawicieli służb mundurowych:
policji, wojska, straży miejskiej i straży pożarnej. Witam przedstawicieli kombatantów, Sybiraków organizacji społecznych i patriotycznych. Witam harcerzy. Witam przedstawicieli mediów. Witam was
wszystkich, dotąd nie wymienionych, siostry i bracia.
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Do naszej świętej liturgii zapraszamy dziś z nieba przede wszystkim
św. Stanisława i bł. Jana Pawła II. Niech się wzniesie nasza modlitwa ku
Bogu w Trójcy Jedynemu. Niech nasi święci Patronowie przyjmą naszą
wdzięczność za opiekę nad nami i niech orędują do Boga w naszych
potrzebach. A Ciebie, najczcigodniejszy i drogi Ekscelencjo, prosimy
o przewodniczenie naszej świętej liturgii, o skierowanie do nas pouczenia
pasterskiego i udzielenie nam na końcu apostolskiego błogosławieństwa.

3.
ABP CELESTINO MIGLIORE

HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. ODPUSTOWEJ
W KATEDRZE ŚWIDNICKIEJ
Świdnica, 8 maja 2012 r.
Serdecznie dziękuję biskupowi Ignacemu Decowi, że zechciał mnie
zaprosić na tę wspólną modlitwę, podczas której wzywamy wstawiennictwa dwóch wielkich filarów Kościoła w Polsce: świętego Stanisława,
biskupa i męczennika oraz błogosławionego Jana Pawła II, który dziś
zostanie uroczyście ogłoszony patronem miasta Świdnicy. Bardzo
się cieszę, że mogę przywitać tak licznie zgromadzonych wiernych.
Pozostaję z wami we wspólnocie modlitwy, a tę Mszę świętą ofiaruję
w intencjach waszych i waszych bliskich.
Pozdrawiam też biskupa Adama Bałabucha, duchowieństwo młodej
diecezji świdnickiej, w tym również księdza prałata Jana Bagińskiego,
proboszcza tej katedry i jego współpracowników. Witam przedstawicieli władz samorządowych i służb mundurowych. Serdecznie gratuluję
wyboru patrona miasta, którego osoba i nauczanie pozostaje dla nas
ciągle ważną inspiracją. Mamy też w nim, na wszystkich szczeblach,
kościelnych i świeckich, możnego orędownika. Witam kapłanów, zakonników i siostry zakonne, seminarzystów i przedstawicieli ruchów
i organizacji katolickich.
Za każdym razem, gdy – jak dziś – zbieramy się, aby celebrować
ważne wydarzenie i wzywać pomocy możnych patronów diecezji,
miasta i katedry, nie możemy zadowalać się tylko tym, co płynie
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z naszych ludzkich zamierzeń i planów. To słowo Boże rzuca na te
wydarzenia głębsze światło. Także i tym razem chcemy podczas tej
celebracji dać się poprowadzić słowu samego Boga, Jego mądrości,
która nam podpowiada, czego Bóg od nas dziś oczekuje.
Już za dni Jezusa i w czasach Kościoła pierwotnego mówiło się
o wilkach, które stanowią zewnętrzne zagrożenie dla owczarni Pana:
potrafią ją osaczyć, zasiać zamieszanie, rozproszyć i zniszczyć. To
niezrozumienie, a nawet wyraźna wrogość ze strony świata, złość tych,
którzy nie potrafią znieść prawdy i dobroci, głoszonej w Ewangelii.
Ale można też zauważyć niebezpieczeństwa, które grożą owczarni od
wewnątrz: podziały, zazdrości, złe współzawodnictwo, oszczerstwa,
które prowadzą do rozdarcia i śmierci. Jezus mówi nam dziś właśnie
o drapieżnych wilkach. Święty Paweł natomiast mówi o utrapieniach,
ucisku, prześladowaniach i o śmierci.
Tak więc od samego początku wspólnota chrześcijańska była
oblężona. Ten sam klimat oblężenia pojawia się także dziś wokół
wspólnoty chrześcijańskiej w świecie.
Możemy mnożyć przykłady. Ale przecież chodzi o fakty, które
dzieją się na naszych oczach i dobrze je znamy. Pan Jezus i apostoł
Paweł dają nam do zrozumienia, że dobrze jest mieć oczy szeroko
otwarte, aby zauważyć, skąd przychodzi niebezpieczeństwo: prześladowanie, wrogość, podziały. Ale jednocześnie byłoby źle, gdyby
powodowało to w nas poczucie oblężenia. Nie jest chrześcijańską
taka postawa, która opłakuje siebie samych, która kazałaby nam
myśleć o sobie jako o ofiarach, która winnych szukałaby tylko poza
nami samymi. Nie można bowiem ignorować mocy, potencjału, jaki
pozostawił Jezus, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości.
Słowo Jezusa nas zaskakuje, zresztą nie pierwszy raz. To słowo oferuje nam metodę, sposób, aby nie wpaść w klimat oblężonej
twierdzy, lecz by żyć mocą zmartwychwstania i nie być tak zalęknieni,
przestraszeni i opuszczeni, jak dwaj uczniowie w drodze do Emaus.
Pierwszy sposób. Zarówno Jezus, jak święty Paweł ani przez moment nie gustują w klimacie oblężenia, wrogości czy prześladowania. Im wystarcza krótka chwila, aby opisać go w dwóch słowach
i przestrzec przed niebezpieczeństwem. I zaraz potem mówią długo
o potędze słowa Bożego, łaski Bożej, która potrafi z nas uczynić ludzi,
którzy żyją mocą zmartwychwstania, ludzi świadomych zwycięstwa,
nawet w trudnych sytuacjach.
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Jezus otwiera na oścież drzwi i okna owczarni, aby przewietrzyć
klimat, który chciałby z nas zrobić ofiary, który nie pozwala żyć pełnią
prawdy, który mógłby nas wpędzić w stan samokrytyki lub usprawiedliwiania wszystkiego wrogością innych. Raz oczyszczona niezdrowa
atmosfera owczarni zamkniętej w sobie samej, pozwala Jezusowi
patrzeć dalej: „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni.
I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia i jeden pasterz”.
Podobnie pisze święty Paweł do Rzymian: „Z powodu Ciebie
zabijają nas przez cały dzień [...]. I jestem pewien, że ani śmierć, ani
życie, [...] ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe [...] ani jakiekolwiek
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Także do starszych Kościoła
z Efezu mówi o drapieżnych wilkach, ale zaraz dodaje: „Teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać świadectwo ze wszystkimi świętymi”.
To właśnie jest istota przesłania, jakie nam zostawia Jezus i Jego
apostoł, święty Paweł: tym, co się liczy, nie jest odszukiwanie i ogłaszanie, na jakie zagrożenia nas się wystawia; tym, co na prawdę
się liczy, jest umiejętność ewangelicznego odpowiedzenia na takie
sytuacje, a odpowiedź taka musi być autentyczna i odważna, podjęta w świetle słowa Bożego i z pomocą Bożej łaski, która ma moc
budowania.
Pierwsi chrześcijanie ciągle konfrontowali swoje życie z Bożym
słowem; pozwalali temu słowu w nich działać. Modlili się z Pismem
Świętym w ręku, a ono pozwalało im zrozumieć, że to, co się wokół
niż dzieje, to nie jakaś tam słabość, ale fragment Bożego planu, który
przez słabość i ciemność wiedzie do zwycięstwa zmartwychwstania.
Takie przekonanie, obecne w modlitwie, staje się odwagą i autentycznością ucznia Chrystusowego. Bo przecież w modlitwie objawia
się stwórcza moc Ducha Świętego.
Przesłanie Jezusa i Jego apostoła Pawła, było później potwierdzone
i zaktualizowane przez życie patrona diecezji, świętego Stanisława,
i patrona miasta Świdnicy, błogosławionego Jana Pawła II.
Święty Stanisław, biskup krakowski, był pasterzem mądrym
i troskliwym. Nieustraszony obrońca wolności Kościoła i godności
człowieka; obrońca słabych i ubogich. Rzeczywiście, okazał się być
człowiekiem nieustraszonym, któremu obcy był strach.
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Mottem długiego pontyfikatu Jana Pawła II było zawołanie: „Nie
bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.
Jak się mówi nieco żargonowo: „strach to straszna bestia”, bo
paraliżuje, blokuje działanie, jest źródłem przygnębienia, odrywa
prawdę od faktów, nie pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość, pozbawia człowieka radości snucia planów.
Podczas niedawnego wspomnienia pierwszej rocznicy beatyfikacji
Jana Pawła II, kardynał Sodano, który przez piętnaście lat był jego
sekretarzem stanu i utrzymywał z papieżem bezpośrednie kontakty,
powiedział: „Często sobie myślałem, że Jan Paweł II idzie drogami
wytyczonymi mu przez Pana, jakby widział ślady niewidoczne dla
innych. Rzeczywiście, to światło wiary wspierało naszego niezapomnianego Jana Pawła II w licznych życiowych próbach. W trudnych
momentach zawsze widziałem u Papieża spokój, którego można życzyć każdemu. Jego źródłem była wewnętrzna pewność, że Bóg jest
zawsze obecny na drogach ludzi i całych narodów”.
Dokładnie w duchu zaleceń, jakie święty Paweł pozostawił starszym
Kościoła w Efezie: „Polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu
zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi”.
To są najpiękniejsze i najprawdziwsze życzenia, jakie Apostoł
mógł dać Kościołowi w naszych czasach; Kościołowi, który realizuje
dzieło nowej ewangelizacji. Mieć ufność w Bogu oznacza, ufać Jego
słowu i Jego łasce. Ma to i ten wymiar, że dzięki nam to słowo może
trafić także do innych.
Ale zaufać słowu Bożemu to nie tylko ewangelizować nasze życie
w tym sensie, że słowo zmienia, kształtuje, napełnia sobą nasz sposób
postępowania; słowo Boże musi również ewangelizować nasze serce
i nasz umysł. Tak, aby nasze serca kochały, jak kochał Jezus, a nasze
umysły myślały, jak myślał Jezus.
Najczęściej nie tylko treść jest ważna, ale i styl życia, jaki towarzyszy przekazywanej treści, bo dzięki temu można zobaczyć, posłuchać, prawie dotknąć tego, co się głosi; bo głosi się życie, piękne
i prawdziwe, tego, który mówi ubogacające treści. Jeśli nie będziemy
się uczyć ciągle na nowo, i zawsze głębiej, stylu życia Jezusa, nowa
ewangelizacja w naszym kręgu ma małe szanse na powodzenie.
Zaufanie słowu Bożemu nie jest tylko aktem indywidualnym, lecz
także wspólnotowym. Bo słowo Boże musi przyjąć pewną historyczną
i widzialną formę. Chodzi o to, aby ewangelicznie wpasować siebie
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w czas i w miejsce we wspólnocie kościelnej, w której przyszło nam żyć.
To jest dynamika życia Kościoła – diecezji, parafii, grupy kościelnej;
to są jej struktury i miejsca spotkań, uczestniczenia, formacji, planów
duszpasterskich, kulturowych, misyjnych i ewangelizacyjnych. I trzeba się ciągle pytać, na ile są one budowane, inspirowane, ożywiane
i prowadzone w duchu słowa, pozostawionego nam przez Boga?
Bo jeśli nie, to wpadniemy w ryzyko – którego najczęściej nawet
nie zauważamy – że będą one budowane jedynie w oparciu o czysto
ludzkie plany, czysto ludzką logikę.
Zaufać słowu Bożemu – dla wspólnoty, grupy, diecezji, parafii – oznacza także postawić sobie te pytania i zdobyć się na szczerą odpowiedź;
taka odpowiedź poprowadzi do przemiany, a nawet nawrócenia.
Prośmy dziś świętego Stanisława, patrona tej diecezji i błogosławionego Jana Pawła II, patrona tego miasta, mistrzów wiary i zaufania
Bogu, aby poprowadzili nas – jeśli trzeba, to nawet za rękę – drogami nowej ewangelizacji, którą zacząć musimy od siebie; a potem
nieśmy ją także w nasze parafie, grupy, w naszą diecezję, w nasze
miasta i wsie. Amen.

4.
ABP CELESTINO MIGLIORE

HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. W WYŻSZYM
SEMINARIUM DUCHOWNYM W ŚWIDNICY
Świdnica, 9 maja 2012 r.
Cieszę się, że podczas mojej wizyty w Świdnicy mogę spotkać
się z wami. Dziękuję za to waszemu biskupowi Ignacemu Decowi,
księdzu rektorowi Tadeuszowi Chlipale i wszystkim przełożonym
i wychowawcom seminaryjnym.
Dzisiejsze słowo Boże zdaje się być przeznaczone dla nas, kapłanów i kleryków.
Chciałbym podzielić się dwiema myślami, które obecne są szczególnie w pierwszym czytaniu: radość płynąca z wiary oraz konieczność
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uwzględniania w prowadzeniu kościelnych dyskusji światła Ducha
Świętego i korzystania ze szczerego dialogu.
Przed wszystkim więc, radość z wiary. Paweł i Barnaba, zdążając
do Jerozolimy, „szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość
braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan”. To właśnie była radość
z poznania Chrystusa i przynależności do Jego Kościoła.
W grudniu każdego roku Ojciec Święty spotyka się ze swoimi
współpracownikami z Kurii rzymskiej, wymieniając z nimi życzenia
bożonarodzeniowe. W ubiegłym roku zrobił tak, jak Paweł i Barnaba
z pierwszego czytania. Opowiadał bowiem swoim współpracownikom
o radości w wierze, jaką znalazł podczas swojej podróży do Afryki,
odbytej miesiąc wcześniej oraz o wierze, jaką zobaczył u dwudziestu
tysięcy wolontariuszy, którzy organizowali Światowy Dzień Młodzieży
w Madrycie w sierpniu ubiegłego roku.
Benedykt XVI powiedział: „Wielką otuchą natchnęło mnie spotkanie w Afryce z radosną pasją wiary. Nie dostrzegało się tam żadnych
oznak owego zmęczenia wiarą, tak powszechnego wśród nas, żadnego
znużenia z powodu bycia chrześcijanami, które u nas ciągle na nowo
się zauważa. Przy wszystkich problemach, cierpieniach i trudach, które
niewątpliwie występują właśnie w Afryce, doświadczało się jednak
zawsze radości z tego, że jest się chrześcijaninem, z bycia umacnianymi wewnętrznie przez szczęście poznania Chrystusa i należenia do
Jego Kościoła. […] Spotkanie takiej wiary, gotowej do poświęceń
i właśnie przez to radosnej, jest wielkim lekiem na znużenie byciem
chrześcijaninem, którego doświadczamy w Europie. [...]
Spotkanie z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży: było
to około dwudziestu tysięcy młodych ludzi, którzy poświęcili tygodnie lub miesiące swego życia, współpracując w przygotowaniach
Światowego Dnia Młodzieży. Ci młodzi ludzie byli widocznie i «namacalnie» wypełnieni wielkim uczuciem szczęścia: ich czas darowany
miał sens; właśnie dając swój czas i siły w pracy, odnaleźli czas, życie.
Tak więc stała się dla mnie oczywista – kontynuuje Papież – jedna
fundamentalna rzecz: ci młodzi ludzie ofiarowali w wierze kawałek
życia, nie dlatego, że ktoś to nakazał, i nie dlatego, że w ten sposób
zyskuje się niebo; ani też dlatego, że w ten sposób unika się niebezpieczeństwa piekła. Nie zrobili tego, ponieważ chcieli być doskonali.
[...] Ci młodzi czynili dobro tylko dlatego, że czynienie dobra jest
piękne, że bycie dla innych jest piękne. Trzeba się tylko odważyć
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na «skok». Wszystko to było poprzedzone spotkaniem z Jezusem
Chrystusem, spotkaniem, które rozpala w nas miłość do Boga i innych
ludzi i uwalnia nas od szukania naszego «ja». Modlitwa, przypisywana świętemu Franciszkowi Ksaweremu, mówi: Czynię dobro nie
dlatego, że za to wejdę do nieba, ani też dlatego, że w przeciwnym
razie mógłbyś mnie wtrącić do piekła. Czynię je, bo Ty jesteś moim
Królem i moim Panem”.
Siła, która jest w stanie wynieść naszą wolę na wyżyny tkwi w radości, w pasji dla wiary. To piękna lekcja dla nas kapłanów i dla was
seminarzystów: bo my też nie jesteśmy wolni od niebezpieczeństwa
zmęczenia się wiarą; także między nami są tacy, którzy czasami zaczynają nudzić się byciem chrześcijanami; także my czasem robimy
coś tylko z obowiązku, z dążenia do formalnej doskonałości, z miłości
do nieba i ze strachu przed piekłem.
A dzisiejsze słowo Boże mówi nam, że trzeba się umieć zdobyć
na „skok”; skok, do którego siłę może dać nam „radość wiary”.
Dzieje Apostolskie często opisują sposób postępowania pierwszych chrześcijan, żyjących w pokoju, w słuchaniu słowa Bożego, we
wspólnej modlitwie, w konkretnej komunii, wyrażającej się również
w dzieleniu się dobrami materialnymi, tak że nie było wśród nich
ani biednych, ani zbyt bogatych. To prawda. Ale czytając Dzieje
Apostolskie widzimy także, że ten klimat pokoju i komunii był owocem
bardzo intensywnej pracy, codziennego, czasami trudnego, dialogu
między wiernymi i odpowiedzialnymi za ich wspólnoty; był owocem
uczciwego nasłuchiwania natchnień Ducha Świętego. Nie było dnia,
aby nie dyskutowano jakiejś ważnej sprawy na temat tego, jak postępować, jak się organizować na przyszłość. Często Dzieje Apostolskie
opisują, jak się spotykali, aby wzajemnie, w szczerości przedyskutować
pewne sprawy. Z tego dialogu, podejmowanego w duchu modlitwy
i posłuszeństwa Duchowi Świętemu, rodziły się dobre rozwiązania,
które dały solidne fundamenty pod Chrystusowy Kościół.
Pod koniec kwietnia byłem w Krakowie, aby odprawić Mszę świętą i spotkać się z grupą formatorów w seminariach i nowicjatach.
Przyjechałem trochę przed czasem i mogłem uczestniczyć w sesji
poprzedzającej Mszę. Konferencjonista opisywał stopnie dojrzałości
potencjalnego seminarzysty i nowicjusza. Jeden z tych stopni przypomniał mi się, gdy czytałem dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich.
Konferencjonista mówił, że seminarzysta czy nowicjusz jest na dobrej

Abp Celestino Migliore, Homilia podczas Mszy św. w Wyższym Seminarium Duchownym... 149

drodze do osiągnięcia dojrzałości, kiedy posiada otwarcie myśli,
zdolność i pragnienie poznawania ciągle więcej, gdy jest gotowy do
dyskusji nad swoimi własnymi wyobrażeniami i przekonaniami, gdy
ma pragnienie i zdolność do konfrontowania na modlitwie swoich
pomysłów, pragnień, napotkanych sytuacji i natchnień pochodzących
od innych osób, z tym, co ma mu do powiedzenia Duch Święty,
i gdy czyni to w tym celu, aby poprawić swoją wizję Kościoła i społeczeństwa. Młody człowiek, który dochodzi do kapłaństwa, mając
zdrętwiałe, monolityczne idee, który uznałby siebie za posiadającego
„całą prawdę”, do której inni muszą się tylko dostosować; który
uważałby się za osobę, która tylko może komenderować, która tylko
naucza, a nigdy nie słucha i nie pozwala na zmianę swoich własnych
przekonań – taki kapłan byłby katastrofą dla siebie i dla Kościoła.
Czytając Dzieje Apostolskie zauważamy, że Jezus podczas swoich
trzech lat publicznej działalności we wspólnocie ze swoimi uczniami,
rzeczywiście ich uformował do otwarcia umysłu i serca na Ducha
Świętego, na swoich braci i przygotował na podejmowanie wyzwań,
jakie niosą zmieniające się sytuacje życiowe. Każdego dnia powstawały sytuacje, wymagające przedyskutowania; oni sami mieli inne
spojrzenia wyjściowe na różne sprawy. Można powiedzieć, że pierwsi
chrześcijanie dyskutowali na potęgę. Czasami niemalże targali się
za włosy w ferworze tych dyskusji. A tym, co ratowało pierwotny,
dyskutujący Kościół, było to, że w tych dyskusjach nie było arogancji,
poczucia samowystarczalności, takiej pewności siebie, która mogłaby
prowadzić do pogardzania drugą osobą i jej opinią. W tych dyskusjach
była pokora, która uczestnikom rozmów, dysput, kontrowersji nie
pozwalała zgubnie uwierzyć, że właśnie oni „posiadają całą prawdę”: prawda była poszukiwana we wspólnym wysiłku serca i umysłu,
oświeconych słowem Bożym. Była poszukiwana także przez posłuszeństwo tym, których Bóg wybrał na przewodników ich wspólnot.
Była poszukiwana na modlitwie, wzajemnych słuchaniu siebie i poście.
Tylko w takim klimacie Bóg ujawnia człowiekowi swoją mądrość.
Dziś rano modlę się z wami i za was, prosząc Pana, aby nam
pomagał i dodawał odwagi do „skoczenia na głęboką wodę wiary”;
wiary, która jest radosna, nie smutna. Proszę Pana, aby nas wspomagał w dojrzałym wzroście jako seminarzystów, kapłanów, biskupów.
Abyśmy coraz bardziej rozumieli, że nie jesteśmy panami prawdy,
ale jej sługami. Amen.
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Wizyta Arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, w diecezji świdnickiej – procecja z relikwiam św. Stanisława

Wizyta Arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, w diecezji świdnickiej
– Prezydent Świdnicy i Przewodnicząca Rady Miejskiej

VIII. WIZYTA KARDYNAŁA
DOMINIKA DUKY OP
W KUDOWIE-ZDROJU-CZERMNEJ
1.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W UROCZYSTOŚCIACH
Kudowa-Zdrój-Czermna, 3 czerwca 2012 r.
W niedzielę, 3 czerwca, o godz. 12.00 w parafii pw. św. Bartłomieja
w Kudowie Zdrój- Czermnej, uroczystej Mszy św. polowej, z racji
70-rocznicy śmierci bł. ks. Gerharda Hirchfeldera, przewodniczyć
będzie oraz homilię wygłosi JE ks. kard. Dominik Duka, arcybiskup
Pragi, Prymas Czech. W Mszy św. koncelebrowanej z udziałem JE
ks. bpa Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego, swoją obecność zapowiedzieli pielgrzymi z Niemiec, wraz ze ks. infułatem Franzem
Jungiem (emerytowanym duszpasterzem dawnych mieszkańców
Ziemi Kłodzkiej) oraz pielgrzymi z Czech.
W uroczystości udział wezmą klerycy Wyższego Seminarium
Duchownego w Świdnicy wraz ze swymi przełożonymi. Przybędą
także członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium
Duchownego w Świdnicy z całej diecezji.
Po Mszy św. przewidziany jest dla wszystkich poczęstunek. Po
posiłku klerycy przedstawią specjalny program połączony z koncertem muzycznym.
Ks. Romuald Brudnowski
proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja
w Kudowie- Zdrój-Czermna
Ks. Krzysztof Ora
dyr. wydz. duszpasterskiego ŚKB
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HOMILIE O SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
U SYMBOLICKÉHO HROBU
L. GERHARDA HIRSCHFELDERA
POLSKO
Kudowa-Zdrój-Czermna, 3 VI 2012 r.

Oslovení…
Setkáváme se zde, v Čermné, či Tschermenai, v Dreieck tři národy:
Poláci, Češi, Němci a jsem rád, že jsem se mohl účastnit beatifikace
kněze Gerharda Hirschfeldera z kladského děkanátu a pražské arcidiecéze v Münsteru spolu s přítomnými Otcem biskupem Decem
a papežským prelátem P. Jungem. Setkáváme se dnes, abychom si
připomněli životní oběť mladého kněze, mučedníka, Božího služebníka, který vydal své svědectví Bohu. Je jistě pozoruhodné, že jeho
výročí je dnes, o Slavnosti Nejsvětější Trojice, po slavnosti Letnic,
kdy Duch Svatý, jak slíbil náš Pán Ježíš Kristus, přišel, aby nás naučil
všemu potřebnému.
Slavíme tajemství Toho, který je a o kterém stále platí: „Deus
semper maior.“ Ano, naše představivost, naše intelektuální schopnosti
skutečnost Boha dalekosáhle překračuje. O tom jedinečně mluvilo čtení
z V. knihy Mojžíšovy, Deuteronomia, které jsme slyšeli jako 1. čtení.
Víme, že jedině vnitřním světlem víry, v síle lásky můžeme úplně
přijmout zjevení o Bohu a jeho vnitřním životě. Ono zjevení nám
přinesl Ježíš, který nazýval Boha Abba, Otče, milovaný Otče! On
jediný znal Boha. Evangelia nám nepředstavují Ježíše v jeho lidské
přirozenosti pouze jako největšího proroka, ale také jako toho, který při křtu v Jordáně slyšel hlas Otce, a ten dosvědčil, že na něho
sestoupil Duch Svatý. Ježíš za svého života zde na zemi žil v plnosti
blaženého patření v tajemství Trojice, jak napsal sv. Tomáš Akvinský
a jak se o tom zmiňuje v encyklice v Mystici Corporis Pius XII., papež
života blahoslaveného Gerharda Hirschfeldera. Tajemství Nejsvětější
Trojice je vzájemným sdílením, vzájemným dechem lásky, kterým
je Duch Svatý.
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Také v životě blahoslaveného Otce Gerharda, který patřil k těm
mladým kněžím, kteří v době nacismu podobně jako v době komunismu vydali svědectví lásky k Bohu a člověku. Žili svůj život
vnořeni do Božího tajemství a vdechovali tak lásku a sílu Ducha
Svatého v nejtěžších chvílích svého života. Každý z nás přítomných
kněží a biskupů by doplnil litanii kněží a mučedníků z této doby
z vlastního národa. I mě hned napadají jména obecně známá: Jiří
Popieluszko, Pater Unzeitig, či jihomoravský P. Jan Bula nebo kněz
královéhradecké diecéze Josef Toufar. Jsou příkladem plnohodnotného kněžského života, kněze, který se neptá po kněžské identitě,
ale který ji naplno žije. Takové kněze potřebuje současná mladá
generace. Takové kněze potřebuje dnes církev i celá společnost.
Wir treffen uns hier in Czermna, Čermná oder Tschermenai, im
Dreieck dreier Völker: Polen, Tschechen und Deutscher und ich
freue mich, dass ich an der Seligsprechungsfeier des Kaplans Gerhard
Hirschfelder aus dem Dekanat Glatz, Erzbistum Prag, in Münster,
gemeinsam mit den hier anwesenden Herrn Bischof Ignacy Dec und
Herrn Infulat Franz Jung teilgenommen habe. Wir treffen uns heute,
um das Opfer des Lebens des jungen Kaplans, Märtyrers, Gottes
Dieners, der sein Zeugnis dem Gott gegeben hat, zu verewigen. Es
ist bestimmt ungewöhnlich, dass sein siebzigster Todestag gerade
heute auf den Festtag der Heiligen Dreifältigkeit fällt, nach dem
Fest der Quinquagesima, als, wie uns unser Herr Jesus Christus
versprochen hat, der Heilige Geist gekommen war, um uns über
alles zu belehren, was für uns nötig ist.
Wir begehen das Geheimnis dessen, der da ist und dessen, von dem
wir immer wieder sprechen können: „Deus semper maior” – „der je
größere Gott“. Ja, die Wirklichkeit Gottes überschreitet wesentlich
unsere Kraftvorstellung, unsere intelektuellen Fähigkeiten. Ganz
einmalig spricht darüber die heutige erste liturgische Lesung aus
dem 5. Mose Buch, Deuteronomium.
Wir wissen, dass wir nur mit einem inneren Licht des Glaubens,
in der Macht der Liebe die Offenbarung über Gott und sein inneres
Leben im Vollen und Ganzen annehmen können. Diese Offenbarung
hat uns Jesus mitgebracht, der Gott Abba, Vater, lieber Vati! genannt hat. Nur er hat Gott gekannt. Die Evangelien stellen uns Jesus
nicht nur in seiner menschlichen Natur, nicht nur als den größten
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Propheten dar, sondern auch als den, der während der Taufe im
Jordanfluss die Stimme des Vaters gehört hatte, der bezeugt hatte,
dass der Heilige Geist auf ihn herabgestiegen ist. Jesus lebte hier
auf der Erde so, dass er völlig selig dem Geheimnis des Heiligen
Geistes zugehörte, wie der heilige Thomas von Aquin geschrieben
hat und wie der Papst Pius XII., der Papst des Lebens des seliggesprochenen Gerhard Hirschfelder, in seiner Enzyklik Mystici Corporis
geschrieben hat. Das Geheimnis der Heiligen Dreifältigkeit ist ein
gegenseitiger Austausch, ein gegenseitiger Hauch der Liebe, die der
Heilige Geist bildet.
Ähnlich war es im Leben des seliggesprochenen Gerhard, eines
der jungen Kaplane, die in der Nazi-Zeit sowie in der Zeit des
Kommunismus die Liebe an Gott und an andere Menschen bezeugt
haben. Sie lebeten tief im Geheimnis Gottes und so atmeten sie mit
der Liebe und der Macht des Heiligen Gesites in den schwierigsten
Momenten ihres Lebens. Jeder von uns, den hier anwesenden Kaplane
und Bischöfe, könnte die Litanei der Kaplane und Märtyrer dieser
Zeit mit denen aus ihren Völkern ergänzen. Ich denke gerade an so
bekannte Namen wie: Kaplan Jerzy Popiełuszko, Kaplan Engelmar
Unzeitig, den im Süden von Mähren lebenden Kaplan Jan Bula oder
an Kaplan Josef Toufar aus der Diözese Hradec Kralove. Sie sind
ein Beispiel eines völlig wertvollen Kaplanlebens, eines Kaplans,
der nicht fragt, was eine Kaplanidentität ist, sondern sie völlig lebt.
Solche Kaplane braucht die gegenwärtige junge Generation. Solche
Kaplane brauchen heute die Kirche und die ganze Gesellschaft.
Spotykamy się tu w Czermnej, Čermná lub Tschermenai w trójkącie trzech narodów: Polaków, Czechów, Niemców i cieszę się, że
mogłem uczestniczyć w beatyfikacji księdza Gerharda Hirschfeldera,
z dekanatu Kłodzkiego archidiecezji praskiej w Münster, wraz z obecnym tutaj księdzem bpem Ignacym Decem i księdzem infułatem
Franzem Jungiem. Spotykamy się dziś, aby upamiętnić ofiarę życia młodego kapłana, męczennika, sługi Bożego, który dał swoje
świadectwo Bogu. Jest to z pewnością niezwykłe, że siedemdziesiąta
rocznica jego śmierci przypada dziś w uroczystość Trójcy Świętej,
po święcie Pięćdziesiątnicy, kiedy, jak nam obiecał nasz Pan Jezus
Chrystus przyszedł Duch Święty, aby nas pouczył o wszystkim, co
jest nam potrzebne.
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Obchodzimy tajemnicę Tego, który jest i o którym nadal możemy mówić: „Deus semper maior” – „Bóg jest zawsze większy”.
Tak, rzeczywistość Boga znacznie przekracza naszą wyobraźnię, nasze zdolności intelektualne. W niepowtarzalny sposób mówi o tym
pierwsze dzisiejsze czytanie liturgiczne z Piątej Księgi Mojżeszowej,
Powtórzonego Prawa.
Wiemy, że tylko wewnętrznym światłem wiary, w mocy miłości,
możemy w pełni przyjąć objawienie o Bogu i Jego życiu wewnętrznym.
To objawienie przyniósł nam Jezus, który nazywał Boga Abba, Ojcze,
ukochany Tatusiu! Tylko On znał Boga. Ewangelie przedstawiają
nam Jezusa nie tylko w Jego ludzkiej naturze, nie tylko, jako największego proroka, ale także jako tego, który podczas chrztu w Jordanie
usłyszał głos Ojca, który zaświadczył, że zstąpił na Niego Duch Święty.
Jezus żyjąc tutaj na ziemi żył w pełni błogosławionej przynależności
do tajemnicy Trójcy, jak napisał św. Tomasz z Akwinu i jak o tym
jest mówił w swej encyklice Mystici Corporis papież Pius XII, Papież
życia błogosławionego Gerharda Hirschfeldera. Tajemnica Trójcy
Świętej jest wzajemną wymianą, wzajemnym tchnieniem miłości,
którą jest Duch Święty.
Podobnie się działo w życiu błogosławionego Gerharda, będącego jednym z młodych kapłanów, którzy w czasie nazizmu, a także
w okresie komunizmu zaświadczyli o miłości do Boga i człowieka.
Żyli zanurzeni w tajemnicę Boga i w ten sposób oddychali miłością
i mocą Ducha Świętego w najtrudniejszych chwilach swojego życia.
Każdy z nas, obecnych tu kapłanów i biskupów mógłby uzupełnić
litanię księży i męczenników tego okresu spośród swojego narodu.
Także i mnie przychodzą na myśl dobrze znane imiona: ks. Jerzego
Popiełuszki, ks. Engelmara Unzeitiga, żyjącego na południu Moraw
ks. Jana Buli czy też ks. Josefa Toufara z diecezji Hradec Kralove. Są
oni przykładem w pełni wartościowego życia kapłańskiego, kapłana,
który nie pyta, czym jest kapłańska tożsamość, ale w pełni nią żyje.
Takich księży potrzebuje współczesne młode pokolenie. Takich księży
potrzebuje dziś Kościół i całe społeczeństwo.
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3.
BP IGNACY DEC

DZIĘKUJMY BOGU I LUDZIOM
ZA DOBRO NAM UDZIELANE
Kudowa Zdrój, 3 czerwca 2012 r. – Słowo końcowe podczas Mszy
św. sprawowanej pod przewodnictwem
kardynała Dominika Duki w Kudowie Czermnej
z okazji 70-lecia śmierci bł. Gerharda Hirschfeldera
Dobiega końca nasza eucharystyczna celebracja, w której dziękowaliśmy Trójcy Świętej: Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym
za świętość wielkiego syna tej ziemi, bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.
Jak wiemy, jest on zwornikiem łączącym trzy narody: niemiecki, czeski i polski. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę jego bohaterskiej
śmierci w obozie koncentracyjnym w Dachau. Odchodził do wieczności jako więzień, wycieńczony głodem, zniszczony obozowymi chorobami. Odchodził z tego świata jako bohater wiary, jako rzecznik
sprawiedliwości, jako obrońca człowieka, obrońca wiary i wartości
chrześcijańskich. To on, tutaj, przy tym kościele posługiwał 7 lat jako
wikariusz (1932-1939), tutaj wydeptywał sobie drogi ku świętości.
Zachowujemy pamięć o nim w naszych sercach. Zachowujemy tę
pamięć szczególnie od 19 września 2010 r. kiedy to kard. Joachim
Meisner, arcybiskup Kolonii w katedrze w Münster, w imieniu Ojca
Świętego Benedykta XVI, dokonał aktu jego beatyfikacji, zaliczenia
go w poczet błogosławionych. Pamiętamy nasze dziękczynienie za
beatyfikację, które miało miejsce tu, w Kudowie, 10 października
2010 r.
W ubiegłym, 2011 roku, mieliśmy w czerwcu sympozjum poświęcone naszemu Błogosławionemu w klasztorze Ojców Franciszkanów
w Kłodzku. W końcowych dniach sierpnia i na początku września
odbyły się dwie pielgrzymki kapłanów naszej diecezji do grobu bł.
Gerharda. W tym kościele sprawowaliśmy Eucharystię i modliliśmy
się przy grobie naszego Świadka wiary. Przyjechaliśmy tutaj, by uczyć
się w jego stylu pełnić posługę kapłańską, która i dzisiaj wymaga od
nas wielkiej odwagi, męstwa, wierności Kościołowi i człowiekowi.
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Dzisiaj modlimy się, wspominając 70. rocznicę śmierci tego wielkiego duchem Kapłana. Po wakacjach, we wrześniu, spotkamy się
na sympozjum naukowym w Bystrzycy Kłodzkiej, skąd został zaaresztowany i osadzony najpierw w więzieniu w Kłodzku, a potem
przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Przypomnijmy
to odważne zdanie wypowiedziane z ambony, które stało się bezpośrednim powodem pozbawienia go wolności: „Wer der Jugend den
Glauben an Christus aus dem Herzen reisst, ist ein Verbrecher” –
Kto wyrywa wiarę w Chrystusa z serca młodzieży, jest przestępcą”.
W naszej Eucharystii biorą dziś udział przedstawiciele trzech
narodów: czeskiego, niemieckiego i polskiego, bowiem nasz błogosławiony łączy je swoją osobą.
Jako biskup młodej diecezji świdnickiej, pragnę wszystkim wyrazić
wdzięczność za przybycie do Kudowy i za wspólną modlitwę. Dziękuje
bardzo serdecznie Eminencji, Księdzu Kardynałowi Dominikowi
Duce, arcybiskupowi Pragi i Prymasowi Czech za przyjazd do Kudowy,
za przewodniczenie naszej modlitwie, za wygłoszenie głębokiego słowa Bożego i to w trzech językach. Eminencjo, bardzo sobie cenimy
obecność Księdza Kardynała wśród nas. Wiemy, że kardynałowie
należą do najbliższych współpracowników Ojca Świętego, stanowią
jego senat. Eminencja przybywa do nas, do Kudowy, po raz pierwszy
jako kardynał. W latach minionych bywał tutaj jako biskup ordynariusz diecezji Hradec Kralove. Dziś ma Eminencja jakby prymicje
kardynalskie tutaj w Kudowie. Bardzo się cieszę, że przed trzema
tygodniami, w sobotę, 12 maja, mogłem sprawować Mszę św. w katedrze św. Wita, św. Wacława i św. Wojciecha w Pradze z okazji
450-lecia odnowienia arcybiskupstwa praskiego. Eucharystii przewodniczył wiedeński kardynał Christoph Schönborn.
Na ręce ks. Kardynała składam serdeczne podziękowanie dla
wszystkich pielgrzymów przybyłych z Czech. Serdecznie „Bóg zapłać” za wasz pielgrzymi trud.
Serdeczne podziękowanie kieruję do pielgrzymów przybyłych
z Niemiec. Spróbuję je wyrazić w ich języku: Herzlichen Dank möchte
ich allen Pilgern von Deutschland aussprechen. Zuerst danke ich dem
Herrn Erzbischof Erwin Ender für seine Anwesenheit, Exzellenz,
vielen Dank für Ihr Ankommen und für Ihre Teilnahme an dieser Eucharistiefeier. Herzlichen Dank spreche ich auch dem Herrn
Grossdechant, Franz Jung. Lieber Herr Prälat, wir wissen gut, dass
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Sie so viel zur Seligsprechung von Gerhard Hirschfelder getan haben.
Nochmals vielen Dank dafür.
Ich bedanke mich allen Pilgern die von Deutschland nach
Kudowa gekommen sind. Przechodzę do podziękowań naszym kapłanom i wiernym świeckim. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim
kapłanom z kraju i zza granicy za przybycie do Kudowy i udział
w koncelebrze. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do tutejszego
proboszcza ks. prałata Romualda Brudnowskiego, który to spotkanie modlitewne zorganizował i przygotował. Wiemy dobrze, że jest
szczególnym promotorem kultu bł. Gerharda.
Dziękuję serdecznie księżom przełożonym i klerykom naszego
Wyższego Seminarium Duchownego Świdnicy. Te podziękowania
składam na ręce ks. rektora Tadeusza Chlipały.
Dziękuję obecnym tu siostrom zakonnym. Dziękuję przedstawicielom parlamentarzystów i samorządowców. Dziękuję panu posłowi
Andrzejowi Dąbrowskiemu wraz z małżonką. Dziękuję panu staroście
kłodzkiemu. W szczególny sposób dziękuję gospodarzowi tego miasta.
panu burmistrzowi Czesławowi Krecichwastowi, który na początku
skierował do nas takie ciepłe słowa i który bardzo wspiera działania
i inicjatywy Kościoła na tym terenie.
Dziękuję scholi i służbie liturgicznej za uświetnienie naszej modlitwy. Dziękuję wszystkim tu obecnym.
Na koniec chciałbym zachęcić do kierowania do Pana Boga modlitw, zwłaszcza próśb, za pośrednictwem bł. Gerharda. Są sygnały
od wiernych, że te modlitwy są wysłuchiwane. Będziemy nadal się
modlić i szerzyć kult naszego Błogosławionego, by doprowadzić do
jego rychłej kanonizacji. O to chcemy się modlić. Gorąco ufam, że
pomoże nam w tym ks. prałat Jung i jego współpracownicy, którzy
mają wielkie „chody” w niebie, w Watykanie i w Niemczech. Księże
Prałacie liczymy na dalszą pomoc i obecność w tej sprawie.
Zanim poprosimy księdza Kardynała o końcowe błogosławieństwo,
proszę jeszcze księdza proboszcza Romualda o podanie końcowych
komunikatów.
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IX. ZMIANY W II KWARTALE 2012 R.
1. Ks. Jan Bagiński, dot. prob. w parafii katedralnej – emerytura
2. Ks. Stanisław Czachor, dot. prob. w par. Niep. Poczęcia NMP
w Kłodzku – emerytura
3. Ks. Tomasz Czubak, dot. dyr. administracyjny WSD – ust.
proboszczem w parafii Ducha Świętego w Świdnicy
4. Ks. Krzysztof Doś, dot. prob. w Wojciechowicach – ust. administratorem u Niepokalanego Poczęcia NMP w Kłodzku
5. Ks. Janusz Garula, dot. wik. w par. św. Mikołaja w Świebodzicach
– ust. proboszczem w Wojciechowicach
6. Ks. Piotr Śliwka, dot. prob. w par. św. Józefa w Świdnicy –
ust. proboszczem w parafii katedralnej
7. Ks. Krzysztof Adamski, dot. wik. w parafii katedralnej – urlop
naukowy
8. Ks. Wojciech Baliński, dot. wik. w par. Zmartwychwstania
Pańskiego w Wałbrzychu – ust. wikariuszem w par. Najśw. Zbawiciela
i MB Szkaplerznej w Strzegomiu
9. Ks. Włodzimierz Binkowski – zwolniony z funkcji wikariusza
u Ducha Świętego w Świdnicy
10 Ks. Marcin Czchowski, dot. wik. w par. Niep. Poczęcia NMP
w Wałbrzychu – ust. wikariuszem w par. św. Mikołaja w Nowej Rudzie
11. Ks. Piotr Gołuch, dot. wik. w Mieroszowie – skier. na studia
12. Ks. Michał Januszkiewicz – zwolniony z funkcji wikariusza
w Bożkowie
13. Ks. Krzysztof Kowcz, dot. wik. w Głuszycy Górnej – ust. wikariuszem w par. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
14. Ks. Roman Lubański, dot. wik. w par. Najśw. Zbawiciela
i MB Szkaplerznej w Strzegomiu – ust. wikariuszem w Stroniu Śl.
15. Ks. Andrzej Majka, dot. wik. w par. św. Bartłomieja
w Kudowie-Zdroju – ust. wikariuszem w par. Podwyższenia Krzyża
Św. w Wałbrzychu
16. Ks. Sławomir Marek, dot. student – ust. wikariuszem w parafii
katedralnej
17. Ks. Gabriel Mularz, dot. wik. w Dobromierzu – ust. wikariuszem w par. św. Barbary w Nowej Rudzie

166

Zmiany w II kwartale 2012 r.

18. Ks. Tomasz Nuckowski, dot. wik. w par. św. Anny w Ząbkowicach
Śl. – ust. wikariuszem w Walimiu
19. Ks. Marcin Ogórek, dot. wik. w par. św. Józefa w Świdnicy
i diec. moderator Ruchu Światło-Życie – skier. do PMK w Niemczech
20. Ks. Andrzej Raczycki, dot. wik. w Bystrzycy Kł. – ust. wikariuszem w par. św. Józefa w Świdnicy
21. Ks. Kamil Raczycki, dot. wik. w par. Podw. Krzyża Św.
w Wałbrzychu – ust. wikariuszem w par. Ducha Świętego Świdnicy
22. Ks. Jerzy Skalski, dot. proboszcz par. Ducha Świętego
w Świdnicy – rezydentem w parafii
23. Ks. Paweł Szałek, dot. wik. w par. NMP Nieust. Pomocy
w Wałbrzychu – ust. wikariuszem w par. św. Anny w Ząbkowicach Śl.
24. Ks. Mateusz Szwed, dot. wik. w par. NMP Król. Polski
w Świdnicy – ust. wikariuszem w par. św. Anny w Ząbkowicach Śl.
25. Ks. Krzysztof Szydełko, dot. wikw par. św. Piotra i Pawła
w Strzegomiu – ust. wikariuszem w par. św. Antoniego w Pieszycach
26. Ks. Piotr Winczakiewicz, dot. wik. w Bolkowie – ust. wikariuszem w Głuszycy Górnej
27. Ks. Romuald Witwicki, dot. wik. w Walimiu – ust. wikariuszem
w Dobromierzu
28. Ks. Paweł Wróblewski, dot. wik. w par. św. Mikołaja w Nowej
Rudzie – ust. wikariuszem w par. św. Mikołaja w Świebodzicach
29. Ks. Łukasz Ziemski, dot. wik. w par. Podwyższenia Krzyża
Św. w Wałbrzychu – ust. wikariuszem u Zmartwychwstania Pańskiego
w Wałbrzychu
30. Ks. Tomasz Zięba, dot. wik. w par. Wniebowzięcia NMP
w Bielawie – skier. na studia
NEOPREZBITERZY 2012 R.
31. Ks. Dariusz Balcerek – ust. wikariuszem w par. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Wałbrzychu
32. Ks. Andrzej Franków – ust. wikariuszem w par. Wniebowzięcia
NMP w Bielawie
33. Ks. Mateusz Graboń – ust. wikariuszem w Mieroszowie
34. Ks. Paweł Kilimnik – ust. wikariuszem w par. Podwyższenia
Krzyża Św. w Wałbrzychu
35. Ks. Jakub Klimontowski – ust. wikariuszem w Dziećmorowicach
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36. Ks. Łukasz Kopczyński – ust. wikariuszem w par. św. Piotra
i Pawła w Strzegomiu
37. Ks. Paweł Laska – ust. wikariuszem w par. NMP Królowej
Polski w Świdnicy
38. Ks. Artur Merholc – ust. wikariuszem w par. Bożego Ciała
w Bielawie
39. Ks. Krzysztof Mielnik – ust. wikariuszem w par. św. Bartłomieja
w Kudowie-Zdroju
40. Ks. Krzysztof Papierz – ust. wikariuszem w par. św. Brata
Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach
41. Ks. Paweł Siwek – ust. wikariuszem w Bystrzycy Kłodzkiej
42. Ks. Tomasz Spyrka – ust. wikariuszem w par. NMP Nieustającej
Pomocy w Wałbrzychu
43. Ks. Mateusz Urdzela – ust. wikariuszem w Bolkowie
44. Ks. Rafał Zaleski – ust. wikariuszem w par. Królowej Różańca
Św. w Dzierżoniowie

X. Materiały duszpasterskie
1.
BP IGNACY DEC

BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II WOŁA
O ODNOWĘ NARODU
Wałbrzych, 2 kwietnia 2012 r. – Homilia wygłoszona na stadionie
w Wałbrzychu w czasie Mszy św. w siódmą rocznicę odejścia
bł. Jana Pawła II do wieczności

I. Wprowadzenie do Mszy św.
Przeżywamy dziś siódmą rocznicę odejścia do wieczności bł. Jana
Pawła II. Tu, w Wałbrzychu, na tym stadionie, gromadzimy się po
raz ósmy na wspólną modlitwę, której kulminacyjnym punktem
jest celebracja Eucharystii. Przez pierwsze lata po śmierci naszego
wielkiego Papieża modliliśmy się o dar wyniesienia go na ołtarze.
Dziś, gdy jest już błogosławiony, zanosimy modły przez jego wstawiennictwo do Pana Boga w intencji Kościoła i Ojczyny. Modlimy
się, aby Kościół dla wszystkich był domem, aby dawał jak najlepsze
świadectwo o Chrystusie, aby mógł w wolności pełnić swoją misję
otrzymaną od Chrystusa. Ogarniamy modlitwą naszą Ojczyznę,
która jest dziś w wielkiej potrzebie. Dobro narodu przestało być
naczelną wartością, a górę biorą coraz częściej interesy prywatne i partyjne. Dziś, w kolejną rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II,
Wałbrzych i Diecezja Świdnicka chcą być obecne w tej modlitwie
o pomyślność Kościoła i Ojczyzny. Podczas obecnej Eucharystii
będziemy też prosić za mieszkańców Wałbrzycha i okolic, by zawitał
dla nich lepszy czas, czas odnowy duchowej, czas wierności Bogu,
Ewangelii i Ojczyźnie.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam do pobożnego
udziału w naszej świętej liturgii. Przeprośmy Boga za nasze grzechy,
abyśmy mogli godnie sprawować tę Wielką Tajemnicę naszej wiary …
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II. Homilia
1. Wstęp
Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie Adamie,
Drodzy bracia kapłani wszystkich godności i sprawowanych
funkcji, na czele z tutejszym księdzem proboszczem
i ks. dziekanem,
Czcigodny ojcze Grzegorzu z Radia Maryja i Telewizji
Trwam wraz z całą obsługą techniczną,
Drodzy bracia diakoni i klerycy;
Drogie siostry zakonne,
Szanowni parlamentarzyści: posłowie i senatorowie,
Szanowny panie prezydencie Wałbrzycha wraz
przedstawicielami władz samorządowych, szczebla
powiatowego, miejskiego i gminnego,
Szanowni panowie burmistrzowie,
Drodzy bracia górnicy,
Drodzy członkowie Bractwa św. Krzyża i Bractwa św. Józefa.
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!
Wczoraj, w Niedzielę Palmową, rozpoczęliśmy Wielki Tydzień.
Sama jego nazwa wskazuje, że jest on najważniejszy spośród 52. tygodni roku, bowiem jest on poświęcony przeżywaniu Paschy Chrystusa,
czyli Jego przejścia z życia ziemskiego, przez śmierć i pobyt w grobie, do życia uwielbionego w zmartwychwstaniu. Dzisiejsza liturgia
słowa, Poniedziałku Wielkiego Tygodnia, prowadzi nas na spotkanie
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z Jezusem w Betanii, do domu Łazarza, Marii i Marty. Tu Jezus
często przychodził w odwiedziny do swoich przyjaciół. Był zawsze tu
gościnnie podejmowany przez Martę, która była wspaniałą gospodynią. Tutaj oczekiwała na niego siostra Maria, by wsłuchiwać się
w Jego słowo. Tutaj, Jezus przybył na wezwanie sióstr, by uzdrowić
swego przyjaciela Łazarza. Zanim jednak Jezus przybył, Łazarz od
czterech dni spoczywał w grobie. I tutaj dokonał się cud wskrzeszenia
Przyjaciela. Na sześć dni przed Paschą, a więc na niespełna tydzień
przed swoją śmiercią, Jezus będąc w drodze na Święto Paschy, przybył znowu do Betanii. Ewangelia opowiada, że „urządzono tam dla
Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających
z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego
olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je
otarła. A dom napełnił się wonią olejku” (J 12, 2-3).
Na ten niezwykły gest Marii zareagował Judasz, który trzymał
kasę apostolską. Niby to w imię troski o biednych zganił Marię za
ten czyn, za marnotrawstwo drogocennego olejku, z którego sprzedaży można byłoby wspomóc biednych. Jezus zdemaskował myślenie
i postawę Judasza. Zaaprobował czyn Marii, tłumacząc, że jest to
namaszczenie na Jego pogrzeb. Wiedział bowiem, że w piątek, po
Jego śmierci, przed nadchodzącym szabatem, niewiasty nie zdążą
Go namaścić, a w niedzielny poranek już Go nie będzie w grobie.
W drodze na święto Paschy, Jezus w Betanii ponownie ogłasza,
że miłość do Niego jest najważniejsza, miłość do Niego jako Boga
i jako człowieka: „Ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie
zawsze macie” (J 12, 8).
Człowiekiem, który nam to przypomniał w naszych czasach był bł.
Jana Paweł II. W epoce niszczących totalitaryzmów, w epoce wielkiej
agresji przeciwko poczętemu życiu, nasz wielki Papież miał odwagę
sprzeciwić się cywilizacji śmierci i opowiedzieć się za cywilizacją życia,
za cywilizacją miłości.
Drodzy bracia i siostry, w kontekście ewangelicznego wydarzenia
w Betanii, w kontekście ofiary miłości Jezusa na krzyżu, która w tych
dniach staje przed nami, pochylmy się nad dzisiejszą sytuacją życia
osobistego, rodzinnego i społecznego i oceńmy ją pod kątem wymogów cywilizacji miłości, tak drogiej naszemu Papieżowi. W naszej
prezentacji zastosujemy klucz czterech wyznaczników tej cywilizacji,
jakimi są: pierwszeństwo osoby przed rzeczą, etyki przed techniką,
„być” przed „mieć” i miłości przed sprawiedliwością.
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2. Pierwszeństwo osoby przed rzeczą
Patrząc na dzisiejsze wydarzenia w kraju i na świecie, za bł. Janem
Pawłem II, za jego następcą, Ojcem Świętym Benedyktem XVI, przypominamy o priorytecie osoby przed rzeczą. Dzisiaj bywa niestety
inaczej: człowieka podporządkowuje się rzeczom. Widać dziś gołym
okiem, jak się usiłuje podporządkować człowieka np. ekonomii, różnym ideologiom i utopiom. Przykładem tego jest likwidacja szkół,
projekt przedłużenia wieku emerytalnego. Niektórzy mówią wprost,
że jest to kolejny skok na kasę, a nie krok zabezpieczający dobro
człowieka, osoby. Niektórzy powracają do myślenia komunistycznego,
żeby człowieka przyporządkować rachunkowi ekonomicznemu, przy
czym ci, którzy stali kiedyś za takimi operacjami, okazywali się potem
złodziejami, oszustami i hipokrytami, często naśladującymi Judasza,
który udawał, że dba o biednych, oburzył się na gest Marii wobec
Jezusa. Już ewangelista go zdemaskował, gdy napisał: „Powiedział zaś
to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem
i mając trzos wykradał to, co składano”(J 12, 6). Potem wziął 30
srebrników za wydanie Jezusa. Pieniądze dla niego były ważniejsze
niż człowiek, niż przyjaźń.
Te manipulacje Judaszowe bywały i są powtarzane w różnych
wersjach i odcieniach. Przypomnijmy, że gdy Jan Paweł II przyjeżdżał
do Polski lewicowcy mówili, ileż to kosztują te wizyty. Wyliczano
koszt budowy ołtarzy polowych, środków transportu, koszt przyjęć itd.
Mówiono, że pieniądze te można by przeznaczyć na inne, rzekomo
lepsze i godniejsze cele. Wiedzieliśmy, że była to czysta hipokryzja. Dzisiejszych liberałów z kolei kole w oczy rzekome bogactwo
Kościoła, samochody biskupów, księży, a sami często rozkradają
mienie społeczne i uprawiają korupcję, dbają o swoją własną kasę,
a nie o prawdziwe dobro ludzi, narodu. Niektórych polityków i dziennikarzy kole w oczy katecheza w szkole, gdyż jest rzekomo bardzo
kosztowna i można byłoby te pieniądze przeznaczyć na inne, ich
zdaniem lepsze cele. Jest to hipokryzja (rodem z Judasza). Dzisiaj
w Polsce główne partie, będące na scenie politycznej, oskarżają się
nawzajem o hipokryzję. Częściej zdarza się ona tym, którzy gardzą
Bożym Prawem, a swój związek z Panem Bogiem czy z Kościołem
traktują czysto instrumentalnie. Jak trzeba, to się kryją pod skrzydła
Kościoła i nawet wychwalają niektórych hierarchów, a jak trzeba to
Kościołowi dokładają.
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Jezus pochwalił Marię za jej gest miłości, za to, że dla niej ważniejszy
był człowiek, ważniejsza była miłość aniżeli materia, drogocenny olejek.
Bł. Jan Paweł II tak często przypominał, że człowiek jest drogą Kościoła,
promował prawdę o godności człowieka, jako obrazie Boga. Człowiek
zachowuje priorytet wobec każdej materii, także wobec ekonomii, wobec kapitału, wobec prawa. Zachowuje tę godność ze względu na swą
rozumność i wolność, ze względu na swoje sumienie, które posiada swoją
autonomię. Dziś tę autonomię sumienia gwałci się m. in. przez dyscyplinę partyjną w głosowaniach. Nie przestrzeganie tej zasady pozbawia
demokrację podstawowej wartości, której brak sprawia, że demokracja
przekształca się w jawny czy zakamuflowany totalitaryzm – jak o tym
mówił Jan Paweł II. Jezus powiedział: że szabat został ustanowiony dla
człowieka, a nie człowiek dla szabatu (por. Mk 2, 27).
Kościół zapatrzony w naukę Chrystusa bierze w obronę godność
człowieka i jego pierwszeństwo przed każdym rodzajem materii, także
przed wszelkimi ideologiami i utopiami.

3. Pierwszeństwo etyki przed techniką
W kulturze europejskiej czasów nowożytnych i współczesnych
wielokrotnie usiłowano usuwać etykę z różnych działów kultury,
a w szczególności z nauki, techniki, sztuki, z polityki, gospodarki,
sportu. Rugowanie zasad etycznych z tych wszystkich dziedzin prowadzi do fatalnych skutków i duchowych, i materialnych. Mówił nam
o tym tak często nasz wielki Papież. Wiemy, że w niedawnej przeszłości ludzie pozbawieni etyki zaczęli wykorzystywać osiągnięcia
nauki do deprawowania, a nawet do niszczenia człowieka. Dzisiaj,
w czasie względnego pokoju, osiągnięcia naukowe i techniczne próbuje się wykorzystywać w dziedzinie eksperymentów medycznych,
zwłaszcza w sektorze tzw. inżynierii genetycznej. Nie ustają dyskusje
o zapłodnieniu pozaustrojowym in vitro. Podobno w parlamencie są
już projekty regulacji prawnych w tej dziedzinie, które są konieczne,
ale które powinny respektować prawo Boże: naturalne i pozytywne,
a także godność człowieka. Nigdy nie wolno osiągać dobrego celu
przy pomocy złych środków. Cel bowiem nigdy nie uświęca złych
środków. A w procesie in vitro ma miejsce uśmiercanie ludzkich
embrionów, które mają status osoby ludzkiej i mają prawo do życia. Jednego nowego życia nie wolno zdobywać kosztem zatracania,
niszczenia innego – drugiego ludzkiego życia.
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Jan Paweł II, przemawiając w polskim parlamencie przypominał, że uchwalanie nowych ustaw, nowego prawa, musi liczyć się
z niepozbywalną godnością człowieka i z prawem naturalnym, które musi być fundamentem każdego stanowionego prawa ludzkiego.
A ludziom nauki, medycyny przypominał, że nie wszystko co jest
możliwe technicznie jest dozwolone moralnie. Jednym słowem, etyka
powinna leżeć u podstaw wszelkiej ludzkiej działalności. Ostatnio
Ojciec Święty Benedykt XVI wielokrotnie już przypominał, że obecny
kryzys finansowy i gospodarczy jest konsekwencją kryzysu moralnego,
jest owocem rugowania zasad etyki z życia gospodarczego. Okazuje
się, że nieuczciwość finansistów, bankierów i ludzi wielkiego biznesu
powoduje krach gospodarczy i finansowy, którego skutki i ciężary
przerzuca się potem na niewinnych, zwykłych ludzi. Mamy dziś tego
przykład także w naszym kraju.

4. Pierwszeństwo „być” przed „mieć”
Z powyższymi dwoma zasadami cywilizacji miłości łączy się następna, pokrewna zasada, głosząca prymat bycia wobec mienia.
Bł. Jan Paweł II powiedział w przemówieniu UNESCO w Paryżu, 2
czerwca 1980 r.: „Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje
się bardziej człowiekiem, bardziej «jest». Na tym także się opiera owo
kapitalne rozróżnienie pomiędzy tym, czym człowiek jest, a tym, co posiada, pomiędzy «być» a „posiadać». Kultura pozostaje zawsze w istotnym
i koniecznym związku z tym, czym (raczej kim) człowiek «jest», natomiast
związek jej z tym, co człowiek «ma» (posiada), jest nie tylko wtórny, ale
i całkowicie względny”. Do tej myśli potem wielokrotnie wracał.
Jesteśmy dziś świadkami jakiegoś szczególnego pędu do szybkiego
bogacenia się. Mamy świadomość, iż owocem tego pędu jest to, iż jedna warstwa ludzi, zwykle niewielka, staje się bogata, a druga warstwa,
o wiele większa, staje się uboższa. Wałbrzych to dobrze wie. W procesie
życia gospodarczego wygląda to tak, że owa warstwa bogaczy staje się
zwykle bogatsza kosztem drugich, kosztem grupy ubogich. Zachwianie
równowagi między byciem a mieniem sprawia, że jest zauważalna taka
pazerność na władzę, na stanowiska. Ludzie wówczas w trosce o mienie zatracają swoje „bycie”, zapominają o swojej osobowej godności.
Ilość wówczas przeradza się w jakość, ale nie lepszą, ale gorszą. Gdy
zaczyna w społeczeństwie panować prymat „mienia” nad „byciem”,
zaczynamy czuć się źle. Judasz był człowiekiem, u którego ważniejsze
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było mienie, posiadanie, aniżeli bycie, odwrotnie niż to było u Marii,
dla której bycie było ważniejsze od mienia.

5. Pierwszeństwo miłości przed sprawiedliwością
Ta czwarta zasada cywilizacji miłości i cywilizacji życia została
bardzo jasno wyłożona w przypowieści Pana Jezusa o robotnikach
w winnicy, których gospodarz o różnych porach dniach zapraszał
do pracy. Z pierwszymi umówił się o denara za dzień, następnym
obiecał także stosowną zapłatę. Na końcu wszystkim jednak wypłacił
jednakowo. Ci, którzy dłużej pracowali mieli pretensje do gospodarza,
że ich skrzywdził. A gospodarz ich nie skrzywdził, po prostu wzniósł
się ponad sprawiedliwość, okazując mniej zasłużonym gest miłości.
Powróćmy raz jeszcze do uczty w Betanii. Ojciec Święty Benedykt
XVI, komentując to wydarzenie, spoglądając na postawę Marii, powiedział, że miłość nie kalkuluje, nie ocenia i nie liczy wydatków,
nie pyta, co ja z tego będę miał.
Pozwólcie bracia i siostry, że pod koniec powtórzę historię, którą
dzisiaj w homilii podczas porannej Mszy św., transmitowanej przez Radio
Maryja, przytoczył o. Ireneusz. Kochający się narzeczeni przygotowują
się do zawarcia małżeństwa. Odbyli kurs przedmałżeński. Kilka miesięcy
przed planowanym ślubem jadą samochodem, by zamówić ślubną suknię. W drodze mają wypadek, nie z własnej winy. Ktoś na nich najechał.
Pan młody staje się kaleką, od połowy jest sparaliżowany. Narzeczona
nie odchodzi od wybranego. Odwiedza go w szpitalu, a potem pielęgnuje w domu. Nie odstępuje od powziętego zamiaru ślubu. Matka ją
przestrzega; córko zastanów się! Co ty robisz? Matka nie chciała mieć
zięcia inwalidy. A córka pozostała przy swoim. Odbył się ślub. Ona
była przy ołtarzu w pięknej sukni a on w wózku inwalidzkim. To ona
przywiozła go w wózku do kościoła. Było ślubowanie, a potem nastąpiło
życie, jak się okazało – życie w miłości. Minęło ponad dwadzieścia lat
i małżeństwo trwa, żyje miłością, która nie szuka swego, która wszystko
przetrzyma i nigdy nie ustaje. Bo miłość nie kalkuluje, nie ocenia, nie
liczy wydatków, nie pyta, co ja z tego będę miał.

6. Radio Maryja i Telewizja Trwam promotorem cywilizacji
miłości
Drodzy bracia i siostry, obserwując dzisiejsze życie publiczne, kościelne i cywilne chcemy zauważyć, że cywilizację miłości, nakreśloną
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tak pięknie przez naszego wielkiego Papieża i dziś w zarysie tu przypomnianą, promuje Radio Maryja i Telewizja Trwam, promuje pośród
piętrzących się trudności. Od wielu miesięcy zabiegamy o miejsce na
cyfrowym multipleksie dla Telewizji Trwam. Nie pomagają rozmowy
i dyskusje przy stole. Decydenci przestraszyli się prawdy. Gdy weszli
na drogę manipulacji i swojej polityki, która mało ma wspólnego
z dobrem Narodu, a nastawiona jest na utrzymanie się przy władzy,
spotkali się właśnie ze sprzeciwem Narodu, który wyraził już swoją
wolę w listach w obronie Telewizji Trwam, a ostatnio daje wyraz
w licznych i wielkich manifestacjach, odbywających się w dużych i małych miastach naszego kraju, o których milczą media publiczne, co
ludzie widzą i przez co umacniają się w przekonaniu, jak bardzo jest
potrzebna dla Kościoła i Narodu ta Telewizja i to Radio.
Drodzy bracia decydenci, jesteśmy synami i córkami tej samej
Ojczyzny, naszej wspólnej Matki. Jesteśmy synami i córkami wspólnoty Kościoła, który jest też dla nas Matką, który jest zadomowiony
we wszystkich narodach świata. Dziś z Wałbrzycha wołamy do was:
nie sprzeciwiajcie się swojemu Narodowi. Jesteście jego sługami
a nie panami. Pamiętajcie, że Naród trwa, a rządy, partie i ustroje
społeczne, przemijają, upadają. Póki czas, macie jeszcze szansę zejść
z niechlubnej drogi.
Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej trudnej sytuacji religijnej i społeczno-gospodarczej jest nam potrzebna wielka modlitwa w intencji
Kościoła i Ojczyzny. W ubiegłym roku została w Polsce ogłoszona
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Trzeba ją poszerzyć i pogłębić.
Maryja, przez różaniec ludzi Kościoła, wiele razy już wspomagała
i ratowała jednostki i całe narody. Jest wiele dowodów na to zwłaszcza
w historii Europy, gdy w dziejach kilkakrotnie broniła się ona przed
Islamem. Zwycięstwo przychodziło zawsze przez różaniec. Także
Austria zawdzięcza modlitwie różańcowej zakończenie okupacji
sowieckiej w roku 1955. Dziś trwa wielka Krucjata Różańcowa na
Węgrzech. Przyłączajmy się dziś licznie do tego dzieła, by wspomagać
w potrzebie Kościół i Ojczyznę.

Zakończenie.
Drodzy bracia i siostry, dziś na stadionie w Wałbrzychu, wysławiamy Boga za przysłanie nam Chrystusa. Dziękujmy za Jego
śmierć, za Jego przykład miłości. Na progu Wielkiego Tygodnia
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wołamy do naszych sióstr i braci żyjących na terenie naszego kraju
i będących od nas w oddali – idźmy do Chrystusa, wstępujmy w ślady
Jego cierpienia, uniżenia, abyśmy mogli się stać uczestnikami Jego
wielkanocnego zwycięstwa. Wpatrzeni w ucztę w Betanii, chciejmy
wszystko czynić dla Jezusa, aby Bóg był zawsze na pierwszym miejscu w naszym myśleniu, mówieniu a przede wszystkim w naszym
działaniu. Amen.

2.
BP IGNACY DEC

WYBRANI, NAMASZCZENI I POSŁANI
Świdnica, 5 kwietnia 2012 r. – Msza z poświęceniem Krzyżma
w katedrze świdnickiej

1. Jako kapłani Nowego Przymierza
Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, dziś możemy powtórzyć
za Chrystusem słowa, które On wypowiedział ongiś, w dzień szabatu, w synagodze w Nazarecie: „Dziś spełniły się te słowa Pisma,
któreście słyszeli”. Słowa te z woli Chrystusa możemy odnieść do
nas. To na nas w chwili święceń kapłańskich spoczął Duch Pański,
namaścił nas świętym olejem i posłał głosić dobrą nowinę o zbawieniu. Słowa proroka Izajasza z pierwszego czytania: „Wy zaś
będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga
naszego” także odnoszą się dziś do nas. Jest to bardzo zobowiązujące. Chcemy dzisiaj we wspólnocie kapłańskiej w Wielki Czwartek,
w godzinach porannych, podziękować Najwyższemu Kapłanowi
Jezusowi Chrystusowi za dar powołania, za wybranie, namaszczenie i posłanie. My, kapłani, otrzymaliśmy potrójne namaszczenie
Ducha Świętego, w znaku namaszczenia świętym olejem krzyżma.
Miało to miejsce w czasie chrztu, w czasie bierzmowania i podczas
święceń kapłańskich.
To do nas odnoszą się także następne, dziś czytane słowa proroka: „Wszyscy, którzy ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem, który
Pan pobłogosławił”. Niektórzy nam tego zazdroszczą, dlatego nas
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atakują, chcą nas pozbawić wybrania, namaszczenia i posłania. Chcą
nam odmówić Bożego błogosławieństwa. A to błogosławieństwo idzie
za nami, bo jesteśmy kapłanami nie państwa, nie rządu, nie jakiejś
partii, nawet nie narodu, ale kapłanami Chrystusa.
Dzisiaj, w Wielki Czwartek, nie tylko dziękujemy wraz z naszymi
wiernymi za dar kapłaństwa, które otacza Chrystus swoim błogosławieństwem, ale chcemy także przeprosić Pana, który nas wybrał,
namaścił i posłał, chcemy Go przeprosić, że nie zawsze byliśmy podobni do Niego, że niekiedy brakowało nam wiary, nadziei i miłości,
a także wytrwałości, że zdarzały się nam zaniedbania w dziedzinie
głoszenia Ewangelii, sprawowania liturgii czy dawania na co dzień
świadectwa o Chrystusie.
Niech w tym przeproszeniu za nasze zaniedbania i w odnowieniu
naszej gorliwości pomogą nam myśli naszych pasterzy, biskupów, zamieszczonych w tegorocznym Liście do kapłanów na Wieli Czwartek,
który ma tytuł: „Spotkanie z Jezusem Chrystusem”.

2. Myśli z Listu polskich biskupów do kapłanów na Wielki
Czwartek 2012 r.
Oto biskupi przy dzisiejszym, naszym kapłańskim święcie proponują nam, abyśmy się zapytali samych siebie: „czy w moim życiu
dokonało się spotkanie z Jezusem Chrystusem – na wzór św. Pawła,
Czy On rzeczywiście zawładnął całym moim życiem? Czy doświadczyłem osobiście, że to On uwolnił nas od tego wszystkiego, co krępuje
ludzką wolność, co nie pozwala mi uczynić z siebie bezinteresownego
daru dla Boga i bliźnich? Czy pasją mojego kapłańskiego życia stała się sprawa człowieka, dla której Syn Boży przyszedł na ziemię?
A przede wszystkim, czy moja gorliwość religijna nie zastąpiła mi
spotkania z Bogiem żywym? Czy poprzez nią, zamiast prowadzić do
Chrystusa, nie „sieję grozy”? Czy pytam Go, jak Paweł: „Co mam
czynić, Panie?” (Dz 22, 10).
Następnie nasi pasterze piszą: „W tym roku duszpasterskim
przypominamy naszym braciom i siostrom w wierze, ale także sobie
samym, że Kościół jest domem. Powinniśmy wypowiadać te słowa
z ostrożnością i odpowiedzialnością, bo są one bardzo zobowiązujące, i to przede wszystkim dla nas samych. Czy naszą postawą przy
ołtarzu, w konfesjonale, w kancelarii parafialnej, w szkole, a także
w codziennym życiu dajemy świadectwo, że Kościół jest domem?
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Czy w naszych wspólnotach parafialnych powtórzą te słowa ubodzy,
doświadczą solidarności i konkretnej pomocy? Czy drzwi Kościoła
otwarte są dla żyjących na jego obrzeżach, obojętnych, a nawet krytykujących go? Czy wychodzimy im naprzeciw i jesteśmy gotowi powitać
ich z radością i nadzieją?
Drodzy bracia Kapłani! Do każdego z Was, Prezbiterów, my, biskupi, zwracamy się z szacunkiem, wdzięcznością i miłością: Bracie!
Każdy z nas, biskupów, czyni najpierw sobie sam rachunek sumienia czy jesteśmy dla Was, księży diecezjalnych i zakonnych, ojcami
i braćmi. Czy dość się staramy, abyście we wspólnocie kapłańskiej
przeżywali to, że Kościół jest domem? Z wiarą patrzymy na Was,
powołanych przez Chrystusa, i Wy oczyma wiary patrzcie na swego biskupa i na współbrata prezbitera. Warunkiem owocnej nowej
ewangelizacji jest wspólnota kapłanów i świeckich skupiona wokół
swego biskupa i wszystkich biskupów. Od każdego z nas, od naszego
poddania się Duchowi Świętemu, zależy przyszłość Kościoła w Polsce
i w świecie.
W Kafarnaum uczniowie powiadomili Jezusa: „Wszyscy Cię
szukają” (Mk 1, 37). Zastanówmy się więc: czy i gdzie szukają Go
dzisiaj ludzie? W jaki sposób moglibyśmy wyjść naprzeciw odwiecznym pragnieniom ludzkiego serca? Oto pytania wprowadzające nas
w nową ewangelizację.
Biskupi kończą swoje przesłanie do kapłanów wezwaniem do
modlitwy: „Drodzy bracia Kapłani, módlmy się za siebie nawzajem, aby słabości i trudności, z jakimi się zmagamy nie osłabiały
w nas radości powołania i nie pomniejszały entuzjazmu, z jakim
powinniśmy pełnić naszą misję i służbę. Liczy na nas ukrzyżowany
i zmartwychwstały Pan. Liczy na nas wspólnota Kościoła, w której
mamy zadania nie do zastąpienia. Liczą na nas również ci, których
nie widzimy w naszych świątyniach, ale przecież i oni często noszą
w sobie pragnienie życia pełnego i prawdziwego… Podejmijmy na
nowo naszą codzienną kapłańską posługę z przekonaniem, że jesteśmy narzędziami w ręku Zbawiciela świata, który chce każdego z nas
spotkać osobiście, uleczyć ze ślepoty i posłać do wszystkich naszych
braci i sióstr, aby i oni „przejrzeli i zostali napełnieni Duchem
Świętym” (por. Dz 9, 17).
Pozwólcie jeszcze – na koniec na kilka słów osobistych – do was
i do naszych wiernych.
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3. Apostrofa biskupa świdnickiego do kapłanów i wiernych
W końcowej sekwencji homilii pragnę bardzo serdecznie podziękować wam drodzy bracia za wasz pasterski trud i świadectwo
kapłańskiego życia. Drodzy bracia, dzisiaj w nasze kapłańskie święto
dziękuję wam wszystkim za wasze modlitwy za waszych wiernych
i za waszych biskupów. Dziękuję za budowanie Bożego królestwa
w ludzkich sercach przez głoszenie Bożego słowa, sprawowanie
świętej liturgii oraz troskę o chorych i biednych. Dziękuję za troskę o świątynie, plebanie i cmentarze. Dziękuję za prowadzenie
w trudnym czasie różnego rodzaju remontów. Dziękuję za wspieranie ofiarami naszej ciągle jeszcze budującej się i organizującej
się diecezji Dziękuję za wpłaty za Wyższe Seminarium Duchowne,
na naszą kurię i na pomoc dla kapłanów będących na emeryturze.
Dziękuję za wszystko. Pan, hojny w miłosierdzie i dobroć, sam
niech będzie dla was nagrodą.
Pozwólcie drodzy bracia, że dziś, w Wielki Czwartek, w nasze
kapłańskie święto podziękuję w waszym imieniu i moim własnym
– naszym wiernym. Drodzy bracia i siostry, my, wasi pasterze, wasi
bracia i przyjaciele dziękujemy wam za wspieranie nas w naszym
posłannictwie i w naszej służbie. Dziękujemy za waszą modlitwę
życzliwość i serdeczność, jakiej od was doświadczamy. Wasza modlitwa dodaje nam sił w kapłańskiej służbie, pozwala łatwej przechodzić przez ciemne doliny. Dziękujemy, że nas żywicie i bronicie.
Pamiętajcie, że jak nas atakują, to jest także atak na was. W Piśmie
Świętym są słowa: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce ze stada”
(Mt 26, 31 (por. Za 13,7). W duchu wdzięczności modlimy się za
was, abyście i wy umieli sobie nawzajem służyć: w waszych rodzinach,
sąsiedztwie, zakładach pracy. Módlmy się wspólnie w tej porannej
Eucharystii, abyśmy razem wychwalali Boga naszym ewangelicznym życiem, aby Kościół, w którym jesteśmy był naprawdę naszym
domem. Amen.
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3.
BP IGNACY DEC

TAJEMNICA CHRZTU W CENTRUM LITURGII
WIGILII PASCHALNEJ
Świdnica, 7 kwietnia 2012 r. – Liturgia Wigilii Paschalnej
w katedrze świdnickiej

1. Przesłanie obrzędu światła i liturgii słowa
Drodzy bracia i siostry, w liturgicznych komentarzach czytamy, że
Wigilia Paschalna, czyli obecne godziny, które przeżywamy, stanowią
nie tylko szczyt świętego Triduum Paschalnego, ale także całego
roku liturgicznego. Przez cały dzisiejszy dzień Kościół czuwał na
modlitwie przy grobie Chrystusa, a o tej porze już celebruje Pańskie
zmartwychwstanie, które nastąpiło w nocy z soboty na niedzielę. Przed
chwilą w „Orędziu paschalnym” była wychwalana ta noc wielkanocna,
„jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania
Chrystusa”. To orędzie paschalne wysłuchaliśmy trzymając w ręku
świece, której światło zostało zapalone podczas procesji od głównej świecy wielkanocnej, zwanej paschałem. Ta świeca wielkanocna
przypomina nam, że Chrystus jest naszą światłością, że od Niego
czerpiemy prawdę i miłość, abyśmy żyli w prawdzie i miłości.
Strzeżmy tego światła. Nie dajmy się od niego odwieść. Dbajmy
o to, by nauka Chrystusa była dla nas najważniejsza, by najważniejsza
z naszych modlitewnych czynności była Eucharystia, podczas której,
wielbiąc Boga, powierzając się Mu w ofierze, czerpiemy moc do życia
godnego dziecka Bożego.
Po wstępnej liturgii światła nastąpiła liturgia słowa.
Wysłuchaliśmy w niej aż siedmiu czytań ze Starego Testamentu
i dwa z Nowego, których zwieńczeniem było przesłanie Ewangelii
o zmartwychwstaniu Chrystusa. W tych wszystkich czytaniach została nam przypomniana w zarysie cała historia zbawienia. W całej
tej historii przeplata się prawda o grzechu człowieka i o miłości
Boga do ludzi. Szczytem tej miłości było przysłanie przez Boga
na świat Syna Bożego i Jego śmierć odkupieńcza za ludzi, czyli
wybawienie ludzi od grzechów.
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2. Przesłanie Liturgii chrzcielnej
Drodzy bracia i siostry, św. Paweł dziś nas poucza, że to podstawowe wyzwolenie nas z grzechu dokonało się w czasie naszego chrztu:
„My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa
Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć […] zostaliśmy razem
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie” (Rz 6,
3-4). To nowe życie, o którym mówi Apostoł, jest życiem w przyjaźni
z Bogiem: „Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie
zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6, 11).
To nasze przejście z grzechu do życia w przyjaźni z Bogiem dokonało się na początku naszego życia, w czasie naszego chrztu, a w ciągu
dorosłego życia dokonuje się ponownie w sakramencie pokuty.
Tego odrodzenia do życia Bożego trzeba strzec. Jest to nasze
wielkanocne zadanie.
Za chwilę odnowimy przyrzeczenia chrztu św. Wyrzekniemy się
w nich szatana oraz wyznamy naszą wiarę w podstawowe prawdy
naszej wiary. Jest to bardzo ważny element liturgii Wigilii Paschalnej.
Powinni w nim brać udział wszyscy ochrzczeni. Szkoda, że nie ma tu
wszystkich tych, którzy dzisiaj w ciągu dnia przychodzili tu święcić
pokarmy na stół wielkanocny. Na pewno ważniejsze są te przyrzeczenia wobec Boga, by żyć tajemnicą chrztu, aniżeli to obrzędowe
poświęcenie. Żeby nie wyglądało to wszystko za bardzo negatywnie,
pragnę przytoczyć także obrazek pozytywny. Wczoraj w naszej katedrze o godz. 15.00 była Droga Krzyżowa. Gdy wróciłem z Drogi
Krzyżowej ulicami miasta z parafii Miłosierdzia Bożego, wstąpiłem
do katedry na modlitwę. Wierni już wyszli po nabożeństwie Drogi
Krzyżowej. Jakaś grupa modliła się przed Ołtarzem Adoracji. Gdy
się modliłem, zobaczyłem obrazek, który mnie zbudował. Jakiś młody
pan szedł od stacji do stacji Drogi Krzyżowej ze swoim kilkuletnim
synkiem. Obydwaj klękali przed każdą stacją. Ojciec pokazywał palcem na obraz z cierpiącym Jezusem i tłumaczył synkowi, w jaki sposób
szedł Pan Jezus na śmierć. Przy niektórych stacjach synek pytał coś
ojca. Ojciec mu wyjaśniał. Pomyślałem sobie, ten ojciec wie kim jest,
po co przyjął chrzest, pamięta o przyrzeczeniu ślubnym: „Czy chcecie
z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was
Bóg obdarzy?”. Moi drodzy, naśladujmy takie wzory!
Drodzy bracia i siostry, przeżywajmy z uwagą i modlitewnym skupieniem dalszą, naszą liturgię: tę chrzcielną i eucharystyczną. Prośmy
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Chrystusa zmartwychwstałego, byśmy zachowali przyjaźń z Nim, byśmy żyli tajemnicą naszego chrztu, jako dzieci Boże, odkupione przez
krzyż Chrystusa i umacniane Jego zmartwychwstaniem. Amen.

4.
BP IGNACY DEC

STÓJMY MOCNO PRZY CHRYSTUSIE
ZMARTWYCHWSTAŁYM
Świdnica, 8 kwietnia 2012 r. – Homilia wygłoszona
w czasie Mszy św. rezurekcyjnej w katedrze świdnickiej

1. Świadectwa Apostołów o zmartwychwstaniu
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychpowstał”!
Drodzy bracia i siostry!
Liturgia słowa Niedzieli Zmartwychwstania przytacza nam świadectwo Apostołów o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest to świadectwo
św. Jana i św. Piotra. Św. Jan opowiada nam o tym, co przeżył wraz
z Piotrem w poranek niedzielny, gdy obaj, na wiadomość otrzymaną od Marii Magdaleny, razem przybyli do grobu. Św. Jan świadek
i uczestnik tych wydarzeń tak to przedstawił w Ewangelii: „Wyszedł
więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem,
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł
on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była
na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu” (J 20, 3-7). Mamy szczegółowe świadectwo
o zastanym pustym grobie. Ten pusty grób był pierwszym znakiem
zmartwychwstania Chrystusa.
Natomiast św. Piotr w kazaniu wygłoszonym w domu centuriona
w Cezarei mówił o spotkaniach z Chrystusem zmartwychwstałym:
„Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu
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ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu” (Dz 10, 40-41 ).
Spotkania uczniów z Jezusem zmartwychwstałym były drugim
znakiem, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał. To świadectwo
Apostołów zostało przekazane najpierw tym, którzy Jezusa znali,
którzy wiedzieli o Jego nauczaniu, o cudach, o Jego śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu. To świadectwo o zmartwychwstaniu od
tamtego czasu przechowuje Kościół i je składa w każdym pokoleniu
przed światem, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Dzisiaj my,
będący w Kościele, jesteśmy świadkami zmartwychwstania.
Wiemy, że w dzisiejszym świecie jest sporo ludzi, którzy nie wierzą
w zmartwychwstanie Chrystusa. Już św. Augustyn mówił: „W śmierć
Jezusa wierzą wszyscy, także poganie. W zmartwychwstanie Jezusa –
już tylko chrześcijanie”. Kto nie wierzy w zmartwychwstanie, nie jest
chrześcijaninem. Na zmartwychwstaniu opiera się całe chrześcijaństwo. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał już dawno byłby zapomniany.
Historia wyrzuciłaby Go na śmietnik zapomnienia. Najwyższa Rada
Żydowska, Sanhedryn, która wydała na Jezusa wyrok śmierci, tak
właśnie uważała, że zabicie Jezusa będzie najlepszym sposobem na
wyrzucenie Go z historii. Jednakże tak się nie stało, bo Chrystus
zmartwychwstał.

2. Świat dzisiejszy wobec prawdy o zmartwychwstaniu
Chrystusa
Drodzy bracia i siostry, popatrzmy w jakim świecie żyjemy, w jakiej
sytuacji obchodzimy święta wielkanocne i w jakim świecie wypadło
nam dziś być świadkami zmartwychwstania naszego Pana. Od ośmiu
lat należymy do Unii Europejskiej. Mieliśmy nadzieję, że zlaicyzowana Europa zaczerpnie od krajów postkomunistycznych, zwłaszcza
od Polski, Węgier, Słowacji ducha chrześcijańskiego. Gdy Kościół
w Polsce przed dziewięciu laty zgłaszał obawy przed sekularyzmem
i ateizmem zachodnich krajów, euro entuzjaści mówili nam, że dla
Polski otwiera się wielka szansa wprowadzenia do Unii Europejskiej
wartości chrześcijańskich. Po kilku latach okazało się, że nasze ekipy
rządowe ulegają wpływom przywódców Unii, którzy promują system wartości bez Boga. Dyrygenci Unii Europejskiej uważają, że
Bóg jest im niepotrzebny do stworzenia jednego państwa na naszym kontynencie. Europa zachodnia już dawno odwróciła się od
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chrześcijaństwa. Np. w holenderskich czy francuskich szkołach już
od dawna prezentuje się fałszywą wizję historii. Naucza się tam,
że cywilizacja w Europie pojawiła się dopiero w wyniku rewolucji
francuskiej – pod koniec XVIII wieku, a to, co działo się wcześniej,
było jedynie mrokiem i zacofaniem. Tymczasem jest to zupełny fałsz,
przecież wiemy dobrze, że cała nauka rodziła się i rozwijała na średniowiecznych uniwersytetach katolickich. Kościół nauczył Europę
czytać i pisać. Stał się promotorem nie tylko nauki, kultury, ale także
szpitalnictwa i opieki nad chorymi, ubogimi i bezdomnymi.
Inne niepokojące zjawisko, jakie daje się zauważyć w Europie
Zachodniej to takie, iż państwa zachodnie tracą swoją narodową
tożsamość. Proces ten zachodzi nie dlatego, że ludzie sami tego chcą,
ale jest on narzucany im z góry. Coraz bardziej kuleje zachodnia
demokracja. Parlamenty krajowe mogą głosować i decydować o sprawach zupełnie drugorzędnych. Decyzje naprawdę ważne zapadają
w wąskich gremiach gdzie indziej, poza granicami kraju.
Ludzie przyjeżdżający z Zachodu informują nas, że nie ma tam
wolnych mediów. Media, a więc: radio, telewizja, prasa, są całkowicie
kontrolowane przez aparat państwowy. Media są poddane ideologii
poprawności politycznej. Każde posunięcie władzy jest wzmacniane
przez wszystkie media elektroniczne i większość gazet. Oficjalna ideologia wmawia ludziom, że mają być Europejczykami, a nie myśleć
w kategoriach narodowych. Wmawiają ludziom, że są obywatelami
Europy i świata. Niepokojące jest to, że za tymi wskazaniami stoi
humanizm ateistyczny i materialistyczny.
Jan Paweł II zapytał w latach 80. kilku holenderskich studentów,
jak to się stało, że do lat 50. Holandia była krajem wysyłającym najwięcej misjonarzy, a teraz jest krajem, w którym wiara jest prawie
nieobecna?
Gołym okiem widać, że przywódcy Unii Europejskiej przyjęli ideologię humanizmu ateistycznego i materialistycznego, którą coraz
silniej narzucają swoim mieszkańcom. Ta nowa ideologia jest czymś na
kształt pseudo religii opartej na mitach. Jakie są to mity? Wymieńmy
dla przykładu niektóre: mit równości małżeństwa tradycyjnego z parami homoseksualnymi, mit wiary we wszechmoc nauki. Mówi się,
że nauka zbawi nas i świat, który nas otacza; Bóg jest niepotrzebny,
człowiek jest w stanie zbawić samego siebie. Inny mit – to głoszenie negacji ludzkiej duszy i negacji sumienia, a więc propagowanie
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fałszywego wizerunku człowieka a to ma fatalne konsekwencje we
wszystkich dziedzinach kultury oraz życia społeczno-politycznego i gospodarczego. W związku z tym nagłaśnia się tezę, że poczucie winy jest
neurozą, chorobą psychiczną, z której trzeba się leczyć. Funkcjonuje
w związku z tym mit o bezgrzeszności człowieka. Dochodzą do nas
informacje z Zachodu, że wielu psychiatrów i psychologów, którzy
w młodości byli osobami wierzącymi, straciło wiarę pod wpływem
nagłaśniania tych mitów.
Drodzy bracia i siostry, mamy świadomość, że tendencje te
wkraczają do naszego kraju. Jesteśmy świadkami nasilania się walki z Kościołem. Musimy bronić naszych religijnych i narodowych
wartości. Na szczęście, jest wiele pozytywnych znaków w naszym społeczeństwie i to budzi naszą nadzieję, że obronimy wiarę i obecność
Chrystusa w życiu publicznym. Te pozytywne sygnały to protesty
przeciwko pozbawieniu miejsca Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie, to głodówka w obronie zdrowej nauki historii w naszych
szkołach, to w ogóle obrona szkół, które są zamykane. Ludzie nie
godzą się, żeby człowiek był totalnie przyporządkowany ekonomii,
żeby miało miejsce łamanie sumień przez stosowanie dyscypliny partyjnej przy głosowaniach w parlamencie, w sejmikach wojewódzkich,
radach miejskich, powiatowych i gminnych.

3. Bądźmy świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego
Drodzy bracia i siostry, w takim świecie przypadło nam być dzisiaj
świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Jezus liczy na nas. To od
nas w dużej mierze zależy czy Jezus będzie znany w dzisiejszym świecie, czy będzie obecny w życiu publicznym. Bądźmy zatem odważnymi
świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus zapytał Piotra, „czy miłujesz Mnie?”. Każdej i każdemu
z nas Chrystus stawia dziś to pytanie: „czy Mnie miłujesz?; czy mogę
na ciebie liczyć? To świadczenie o Jezusie może nas wiele kosztować, ale nie zapomnijmy o Jego słowach, które przyniósł uczniom
po zmartwychwstaniu: „Pokój wam! Nie bójcie się, to Ja jestem”.
Panie Jezu Chryste, stajemy dzisiaj z uczniami przy Twoim pustym
grobie. Ten pusty grób odkryty w poranek wielkanocny zrobił na
uczniach wielkie wrażenie. Chcemy i my dziś ulec temu wrażeniu,
chcemy nową wiarą uwierzyć, że zmartwychwstałeś i jesteś wśród nas
i jesteś na świecie. Nie wszyscy Cię kochają. Już tyle razy chciano cię
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wypędzić z naszej ziemi, z Twojej ziemi. I dzisiaj widzimy tych, którzy
walczą z Tobą, nie wierzą w Twoje zmartwychwstanie i chcą Cię zepchnąć na margines. Prosimy dziś Cię, uwolnij nas od różnych lęków.
Pomnażaj naszą przytłumioną radość. Daj nam Cię rozpoznawać przy
łamaniu Chleba. Przymnóż nam wiary, nadziei i miłości, abyśmy byli
dzisiaj jak najlepszymi świadkami Twego zmartwychwstania. Amen.

5.
BP IGNACY DEC

O WOLNY GŁOS KOŚCIOŁA W NARODZIE
Świdnica, 28 kwietnia 2012 r. – Homilia w czasie Mszy św.
w katedrze świdnickiej, poprzedzającej marsz
w obronie wolnych mediów i Telewizji Trwam

1. Kościół Apostolski działa wśród prześladowań
Drodzy bracia i siostry, kończymy dziś trzeci Tydzień Wielkanocny.
W codziennej liturgii, podczas świętowania zwycięstwa Chrystusa
nad śmiercią, przyglądamy się Kościołowi w czasach apostolskich.
Apostołowie, po Zesłaniu Ducha Świętego, rozpoczęli swoją działalność. Umocnieni darami Ducha Świętego składali świadectwo
o Jezusie Chrystusie, że był On zapowiedzianym Mesjaszem, że
jako wcielony Syn Boży, umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi, aby
wszyscy mogli dostąpić odpuszczenia grzechów. Kościół pierwotny
głosił Ewangelię Chrystusa, spotykał się na wspólnej modlitwie i także
troszczył się o chorych i biednych.
Z Dziejów Apostolskich wiemy, że ta działalność Kościoła toczyła
się w przeciwnościach. Piotr i Jan raz po raz trafiali do więzienia,
byli przesłuchiwani. Piotr stanowczo wyjaśniał, że nie „Możemy nie
mówić tego, co słyszeliśmy i tego, co widzieliśmy […]. Trzeba bardziej
słucha Boga aniżeli ludzi”. W tym Kościele apostolskim pojawił się
pierwszy męczennik za prawdę i miłość. Był nim diakon Szczepan.
W tym pierwotnym Kościele widzimy Szawła z Tarsu, który prześladował wyznawców Chrystusa, wyłapywał ich i zamykał do więzień.
Sam Chrystus wkroczył w jego życie i pod Damaszkiem powalił go
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z konia i zapytał: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”.
Paweł rozpoznał Chrystusa, przyjął od Niego inne, nowe zadanie:
z Szawła, wroga chrześcijan, przeobraził się w Pawła, w głosiciela
Ewangelii Chrystusa wśród pogan.
W czytanym dziś fragmencie Dziejów Apostolskich słyszymy o cudach św. Piotra: o uzdrowieniu sparaliżowanego Eneasza i o wskrzeszeniu młodej chrześcijanki Tabity. Te cuda czynił św. Piotr mocą
Chrystusa. Poprzedzała je gorąca modlitwa Piotra. Takie znaki potrzebne były młodemu Kościołowi, żeby mogło powiększać się grono
uczniów Chrystusa.
Piotr z Dziejów Apostolskich jest także wzmiankowany w dzisiejszej Ewangelii, z czasów gdy towarzyszył Jezusowi w Jego nauczaniu
i czynieniu cudów. Gdy od Jezusa zaczęli niektórzy odchodzić, bo
nie rozumieli niektórych Jego zapowiedzi, przede wszystkim, gdy nie
mogli pojąć dania ludziom na pokarm Jego ciała, gdy Jezus w takiej
sytuacji zwrócił się do najbliższych uczniów z pytaniem: „Czy i wy
chcecie odejść?” – wówczas Piotr złożył deklarację: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli
i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym” (J 6, 69).
Z czasów życia ziemskiego Jezusa i z pierwszego okresu działalności Kościoła apostolskiego przenieśmy się do Kościoła naszych
czasów, tego Kościoła, które pełni posługę w naszej Ojczyźnie.

2. Działalność ewangelizacyjna Kościoła dzisiejszej Polsce
Gdy patrzymy na dzisiejszą działalność Kościoła w naszym kraju, to
łatwo zauważymy, że mimo, iż czasy się zmieniły, mimo że żyjemy dziś
w cywilizacji technicznej, to jednak Kościół ma podobne problemy,
natrafia w swojej działalności na podobne trudności i przeszkody, jakie
miały miejsce w tamtym pierwszym okresie dziejów Kościoła, a także
późniejszych wiekach chrześcijaństwa. Tak jak kiedyś, tak i dzisiaj są
usiłowania, by działalność Kościoła podporządkować władzy świeckiej,
cywilnej, państwowej, by Kościół nie głosił prawd niewygodnych dla
ekipy rządzącej, by przestrzegał poprawności politycznej. Kościół zaś
nie może iść na taki układ, nie może się na to zgodzić, bo zdradziłby
Chrystusa, sprzeniewierzyłby się prawdzie. Stąd też pojawiają się
ciągłe napięcia między Kościołem a państwem. Ów konflikt wyraźnie
się rysował w czasach komunistycznych i dzisiaj odnawia się, w nowej
formie, w czasach tzw. demokracji.
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Ostatnio źródłem tego konfliktu stała się katolicka telewizja
Trwam, a także Radio Maryja, „Nasz Dziennik”. Media te bowiem
nie przestrzegają poprawności politycznej, ale są głosem Kościoła
i wolnego Narodu. Fakt nie przyznania telewizji Trwam przez Krajową
Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na cyfrowym multipleksie, odczytuje Kościół i większa część Narodu jako dyskryminację nie tylko
tej Telewizji, ale również Kościoła w naszej Ojczyźnie.
Wiemy, że Telewizja Trwam starała się od dawna o to miejsce.
Starała się wypełnić wszystkie warunki. Gdy w styczniu br. Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła negatywną decyzję wobec prośmy
Telewizji Trwam, w polskim Kościele i Narodzie podniósł się protest
przeciwko tej dyskryminacji. Nasza Kuria diecezjalna w Piśmie przeze podpisanym napisała: „Radio Maryja, Telewizja Trwam i „Nasz
Dziennik” mają ogromne znaczenie w budowaniu i podtrzymywaniu
miłości do Pana Boga, Kościoła i Ojczyzny. Dlatego z niepokojem
przyjmuję ostatnie decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
która z nieznanych dla nas powodów odmówiła przyznania Telewizji
Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Odrzucenie tego wniosku
jest przejawem marginalizowania potrzeb i oczekiwań ludzi wierzących w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami”. W wywiadzie udzielonym redaktorowi „Naszego dziennika”, zamieszczonym w piątkowym
wydaniu tegoż Pisma starałem się uzasadnić fakt skierowania do
diecezjan powyższej Odezwy: „(27 IV 2012) Zajęcie takiego stanowiska uważałem za mój obowiązek kościelny i obywatelski. Ludzie
Kościoła, katolicy, którzy w Polsce stanowią ogromną większość,
którzy chcą się modlić, pogłębiać swoją formację chrześcijańską, którzy chcą śledzić życie Kościoła, działalność Ojca Świętego, Stolicy
Apostolskiej, mają prawo do głosu katolickiego w swoich domach.
Jest to podstawowe prawo przysługujące człowiekowi jako osobie, aby
miał dostęp do prawdy, a nie był karmiony półprawdami czy nawet
kłamstwem. Wobec prawdy, każdy człowiek, nawet niewierzący, ma
szczególną powinność. Można ją wyrazić w pięciu podstawowych zobowiązaniach: prawdę poznawać, prawdę głosić, prawdą żyć, prawdy
bronić i prawdy się domagać. Brak prawdy w mediach zatruwa życie
osobiste, rodzinne i społeczne. Walka o wolne media jest walką
o wolność Narodu”. („Nasz Dziennik” nr z dnia 27 kwietnia 2012 r.).
Przez wiele polskich miast przeszły dotąd marsze w obronie telewizji Trwam. Demonstrowano także przed polskimi placówkami
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dyplomatycznymi. Swoje jednoznaczne poparcie w tej sprawie wyraziła także Rada Stała Episkopatu Polski. Do Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji wpłynęło ponad 2 100 000 podpisów pod petycjami żądającymi
zmiany tej decyzji. Kolejne marsze odbędą się w najbliższą sobotę 28
bm. m.in. w Radomiu, Toruniu i w Świdnicy – stolicy kierowanej przez
Ekscelencję diecezji. Ksiądz Biskup zapowiedział swój udział w świdnickiej manifestacji. O czym świadczy ta ogólnonarodowa mobilizacja?
Odp.: Jest to przykre, że sprawy przydziału miejsca na cyfrowym multipleksie dla Telewizji Trwam, nie dało się załatwić w sposób normalny,
na drodze przepisanego prawem postępowania. Okazało się kolejny raz,
że prawo nie jest jednakowe dla wszystkich, że można niektóre grupy
społeczne dyskryminować. Z tego, co wiemy, Fundacja „Lux Veritatis”,
spełniła wszystkie warunki potrzebne do otrzymania miejsca na multipleksie. Jednakże nie z powodów merytorycznych, obiektywnych, ale wyraźnie z powodów politycznych nie otrzymała owego miejsca. Jest to cios
wymierzony nie tylko w tę Telewizję, ale w cały Naród, a w szczególności
w tych, którzy tę Telewizję oglądają. Sprawy nie można było zostawić
bez reakcji, w sytuacji, gdy odmawia się wierzącym przysługującego im
prawa do prawdy. Nie można było pozostać biernym. Społeczeństwo,
wiedzione zmysłem samozachowawczym, podjęło modlitwę i marsze
w obronie Telewizji Trwam i wolnych mediów. Jest to słuszny krok
w sytuacji, gdy bezskuteczne są normalne starania. Szkodliwa byłaby
tu bierność. Św. Josemaria Escrivá powiedział: „Do zwycięstwa zła
w świecie potrzeba tylko bezczynności ludzi dobrych”. A bł. Jan Paweł
II w Adhortacji Christifideles laici napisał: „Bierność, która zawsze była
postawą nie do przyjęcia – dzisiaj bardziej jeszcze staje się winą”. Stąd
trzeba się cieszyć, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło
już ponad 2 mln 100 tys. podpisów domagających się przyznania Telewizji
Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Naród wyruszył także na
ulice. Już w kilkudziesięciu polskich miastach a także wśród Polonii
odbyły się marsze w obronie wolności w mediach i w obronie telewizji
Trwam. Mamy w pamięci centralny marsz w warszawie, w ub. sobotę, 21
kwietnia. To była wielka manifestacja przedstawicieli Kościoła i Narodu
w tej sprawie. Cieszę się, że Świdnica dzisiaj dołącza do tego dzieła.
Pragniemy ten marsz przeprowadzić w pokoju i dużej kulturze,
bez złowrogich okrzyków. Nie chcemy stosować metody niektórych
mediów komercyjnych, aby podjudzać i skłócać nasze społeczeństwo.
Kościół jest posłany, aby ludzi jednoczyć wokół Chrystusa, wokół
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prawdy i dobra. Kościół ma prawo mówić własnym głosem, a tego
głosu udzielają mu w tak wielkiej mierze Telewizja Trwam I Radio
Maryja. Dziennikarzy tu obecnych prosimy, aby nie pogłębiali konfliktu, ale by raczyli zauważyć, że jest to pokojowa forma domagania
się prawdy, domagania się wolności dla mediów, w tym domagania
się równego traktowania katolickiej Telewizji Trwam.
Media mają służyć przede wszystkim Narodowi, także Kościołowi
a nie tylko ekipie rządzących – do utrzymania się przy władzy. Kościół
nie napuszcza, by kogoś odsuwać ad władzy, ale domaga się od władz
należnych praw i wzywa tych, którym została powierzona troska o dobro wspólne Narodu – do wykonywania misji: w sprawiedliwości,
prawdzie i miłości.
Popieramy całkowicie stanowisko Ojca Dyrektora Tadeusza
Rydzyka, który twierdzi, że dyskryminacja Telewizji Trwam jest próbą zamykania Kościołowi ust. Katolicy zrzeszeni w Kościele mają
prawo mówić własnym głosem i korzystać z osiągnięć współczesnej
techniki medialnej. Państwo, które sprawuje pieczę nad tym dobrem,
jakim jest coraz lepsza technika komunikowania ludzkiej myśli, nie
powinno wykluczać katolików, którzy stanowią większość naszego
społeczeństwa i płacą podatki na cele społeczne. Kościół w Narodzie
jest podmiotem życia publicznego i w dialogu społecznym, w prowadzeniu misji ewangelizacyjnej, powinien posiadać jak najlepsze
możliwości medialne potrzebne do prowadzenia swojej działalności.
W Polsce mamy kilkadziesiąt kanałów i programów telewizyjnych.
Większość z nich znajduje się w rękach ludzi, którzy szerzą idee i postawy liberalistyczne, często antychrześcijańskie. Prezentują niekiedy
wypaczony wizerunek człowieka, promują rożnego rodzaju dewiacje
moralne, uznając je za obowiązująca normę. Katolicy mają niezbywalne prawo do posługiwania się mediami w głoszeniu Ewangelii
i w promowaniu wartości religijnych, moralnych i narodowych. Jeszcze
raz powtarzam, że media nie powinny służyć jedynie jednej opcji
politycznej czy społecznej, ale winny służyć wszystkich, przede wszystkim narodowej większości. Większość nie może być dyskryminowana
przez mniejszość, bo to nie ma nic wspólnego z demokracją. To jest
po prostu totalitaryzm, poniżanie godności człowieka.
Zapraszam wszystkich wspólnej modlitwy i marszu na rzecz poparcia Telewizji Trwam i obrony wolności w mediach, gdyż wolne
media są podstawą wolności Narodu. Amen.
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6.
BP IGNACY DEC

ODWAGA, WIERNOŚĆ I PRZEBIEGŁOŚĆ
W SPRAWACH BOŻYCH
Bardo, 2 czerwca 2012 r. – Pielgrzymka samorządowców do
Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary

1. Metoda ewangelizacyjna Jezusa
W Ewangelii dzisiejszej widzimy Jezusa w Jerozolimie. Było to najważniejsze miasto, które dość często Jezus nawiedzał. W tym mieście
nauczał w świątyni. Tutaj miał być pojmany i powieszony na krzyżu.
W tym mieście spoczywał w grobie, w tym mieście zmartwychwstał
i z tego miasta odszedł do nieba. W Jerozolimie znajdowała się elita
Narodu. W dzisiejszym fragmencie ewangelicznym widzimy Chrystusa
w dyskusji z kapłanami, uczonymi w Piśmie i starszymi. Była to
z pewnością inteligencja miasta, elita intelektualna odpowiedzialna
za dziedzinę religijną życia mieszkańców Jerozolimy i całego narodu
izraelskiego. Chrystus wiedział, że uczeni i faryzeusze nie szukają
rzetelnej prawdy, lecz tylko słownej żonglerki i jałowej dyskusji. Nie
była im w głowie ewentualna zmiana poglądów i zmiana postępowania, ponieważ pycha i pewność siebie zablokowały całkowicie ich
umysły i serca. Chrystus zastosował odpowiednią metodę w dyskusji
z tymi hipokrytami. Na agresywne pytanie, jakim prawem porusza się
w świątyni jak suwerenny jej Pan, odpowiedział pytaniem, co sądzą
o chrzcie Janowym? Najwygodniej było dla nich zastosować wykrętną
odpowiedź: „Nie wiemy”. Lepiej nie wiedzieć, nie znać prawdy, aby
nie trzeba było dostosować do niej swojego życia.
Kiedy opowiadanie ewangeliczne uzupełnimy przestrogami
Judy apostoła, które tak bardzo kojarzą się nam z upomnieniami
i przestrogami ostatnich papieży, utwierdzamy się w przekonaniu,
że prawdziwa uczoność i mądrość, to nie tylko błyskotliwa finezja
intelektualna, ale konkretna postawa życiowa, osadzona na walorach moralnych. Św. Juda, brat Jakuba wystąpił gwałtownie przeciw
fałszywym doktorom, piętnując ich błędy doktrynalne i niemoralne
postępowanie.
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Jest to przesłanie i dla nas, abyśmy i dzisiaj w rozdyskutowanych
czasach trzymali się tradycji, tego, czego nauczali apostołowie i tego,
czego naucza ustami biskupa Rzymu dzisiejszy Kościół. Mamy dzisiaj
wielu reformatorów Kościoła. W naszym kraju też ich spotykamy.
Mówią oni, że Papież Jan Paweł II był dobry, prowadził Kościół
we właściwym kierunku, ale biskupi i księża rzekomo nie poszli za
papieżem i hamują odnowę Kościoła, otwarcie się jego na świat,
na jego wezwania. Owi reformatorzy są bardzo niebezpieczni dla
Kościoła. Musimy być bardzo rozważni i ostrożni.

2. Przesłanie do samorządowców
W dzisiejszym społeczeństwie szczególną misję do spełnienia mają
samorządowcy. Chodzi o to, by w duchu Ewangelii spełniali swoje
posłanie udzielone im przez Pana Boga za pośrednictwem narodu.
Jesteśmy dzisiaj w specyficznej sytuacji. Spróbujmy ją ocenić przed
wizerunkiem Matki Bożej Bardzkiej.
Patrząc na lata transformacji ustrojowej po roku 1989, chcemy
zapytać: gdzie są polskie fabryki, polskie huty, kopalnie, stocznie,
koleje? Gdzie się podziały polskie banki? Co się dzieje z polskimi
szpitalami, służbą zdrowia, szkołami, mediami? Dlaczego katolicka
Telewizja Trwam jest dyskryminowana? Zebrano w Polsce 2 miliony
200 tys. podpisów w jej obronie, za tym, by jej przyznać miejsce na
cyfrowym multipleksie. My przecież jako katolicy, chcemy wiedzieć
co się dzieje w Kościele, jak pracuje Ojciec Święty? Potrzebne są
nam programy katolickie. Proszą o to nie tylko ludzie chorzy, emeryci i starcy, ale coraz więcej korzystają z mediów katolickich dzieci,
młodzież i dorośli. Nie chcemy, żeby o nas mówili jedynie nieżyczliwi
dziennikarze, czasem bardzo wrogo nastawieni do Kościoła i do chrześcijaństwa. Dlaczego młodzi wyjeżdżają z Ojczystego kraju i osłabiają
nasz duchowy i materialny kapitał? Nie chcemy, żeby nam robiono
przysłowiową wodę z mózgu, by nam mówiono, że jest inaczej niż
my to widzimy. Zauważamy, że doszło do upolitycznienia i upartyjnienia naszych mediów komercyjnych i publicznych. Obowiązuje
w nich „poprawność polityczna”. Jeżeli ludzie nauki, fachowcy chcą
coś ważnego powiedzieć i sprzeciwić się lansowanym poglądom, to
muszą jechać do Torunia, do Radia Maryja, by swoje poglądy mogli
wypowiedzieć. Doszło do niezdrowej nieprawidłowości, że to nie
media kontrolują rząd, ale właśnie rząd kontroluje media.
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Jeśli takie dyspozycje przyszły z zewnątrz, to trzeba się im przeciwstawić. Bł. Jan Paweł II dwukrotnie powtarzał w Belwederze
wobec władz w czasie pierwszej i drugiej pielgrzymki do Ojczyzny
zdanie papieża Pawła VI: „Polska dostatnia i szczęśliwa leży…
w interesie pokoju i dobrej współpracy między narodami Europy”.
Jest jasne, że samorządowcy nie mają wprost wpływu na politykę, chociaż dziś się ich upolitycznia. Wielka polityka uwikłana jest dzisiaj w zależności międzynarodowe. Kierują nią często
wielcy, ukryci finansiści, bankierzy, właściciele międzynarodowych
korporacji. To właśnie oni od czasu do czasu wywołują kryzysy,
na których się bogacą, a ciężary i koszty kryzysów ponoszą zwykli,
niewinni obywatele.
Jeśli Polska dziś jeszcze jako tako prosperuje i radzi sobie z różnymi trudnościami, to w dużej mierze zawdzięcza to samorządom.
Jest dobrze, że jest jeszcze polski wójt, polska gmina, burmistrz
myślący po polsku, prezydent miasta z radą, który jest dobrym
gospodarzem.
Dobrze że dziś przybywamy do tego sanktuarium, do Matki
Bożej Bardzkiej, Strażniczy naszej wiary. Powinno tu być nas jeszcze
więcej. Ludzie, którzy decydują o życiu naszych miast, wsi, gmin,
którzy myślą o miejscowej szkole, aby ją ratować przed zamknięciem,
oni wszyscy powinni tu dzisiaj być z nami. Po to są samorządy, aby
uczestniczyć w życiu swoich mieszkańców: nie dopuścić, aby Polska
miała nowych analfabetów, aby ludzie byli ogłupiani przez władze
wykorzystujące do tego media, które kontrolują.
Samorządy zawsze budowały prawdziwą, sprawiedliwą Polskę.
Nawet pod zaborami polski dwór ratował Polskę. Przypomnijmy,
że w okresie międzywojennym, po trudnym czasie niewoli narodowej, właśnie samorządy podjęły budowę Polski silnej i zasobnej.
Niestety nasi sąsiedzi nie pozwolili nam zbyt długo budować narodowy dobrobyt.
Można dziś pytać jakie są owoce ostatniego odrodzenia Polski,
po roku 1989. Owszem, odzyskaliśmy nieco wolności. Nie ma więźniów politycznych, ale zjawiła się korupcja, malwersacja majątku
narodowego, uwłaszczanie się dawnej nomenklatury. Trzeba podjąć
dobre działania, trzeba obudzić Polskę. Trzeba obudzić nasze parafie. Trzeba nas wszystkich obudzić, również polskich radnych, żeby
wiedzieli, że są odpowiedzialni za losy swoich wsi, miast, powiatów.

Bp Ignacy Dec, Odwaga, wierność i przebiegłość w sprawach Bożych

195

Nie trzeba angażować się w świat wielkiej polityki. Trzeba wiedzieć,
gdzie mieszkamy, co robimy, co jemy, z kim się spotykamy, z kim
współpracujemy, kogo popieramy, jakie cele sobie stawiamy; czy
to wszystko, co czynimy służy dobru drugiego człowieka, dobru
społeczności lokalnej.
Wokół nas pojawiają się nowe absurdy, przychodzą wytyczne,
które mają na celu niszczenie naszego narodu, niszczenie rodziny,
Samorząd ma bronić zwyczajności polskiego życia. Samorząd
jest po to, by pilnować, aby prawo Boże było respektowane, bo to
jest gwarancja naszej ludzkiej pomyślności.

3. Ewangeliczna odwaga i aktywność
My się nie obrażamy na demokrację, ale chcemy jej nadać ewangeliczny charakter. W adhortacji apostolskiej Christifideles laici Jan
Paweł II pisał: „[Katolicy] nie mogą rezygnować z udziału w polityce, czyli różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej
i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu dobra
wspólnego” (nr 42). Przypomnijmy, że także w procesie Chrystusa
nieobecność jego uczniów przyczyniła się do zwycięstwa Barabasza.
Do zwycięstwa zła w świecie – jak przypominał św. Josemaria Escriva
– potrzeba tylko bezczynności ludzi dobrych. I tej bezczynności
ludzi dobrych w Polsce jest dzisiaj za dużo.
Matce Bożej Bardzkiej, Strażniczce Wiary Świętej polećmy nasze trudne sprawy, sprawy życia społecznego w naszych regionach,
sprawy naszej Ojczyzny, byśmy wszyscy naszym wspólnym wysiłkiem
czynili świat lepszym. Amen.
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7.
BP IGNACY DEC

EUCHARYSTIA – POKARM DO SPOŻYWANIA
I SKARB DO ADORACJI
Świdnica, 7 czerwca 2012 r. – Homilia w uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa w katedrze świdnickiej

Eucharystia – żywa pamiątka Jezusa Chrystusa
Ludzie odchodzący z tego świata zostawiają po sobie jakieś pamiątki. Ci, którzy ich kochali, przechowują je skrzętnie. Zachowują
zdjęcia, używane przedmioty. Pamiętają słowa i gesty. W ostatnich
latach wielu Polaków przechowuje pamiątki po bł. Janie Pawle
II. W kościołach wiszą jego obrazy i portrety. W mieszkaniach,
zwłaszcza księży, wiszą fotografie zrobione kiedyś Ojcem Świętym
w Watykanie czy podczas jego pielgrzymek do Ojczyzny. Na półach
bibliotek prywatnych i publicznych stoją książki autorstwa Jana
Pawła II, zwłaszcza teksty jego homilii, encyklik, adhortacji, listów apostolskich, a także książki o Papieżu, w tym piękne, kolorowe albumy z podróży papieskich, ze spotkań z różnymi ludźmi.
W wielu miastach świata stoją pomniki naszego wielkiego Rodaka.
W Wadowicach, w rodzinnym mieście Papieża, jest muzeum, w którym można zobaczyć pamiątki po Ojcu Świętym z różnych okresów
jego życia. W Krakowie powstało Centrum Jana Pawła II, centrum
dokumentacji jego pontyfikatu. Na uczelniach katolickich są pisane
prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne o różnych wątkach
papieskiego nauczania.
Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, patrzymy na najważniejszą pamiątkę, jaka pozostała po największej Osobie naszej ziemi. Ta pamiątka jest szczególna, inna od wszystkich innych. Tą pamiątką jest
Eucharystia. Jest to pamiątka żywa, gdyż jest to żywa obecność wśród
nas Boga człowieka – Jezusa Chrystusa – obecność pod postacią
chleba i wina. Jezus został z nami po wszystkie dni aż do skończenia
świata. Obierając taką, sakramentalną, formę swojej obecności wśród
nas, Jezus jest obecny na wszystkich kontynentach świata i swoją
obecność dzięki Eucharystii rozciąga na wszystkie czasy. Dzięki tej

Bp Ignacy Dec, Eucharystia – pokarm do spożywania i skarb do adoracji

197

eucharystycznej obecności staje się dostępny dla każdego człowieka
wszystkich miejsc i czasów. Wystarczy tylko przyjść tam, gdzie kapłan
sprawuje Eucharystię. Podczas każdej Mszy św. kapłan mocą Ducha
Świętego otrzymaną w czasie święceń, przemienia chleb w Ciało
Chrystusa i wino w Jego Krew. Ten Chleb przemieniony staje się
naszym pokarmem i także jest przez nas adorowany i wielbiony
Jezus w tej Najświętszej Obecności dał nam wszystko, zostawił
samego siebie.
Na cmentarzu polskim na Monte Cassino we Włoszech jest
umieszczony napis: „Ciało swe oddali ziemi włoskiej, serca swoje
Polsce, a dusze – Panu Bogu”. Chrystus wszystko oddał Ojcu i nam.
Eucharystia, Jego żywa obecność, jest największym skarbem naszej
ziemi. Jest nam dana do spożywania i do adoracji.

2. Eucharystia jest do spożywania
Wszystko, co żyje potrzebuje pokarmu. Rośliny czerpią z ziemi
wodę i soki mineralne. Zwierzęta karmią się roślinami i innymi zwierzętami. My, ludzie, spożywamy pokarmy roślinne, spożywamy mięso
z drobiu, ze zwierząt, spożywamy ryby. Przede wszystkim przyjmujemy napoje. Pokarm fizyczny podtrzymuje nasze życie biologiczne.
Jednakże człowiek nie jest samym organizmem biologicznym. W naszym organizmie biologicznym, w naszym ciele, jest obecny duch.
Nasz organizm biologiczny potrzebuje pokarmu do życia, ale do
życia potrzebuje także specjalnego pokarmu nasz duch. Potrzebuje
dobrego, prawdziwego, życzliwego słowa, potrzebuje prawdy i miłości.
Prawdziwe, dobre słowo jest pokarmem dla naszego ducha. Takim
najzdrowszym pokarmem dla naszego ducha jest zawsze słowo Boże.
Jest ono zawsze prawdziwe i przypomina nam, że jest Ktoś, Kto
nas stworzył, Kto nas kocha i Kto nas przyjmie do siebie po ustaniu
w nas życia biologicznego.
Oprócz słowa Bożego, drugim, najzdrowszym pokarmem dla naszego ducha jest Ciało i Krew Pańska, jest Eucharystia. Jezus mówi:
„Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna człowieczego ani pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało
moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym
napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moja pije, trwa we Mnie,
a Ja w nim” (J 6, 53b-56).
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Ks. Władysław Skalny pokazał kiedyś swojemu przyjacielowi bpowi Kazimierzowi Ryczanowi, w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej,
okienko w piwnicy, gdzie po wojnie był osadzony przez władze komunistyczne. W owej piwnicy było uwięzionych kilkunastu mężczyzn.
Byli wśród nich: prawnicy, lekarze, nauczyciele i on jedyny ksiądz.
Całymi nocami – wspomina ksiądz – dyskutowaliśmy o sprawach religijnych i patriotycznych. Przemycono do celi jeden mały komunikant
i odrobinę wina. Chciałem odprawić Mszę św. Więźniowie zaczęli
się spowiadać. Jak tu iść do Stołu Pańskiego z nienawiścią w sercu?
Trudna sprawa. Jak tu nie mieć urazu do ubeków wybijających zęby
na przesłuchaniu? Potem padło pytanie, kto przystąpi do Komunii
św., bo mały komunikant nie wystarczy dla kilkunastu. Zdecydowali:
ci przystąpią, którzy już dawno nie przyjmowali Komunii św. – były
to długie lata. Ksiądz Władysław w koszuli i kalesonach, bo tylko
takie miał odzienie, na taborecie, w kącie w piwnicy, sprawował
Mszę św. Pokazując to miejsce i wspominając tamte ciężkie chwile,
powiedział, że tego nigdy nie zapomni.
Drodzy bracia i siostry, takie były czasy. Nasi poprzednicy
w wierze, czciciele Eucharystii, nie mieli takich warunków do
przeżywania Mszy św., jak my dzisiaj. Ceńmy to sobie i wzmacniajmy naszego ducha Ciałem Pańskim. Ten pokarm uzdalnia
nas do wiary, nadziei i miłości, daje nam moc do wytrwałego
niesienia krzyża, uzdalnia nas do przebaczenia, do zwyciężania zła
dobrem, do służby drugim, do bycia dobrym, cierpliwym, i wytrwałym. Przyjmujmy zatem Ciało Pańskie, zawsze z wiarą i miłością,
zawsze z potrzeby serca.

3. Eucharystia jest do adorowania
Eucharystia jest także dana nam do adoracji. Dzisiaj wynosimy
Chrystusa Eucharystycznego na ulice naszych miast, Jezus pójdzie
wśród naszych domów, sklepów, biur, miejsc pracy. Idąc z Nim poza
mury świątyni, wyznamy naszą wiarę, że jest nam potrzebny, że chcemy
Go słuchać i naśladować, że chcemy Jego obecności w przestrzeni
naszego życia rodzinnego i publicznego.
Pamiętajmy także, że Jezus przebywa w naszych świątyniach, czeka na nas. Przychodźmy do Niego na adorację. Powierzajmy Mu
sprawy naszego codziennego życia, nabierajmy sił do dawania o Nim
świadectwa.
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Zakończmy nasze rozważanie słowami pieśni eucharystycznej:
„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty
chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi, i jak się dzieciom Jego
powodzi. Otocz Go w koło, rzeszo wybrana, przed Twoim Bogiem
zginaj kolana! Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem, On twoim Ojcem,
On Przyjacielem. Amen.

8.
BP IGNACY DEC

SETNE URODZINY LEŻAJSKIEJ ALMA MATER.
SZKOŁA W NASZYM ŻYCIU OSOBISTYM,
SPOŁECZNYM I NARODOWYM
Leżajsk, 16 czerwca 2012 r. – Homilia wygłoszona w kościele farnym
w czasie Mszy św. z okazji jubileuszu 100-lecia Gimnazjum, Liceum,
Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Wstęp
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,
Metropolito Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
Drodzy i czcigodni bracia kapłani, absolwenci leżajskiego
Gimnazjum i Liceum,
Wielce Szanowny Panie Dyrektorze Zespołu Szkół
Licealnych im. Bolesława Chrobrego,
Dostojne Grono Pedagogiczne naszej leżajskiej Jubilatki,
Szanowny panie burmistrzu, panie starosto, panie
przewodniczący Rady Miasta i Rady Powiatu wraz z osobami
towarzyszącymi,
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Wszyscy goście i przyjaciele leżajskiej „Alma Mater”,
Drodzy absolwenci, Leżajskiego Gimnazjum, Liceum
i Zespołu Szkół Licealnych ze wszystkich lat,
Koleżanki i koledzy, Siostry i bracia w Chrystusie!
Uroczystą Mszą św. sprawowaną w leżajskiej Farze, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa, Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski, rozpoczynamy świętowanie jubileuszu 100-lecia
leżajskiego Gimnazjum, Liceum i Zespołu Szkół Licealnych im.
Bolesława Chrobrego. Zaczynamy je od modlitwy, od celebracji
Eucharystii. Zanim spotkamy się na jubileuszowej akademii i podejmiemy, koleżeńskie, przyjacielskie rozmowy, chcemy wspólnie
być przed Panem Bogiem, by podziękować Bożej Opatrzności za
dar tej Szkoły dla tego miasta i okolicznych miejscowości. Chcemy
podziękować za tyle dobra, które spłynęło od Boga na ludzi w ciągu
stu lat działalności tej Szkoły. Chcemy także wypraszać Boże błogosławieństwo na dziś i jutro tej naszej placówki edukacyjnej.
W rozważaniu homilijnym proponuję, abyśmy zatrzymali się przy
trzech wątkach, które można wyrazić w następujących pytaniach:
czym jest szkoła w naszej narodowej i chrześcijańskiej kulturze; jaką
wymowę ma nasze jubileuszowe świętowanie i spotkanie; oraz jakie
zadania spoczywają na nas jako na absolwentach tej Szkoły.

1. Szkoła w kulturze chrześcijańskiej i narodowej
W naszej kulturze chrześcijańskiej, w której wyrośliśmy, szkoła
otrzymała przydomek „Alma Mater”. „Matki karmicielki”. Warto
zauważyć, że są tylko trzy instytucje, które uzyskały w kulturze euroatlantyckiej miano matki. Są to: Kościół, ojczyzna i właśnie szkoła.
Mówimy, że Kościół jest naszą matką, bo nas karmi słowem Bożym
i Eucharystią, bo nas wychowuje na szlachetnych synów i córki.
Mówimy, że matką jest dla nas także ojczyzna. Przypominał nam
to w ostatnich latach bł. Jan Paweł II, najwyraźniej przypomniał to
16 czerwca 1983 r. w Warszawie, w przemówieniu powitalnym na
Okęciu, na początku drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, gdy ta była
jeszcze w okowach stanu wojennego. Pielgrzym pokoju mówił wówczas do nas: „Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na
klęczkach, był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. [...]. Pocałunek
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złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to
jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest
naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej
dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która
wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do
miłości szczególnej”. I na końcu dodał słowa: „Pokój Tobie, Polsko!
Ojczyzno moja! Pokój Tobie”.
Trzecią instytucją, której przydajemy miano matki jest szkoła.
Zasadniczo nazwę „Alma Mater” – „Matka Karmicielka” odnosimy do uniwersytetu czy innej wyższej uczelni, jednakże możemy
ją także odnieść do każdej szkoły, w tym – po szkole wyższej – do
szkoły średniej. Nie trudno się domyśleć dlaczego takie miano tradycja przypisała szkole, gdyż szkoła – tak jak matka – karmi nas
mlekiem wiedzy i mądrości i nas wychowuje. Każda szkoła jak dobra matka winna oddziaływać na ucznia w sektorze jego umysłu
i serca, intelektu i woli. Stąd też mówimy, ze szkoła winna kształcić
i wychowywać. Kształcenie polega na przekazywaniu prawdziwych
wiadomości, informacji z różnych przedmiotów. Ze strony nauczyciela
jest tu wymagana odpowiednia kompetencja i praktyczna znajomość
skutecznych metod nauczania, znajomość dydaktyki. Nieco więcej
uzdolnień i przymiotów wymaga od nauczyciela, pedagoga, ścieżka
edukacyjna, promowanie wartości, czynienie wychowanka nie tylko zasobniejszym w wiedzę, ale lepszym moralnie, wyposażanie go
w przymioty serca, w cnoty moralne, takie jak: prawdomówność,
uczciwość, odpowiedzialność, pracowitość, usłużność, wrażliwość,
cierpliwość, wytrwałość. Ozdabianie wychowanka takimi cnotami,
takimi przymiotami, wymaga od pedagoga dobrego przykładu, a więc
nie tylko uzdolnień dydaktycznych, ale dojrzałej, pięknej osobowości,
czyli bycia mistrzem, mistrzynią dla ucznia i wychowanka, w myśl
starej, starożytnej zasady: „verba docent, exempla trahunt”- „słowa
pouczają, przykłady pociągają”.
Po tym przypomnieniu czym jest szkoła, jakie ma zadania, czego
należy oczekiwać od uczących i nauczanych, spójrzmy na naszą szkołę,
jubilatkę, której zegar historii odmierza 100 lat istnienia.

2. Wymowa świętowania jubileuszu stulecia naszej Szkoły
Drodzy bracia i siostry, koleżanki i koledzy! Przybywamy na jubileusz naszej Szkoły z różnych stron kraju, przybywamy dziś na
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urodziny naszej wspólnej matki. Powracamy do tego miasta i do tej
Szkoły jako dawne uczennice, byli uczniowie, jako byli i obecni nauczyciele, profesorzy i studenci. My, absolwenci, niemal wszystkich
powojennych roczników, tu w Leżajsku, w murach naszej Szkoły,
pozostawiliśmy najpiękniejsze lata naszej młodości. Wracamy dziś
po latach do naszej „Matki Karmicielki”. Wracamy do stron, do
miejsc, które możemy nazwać naszym „krajem lat dziecinnych”, lat
młodzieńczych. W tej godzinie powrotu do przeszłości chcemy za
wieszczem powtórzyć słowa:
„W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka:
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie.
Nie zaburzony błędów przypomnieniem,
Nie podkopany nadziei złudzeniem
Kraje dzieciństwa – gdzie człowiek po świecie
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie
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”.
W ten Mickiewiczowy i nasz kraj dzieciństwa i wczesnej naszej
młodości wpisana jest także nasza Szkoła. Na jej setne urodziny i na
kolejną rocznicę naszej matury, przybywamy dziś wszyscy z bijącym
sercem, by w blaskach słońca życia, dla niektórych z nas jeszcze –
przedpołudniowego, dla innych – południowego, a jeszcze dla innych
– popołudniowego czy może już zachodzącego – by w blaskach słońca
życia, dostrzec raz jeszcze światła młodości” (Jan Parandowski).
Odwiedzamy naszą Szkołę, by w promieniach jej matczynego ciepła
powspominać urocze lata naszej nauki, naszą wiosnę życia, by choć
na chwilę wrócić do dawno minionych dni, aby raz jeszcze poczuć
się beztroskim uczniem, studentem, który mimo najróżniejszych problemów, braków i niedomagań, był zawsze szczęśliwy, szczęśliwszy
niż kiedykolwiek potem w życiu. Przybywamy, by spotkać dawno
nie widzianych koleżanek i kolegów oraz przynajmniej niektórych
profesorów. Przybywamy, by odnowić nasze przyjaźnie. Bezlitosny
czas, tak szybko upływający, który niszczy wiele – nie zdołał jednak
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ostudzić żaru przyjaźni i osłabić więzów koleżeństwa zawiązanych
w czasie lat naszej nauki w leżajskim liceum. Dziś, od tamtych chwil,
przybyło nam lat. Z pewnością, u wielu z nas pogorszyło się zdrowie,
zmieniła się kondycja fizyczna, ale pozostał ciągle młody duch, który
pamięta, ufa, wierzy i kocha, duch, w którym nie wygasła radość
i przyjaźń.
Ktoś z pisarzy starożytnych nazwał przyjaźń „małą ojczyzną”,
będącą częścią tej ogromnej ojczyzny jaką jest Niebo, gdzie panuje
tylko „divina affectio” – miłość Boża.
Przyjaźń koleżeńska, to coś jedynego w swoim rodzaju. Wielki
Cycero powiedział: „Myślę, że nadzwyczajna mądrość nie mogła dać
człowiekowi w darze niczego lepszego, jak właśnie przyjaźń. W koleżeńskim spotkaniu czujemy się młodsi, lepsi, szczęśliwsi, bardziej
bezpieczni.
Drogie koleżanki i koledzy, przybywamy na jubileusz Szkoły nie
tylko po to, by powrócić do naszej uroczej młodości, by wspomnieć
wiosenne lata tu przeżyte, ale przybywamy do naszej Alma Mater ze
słowami wdzięczności. Tej „naszej budzie” – jak ją wtedy nazywaliśmy,
a dzisiaj mówimy: tej naszej Matce, tak wiele zawdzięczamy. Jesteśmy
wszyscy jej niewypłacalnymi dłużnikami. Zdobywaliśmy w niej wiedzę
z różnych przedmiotów na poszczególnych lekcjach. Wkuwaliśmy materiał z podręczników i szkolnych notatek. Drżeliśmy przed klasówkami i powtórkami. Jednakże przekazywanie wiadomości przez grono
nauczające i przyswajanie sobie wiedzy nie było czymś jedynym, co
działo się w naszej Szkole. Nasi profesorowie i wychowawcy kształtowali także nasze serca, nasze postawy, uczyli nas odnosić się do ludzi
i do świata. Obok określonego programem szkolnym zasobu wiedzy,
przekazywali nam te wartości kulturowe, jakie sami uważali za ważne
i potrzebne w życiu. Życie poddało potem surowej weryfikacji to, co
otrzymaliśmy w szkole. Niektóre wskazania i zasady zostały może zostawione na boku, inne zachowane a nawet ubogacone. I jakkolwiek
marzenia i oczekiwania owych młodzieńczych lat nie spełniły się może
w takim stopniu, jak byśmy tego pragnęli, to jednak mimo wszystko
do dziś żywimy wielki szacunek i ogromną wdzięczność wobec naszych
nauczycieli, uznając ich kompetencję, fachowość dydaktyczno-wychowawczą, a przede wszystkim ich wiarygodność.
Używając języka proroka Izajasza z dzisiejszego pierwszego czytania, możemy powiedzieć, że Bóg przed laty w naszej szkole „przyodział
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nas w szaty zbawienia, okrył nas płaszczem sprawiedliwości” (Iz 61,
10). Te szaty, przybrane w Szkole chroniły nas przed złymi wiatrami życia, pomagały w życiowej niepogodzie. Za te szaty wiedzy,
mądrych wskazań życiowych, za wszystkie wartości wyniesione z tej
Szkoły, chcemy dziś podziękować Bogu i ludziom. Panu Bogu dziękujemy w tej Eucharystii, naszym żyjącym profesorom: emerytowanym
i aktualnie pracującym, składamy słowa wdzięczności na ręce pana
prof. Czesława Lorenca, byłego dyrektora Liceum i obecnego pana
Dyrektora Stanisława Bartnika.
Na naszym jubileuszowym spotkaniu chylimy czoło wdzięczności wobec tych, którzy zeszli już z drogi ziemskiego życia. Dzisiaj przywołujemy ich z nieba do nas na nasze wspólne świętowanie. Niech się cieszą
z nami. Mówimy im: „wasz trud nie poszedł na marne. Chylimy czoła
przed tymi, którzy w latach okupacji, z narażeniem życia, prowadzili
w Leżajsku tajne nauczanie. Chylimy czoła przed tymi, którzy w czasach
reżimu komunistycznego, nie robili z nas ateistów. Wiemy, że otrzymywali specjalne ateistyczne instruktaże i byli wzywani na trudne rozmowy, gdy niektórzy z absolwentów podejmowali studia w seminariach
duchownych, gdy dziewczęta wstępowały do zgromadzeń zakonnych.
Dzisiaj oznajmiamy, że nasi profesorowie nie gwałcili naszych sumień.
Nie wtłaczali nam niezgodnych z ich sumieniem przekonań. Jesteśmy
z nich dumni, że zachowali twarz. Dziś składamy im za to hołd.
Pamiętając o tym, że szkoła to nie tyle budynki, gmachy, sale
szkolne, boiska, ale przed wszystkim ludzie, przywołajmy ich nazwiska – przynajmniej niektóre – dziś już zapisane w niebieskich
księgach: Stanisław Gdula, Józef Depowski, Józef Szpila, Henryk
Kunz, ks. Jan Urzejowski, Maria Szejnman, Bronisław Szuberla,
Maria Cywińska, Antonina Rendak, Mieczysław Jurzyniec, Zbigniew
Kądziołka, Bronisław Mazan, Karol Zimermann, Władysław Krzyżak,
Zbigniew Budziak, Janusz Engel, Henryk Świta, Mieczysław
Pieniążek. Wspominamy tu przed Bogiem wszystkich, wyznając za
poetą: „Wszystkich przyjaciół, których kto żywych spamięta, i których
zmarłych pamięć pozostała święta”.
Drodzy, zmarli, nasi profesorowie i wychowawcy, dziękujemy Wam
za wasz trud i prosimy Boga o wieczną radość i pokój w niebie.
Szkoła to także absolwenci. Tyleż ich wyszło z murów naszej
Szkoły. Wśród nich jest ponad siedemdziesięciu księży, w tym –
trzech biskupów. Są generałowie. Są znani uczeni, pracownicy nauki.
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Są politycy, parlamentarzyści. Są lekarze, prawnicy, inżynierowie,
działanie społeczni, nauczyciele, pracownicy biur i różnych urzędów.
W swoim życiorysach, biogramach mają zapis: matura – w Liceum
Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława
Chrobrego w Leżajsku.

3. Nasze zadania, jako wielkiej rodziny licealnej
Co dziś powiedzieć, w ten uroczysty dzień, co powiedzieć obecnym
tu profesorom, młodzi eży, absolwentom?
Drodzy profesorowie, pedagodzy, ceńcie sobie wasze powołanie
pedagogiczne. Cóż może być ważniejszego jak nie inwestycja w drugiego człowieka, człowieka, który wybiera się w życie. Bądźcie dla
młodzieży nie tylko – jak was czasem nazywaliśmy – dobrymi belframi, ale także mistrzami i mistrzyniami. Niech zostanie trwały ślad
waszego serca i umysłu w pamięci i w sercach młodzieży.
W złotym okresie Średniowiecza mawiano: „Educatio puerorum
– suprema lex”- wychowane młodego pokolenia – najwyższym prawem, zadaniem”. Dziś w dobie pogoni za dobrami materialnymi, za
zyskiem, dziś w dobie zakłamania, relatywizmu i chaosu moralnego,
zapomina się o tym jak ważny jest człowiek, jak ważne jest jego
dobre wychowanie. Bierzcie przykład z Maryi, która była wspaniałą
wychowawczynią, która każdego roku pielgrzymowała z Jezusem do
Jerozolimy, wypełniając religijną powinność Narodu, która w sercu
swoim rozważała sprawy Boże.
Drodzy profesorowie, niech was niosą we wdzięcznej pamięci
wasi wychowankowie i absolwenci.
A wy, droga młodzieży, wiosno Kościoła i Narodu, pozwólcie się
prowadzić waszym profesorom i wychowawcom Nasz wieszcz mówi
do was: „Młodości, ty nad poziomy wylatuj!”; „Razem młodzi przyjaciele!”. Słuchajcie dobrych mistrzów, wśród których największym
i najlepszym jest zawsze Jezus Chrystus. Na Nim budujcie dom waszego życia. Wtedy nie przegracie. Niczego! Niech Kościół będzie
dla was domem. Domem waszego życia.
I wy, dobrzy absolwenci, koleżanki i koledzy, byliśmy kiedyś piękni
i młodzi, a dziś pozostało nam tylko to „i”. Niech dzisiejsze odwiedziny naszej „Alma Mater”, naszej Matki, niech odmłodzi naszego
ducha. Ten duch od naszej młodości się nie zestarzał, bo duch się
nie starzeje. Stąd mówimy, że Pan Bóg jest najmłodszy spośród nas!
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Gdy oglądamy się dziś wstecz, powiedzmy sobie, że nie przegraliśmy naszego życia, że wiele tego co ważne, jest jeszcze przed nami.
Najmłodsi z nas, absolwenci ostatnich lat, niech dziś powtórzą
za św. Piotrem słowa; „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa
życia wiecznego” (J 6, 68).
Absolwenci starsi, ci popołudniowi,
niech powiedzą: „Zostań z nami (Panie), gdyż ma się ku wieczorowi
i dzień się już nachylił (Łk 24, 29).
Na wzór Matki Bożej, zachowujmy wiernie wszystkie te wspomnienia w naszych sercach.

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, przed nami dalsza droga. Podziękujmy
dziś w tej Eucharystii Wszechmocnemu Bogu, naszemu Ojcu, za dar
naszej Szkoły. Wypraszajmy dla niej: dla profesorów i uczniów, Boże
błogosławieństwo. Niech Maryja, Leżajska Pani, wyprasza dla Szkoły
i jej absolwentów dary duchowe i doczesne. Idźmy w jutro naszego
życia z Bogiem, bo „gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. Amen.

9.
BP IGNACY DEC

PATRZENIE NA DRUGICH I NA SIEBIE
„NIE SĄDŹCIE, ABYŚCIE NIE BYLI SĄDZENI”
(MT 7, 1A)
Świdnica, 25 czerwca 2012 r. – Homilia do księży dziekanów
wygłoszona w kaplicy Wyższym Seminarium Duchownym
w czasie przedwakacyjnego Dnia Skupienia

Wstęp
Obserwując życie społeczne, patrząc na różne życiowe powołania
i zawody, można się zastanowić, jakich ludzi jest najwięcej na świecie,
jaki zawód skupia najwięcej osób? Błazen królewski Stańczyk wykazał
w dowcipny sposób, że najwięcej w świecie jest lekarzy, bowiem, gdy
nawiedzi nas choroba, zwłaszcza taka standardowa, jak np. przeziębienie czy ból głowy, to niemal każdy rozmówca udzieli nam jakiejś
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praktycznej rady, zabawi się w lekarza. Bez ryzyka można twierdzić,
że o wiele więcej na świecie jest sędziów i prokuratorów, gdyż w codziennych rozmowach jest tyleż ocen, oskarżeń, potępień, wyroków.
Przełożony oskarża podwładnego, podwładny przełożonego, sąsiad,
sąsiada, kolega kolegę itd. Niestety, we wzajemnych ludzkich osądach
najczęściej zakłada się winę osądzanego i przy tym nie daje się mu
żadnej szansy obrony, gdyż sądzi się go zaocznie.

1. Ostrożnie z sądzeniem
Chrystus dziś nas przestrzega: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sadem, jakim sądzicie, i was osądzą” (Mt 7, 1). Dlaczego
trzeba być ostrożnym w wydawaniu sadów? Na pewno z kilku powodów. Po pierwsze: Nasze sądy dotyczące drugich mogą być niesłuszne,
gdyż każdy człowiek jest wielką tajemnicą i nasze oceny, posadzenia,
podejrzenia mogą być nietrafne i przez to krzywdzące. Tylko Pan
Bóg zna pełna prawdę o człowieku. Historia pokazała jak fałszywe
i niesłuszne były niektóre posądzenia, oskarżenia. Po drugie: Człowiek
sadzący bliźniego wcale nie musi szukać sprawiedliwości, ale może
usiłować w cieniu cudzych błędów ukryć, przemycić własne błędy.
Bywa często tak, że osądzający kogoś, sam chce siebie rozgrzeszyć,
w myśl fałszywej zasady: wolno drugim – to wolno i mnie. I dlatego
też człowiek czyha na cudze potknięcia, aby je sądząc i potępiając – sam niejako okazał się sprawiedliwym. Po trzecie: Osądzanie
kogoś, zwłaszcza osądzanie wyraźnie negatywne, nawet gdyby było
prawdziwe, to nie przyczynia się do pomnożenia chwały Bożej i dla
pożytku bliźniego. Takie osądzanie nie ma zazwyczaj nic wspólnego
z miłością bliźniego.
Przy okazji refleksji nad osądzaniem trzeba wyłowić jeszcze inną
prawidłowość czy też tendencję, która jest zakodowana w większej
czy mniejszej mierze w każdym człowieku. Chodzi oto, że inna miarę
przykładamy do oceny bliźnich a inna do oceny siebie.

2. Inna miara w ocenie samego siebie a inna w ocenie
bliźniego
„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz”? Chrystus wskazuje tu na wrodzoną w nas
tendencję widzenia drugich w gorszym świetle aniżeli samego siebie.
Mamy tendencję widzenia i wyolbrzymiania braków i błędów u innych
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i nie widzenia, nie dostrzegania braków, błędów i grzechów u samego
siebie. Chrystus daje nam wskazówkę: „Obłudniku, wyrzuć najpierw
belkę ze swego oka”. A więc reformę ludzi należy zaczynać od siebie
a nie od drugich. My mamy tendencję zaczynać reformę świta poczynając od zreformowania drugich. Siebie samych zaś zostawiamy
w spokoju, a winno być odwrotnie. To ja mam się najpierw zmienić
a potem domagać się zmiany u bliźniego.
Niniejsze tendencje są zauważalne w życiu społecznym, przede
wszystkim w małżeństwie, w rodzinie, w klasztorze; wszędzie tam,
gdzie ludzie żyją w jakichś grupach, społecznościach. .Gdy Matkę
Teresę z Kalkuty zapytał dziennikarz, co trzeba zmienić w dzisiejszym świecie, by świat był inny, lepszy, odpowiedziała: ciebie i mnie.
Tylko człowiek, który najpierw zmienia samego siebie i stara się
kierować samym sobą, sobie panować, tylko taki ma większe prawo
domagać się zmiany u drugich i tylko taki nadaje się do kierowania
innymi. Owocne kierowanie drugimi zakłada zdolność doi kierowania
samym sobą. Jest to ważna maksyma, zwłaszcza dla nas kapłanów,
którzy jesteśmy powołani do kierowania drugimi, w wymiarze życia
duchowego, religijnego i moralnego
Chcemy odnieść się jeszcze do ważnego przesłania czytania
pierwszego.

3. Warto słuchać Pana Boga
W czytaniu tym przedstawiony jest najazd króla asyryjskiego na
Samarię. Trzy lata trwało oblężenie. Po trzech latach król asyryjski Ozeasz zdobył Samarię i zabrał Izraelitów do niewoli do Asyrii.
Autor biblijny wyjaśnia, z jakiego powodu to się dokonało. Stało się
tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich
wyprowadził z Egiptu.
I tak zawsze bywało w historii, gdy ludzie gardzili Bożym prawem, gdy lekceważyli słowo Boże, wówczas przychodziło nieszczęście.
Ojciec Święty Benedykt XVI – często to przypomina.
Prośmy Chrystusa, by udzielił nam w tej Eucharystii mocy Ducha
Świętego, byśmy przesłanie dzisiejszej liturgii mogli wprowadzać
w czyn. Amen.
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BP IGNACY DEC

MODLITWA O NARZĘDZIE
DLA NOWEJ EWANGELIZACJI
Kłodzko, 30 czerwca r. – Homilia podczas Mszy św.
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, poprzedzającej marsz w obronie
wolnych mediów i Telewizji Trwam

Wstęp
Drodzy bracia i siostry, wczoraj w uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła zakończył się w Polsce rok szkolny 2011/2012. Dla dzieci
szkół podstawowych, dla młodzieży gimnazjów i szkół pogimnazjalnych
zaczęły się wakacje. Jutro w Kijowie meczem finałowym Hiszpania –
Włochy zakończą się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W takim
oto czasie gromadzimy się dzisiaj w tej pięknej, barokowej kłodzkiej
świątyni na sprawowanie Eucharystii w intencji wolności słowa w naszej
Ojczyźnie. Włączamy się w modlitwę Kościoła w Polsce o przyznanie
katolickiej Telewizji trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. W naszej homilii pochylmy się nad ogłoszonym wśród nas słowem Bożym.

1. Bóg ratunkiem dla człowieka
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy fragment Lamentacji proroka
Jeremiasza. Prorok płakał nad gruzami zburzonej Jerozolimy i zdawał sobie sprawę ze słuszności kary Bożej. Obok całej klęski widział
w tej próbie miłosierdzie Boga, który pragnie oczyścić niewierny
naród, kochając go zawsze jak oblubienicę. Niesiony na skrzydłach
wiary modlił się za swoich rodaków i wzywał ich do wielkiej modlitwy: „Wołaj sercem do Pana, Dziewico, Córo Syjonu; niech łzy twe
płyną jak rzeka we dnie i w nocy; nie dawaj sobie wytchnienia, niech
źrenica twego oka nie zna spoczynku” (Lm 2, 18).
Słowa proroka przyjmujemy dziś jako wezwanie do nas. Jesteśmy
w potrzebie. Nie możemy sobie poradzić z naszymi grzechami, wadami, chorobami osobistymi i społecznymi Dlatego trzeba nam wołać
o pomoc do Pana Boga, który pamięta o nas i jest gotów w każdym
czasie przychodzić nam z pomocą.
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Budującym przykładem proszenia z wiarą jest setnik, urzędnik
rzymski, poganin, który przyszedł do Jezusa z prośbą nie w swojej
sprawie, ale przyszedł prosić o uzdrowienie swego sługi, który był
sparaliżowany i bardzo cierpiał. Jezus odpowiedział: „Przyjdę i uzdrowię go”. Setnik nie kazał się fatygować Jezusowi z przychodzeniem,
ale prosił o słowo, o decyzję uzdrowienia. Wierzył, że Jezus może
dokonać tego cudu na odległość. Jezus pochwalił postawę setnika,
pochwalił przede wszystkim jego wiarę. Dlatego powiedział: „U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. [...]. Do setnika zaś
Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś»”. Ewangelista
relacjonuje: „I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie” (Mt 8, 5-13).
Drodzy bracia i siostry, to ewangeliczne wydarzenie nie tylko
przypomina nam o mocy Bożej Chrystusa, ale wzywa nas do przedstawiania naszych próśb Chrystusowi – z wiarą.

2. Modlitwa Kościoła o Boże wsparcie
Kościół nie tylko Pana Boga uwielbia, nie tylko składa dziękczynienie, ale ciągle zanosi do Pana Boga różne prośby. Ważne są prośby
na naszą świętość, o odpuszczenie nam grzechów, o wytrwanie na
drogach prawdy i miłości, o nasze zdrowie duchowe i fizyczne, ale
ważne są także prośby o inne ważne wartości. Od wielu miesięcy
modlimy się o wolność słowa w naszej Ojczyźnie, o przyznanie dla
katolickiej telewizji trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Chcemy,
by nie zamilkł głos Pana Boga i głos Kościoła w polskiej przestrzeni
medialnej. Katolicka telewizja jest nam potrzebna do dzieła nowej
ewangelizacji, o czym mówił nam bł. Jan Paweł II i obecny Ojciec
Święty Benedykt XVI.
Tak jak kiedyś, tak i dzisiaj są usiłowania, by działalność Kościoła
podporządkować władzy świeckiej, cywilnej, państwowej, by Kościół
nie głosił prawd niewygodnych dla ekipy rządzącej, by przestrzegał
poprawności politycznej. Kościół zaś nie może iść na taki układ,
nie może się na to zgodzić, bo zdradziłby Chrystusa, sprzeniewierzyłby się prawdzie. Stąd też pojawiają się ciągłe napięcia między
Kościołem a państwem. Ów konflikt wyraźnie się rysował w czasach
komunistycznych i dzisiaj odnawia się, w nowej formie, w czasach
tzw. demokracji.
Ostatnio źródłem tego konfliktu stała się katolicka telewizja
Trwam, a także Radio Maryja, „Nasz Dziennik”. Media te bowiem
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nie przestrzegają poprawności politycznej, ale są głosem Kościoła
i wolnego Narodu. Fakt nie przyznania telewizji Trwam przez Krajową
Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na cyfrowym multipleksie, odczytuje Kościół i większa część Narodu jako dyskryminację nie tylko
tej Telewizji, ale również Kościoła w naszej Ojczyźnie.
Wiemy, że Telewizja Trwam starała się od dawna o to miejsce.
Starała się wypełnić wszystkie warunki. Gdy w styczniu br. Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła negatywną decyzję wobec prośmy
Telewizji Trwam, w polskim Kościele i Narodzie podniósł się protest
przeciwko tej dyskryminacji. Nasza Kuria diecezjalna w Piśmie przeze
podpisanym napisała: „Radio Maryja, Telewizja „ Trwam” i „ Nasz
Dziennik” mają ogromne znaczenie w budowaniu i podtrzymywaniu
miłości do Pana Boga, Kościoła i Ojczyzny. Dlatego z niepokojem
przyjmuję ostatnie decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
która z nieznanych dla nas powodów odmówiła przyznania Telewizji
„Trwam” miejsca na cyfrowym multipleksie. Odrzucenie tego wniosku
jest przejawem marginalizowania potrzeb i oczekiwań ludzi wierzących w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami”. W wywiadzie udzielonym redaktorowi „Naszego dziennika”, zamieszczonym w piątkowym
wydaniu tegoż Pisma starałem się uzasadnić fakt skierowania do
diecezjan powyższej Odezwy: „(27 IV 2012). Zajęcie takiego stanowiska uważałem za mój obowiązek kościelny i obywatelski. Ludzie
Kościoła, katolicy, którzy w Polsce stanowią ogromną większość,
którzy chcą się modlić, pogłębiać swoją formację chrześcijańską, którzy chcą śledzić życie Kościoła, działalność Ojca Świętego, Stolicy
Apostolskiej, mają prawo do głosu katolickiego w swoich domach.
Jest to podstawowe prawo przysługujące człowiekowi jako osobie, aby
miał dostęp do prawdy, a nie był karmiony półprawdami czy nawet
kłamstwem. Wobec prawdy, każdy człowiek, nawet niewierzący, ma
szczególną powinność. Można ją wyrazić w pięciu podstawowych zobowiązaniach: prawdę poznawać, prawdę głosić, prawdą żyć, prawdy
bronić i prawdy się domagać. Brak prawdy w mediach zatruwa życie
osobiste, rodzinne i społeczne. Walka o wolne media jest walką o wolność Narodu”. („Nasz Dziennik Nr z dnia 27 kwietnia 2012 r. s. ).
Przez wiele polskich miast przeszły dotąd marsze w obronie telewizji Trwam. Demonstrowano także przed polskimi placówkami dyplomatycznymi. Swoje jednoznaczne poparcie w tej sprawie wyraziła
także Rada Stała Episkopatu Polski. Do Krajowej Rady Radiofonii
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i Telewizji wpłynęło ponad 2 mln. 100 tys. podpisów pod petycjami
żądającymi zmiany tej decyzji. Kolejne marsze odbędą się w najbliższą sobotę 28 bm. m.in. w Radomiu, Toruniu i w Świdnicy – stolicy
kierowanej przez Ekscelencję diecezji. Ksiądz Biskup zapowiedział
swój udział w świdnickiej manifestacji. O czym świadczy ta ogólnonarodowa mobilizacja?
Odp.: Jest to przykre, że sprawy przydziału miejsca na cyfrowym
multipleksie dla Telewizji Trwam, nie dało się załatwić w sposób normalny, na drodze przepisanego prawem postępowania. Okazało się
kolejny raz, że prawo nie jest jednakowe dla wszystkich, że można
niektóre grupy społeczne dyskryminować. Z tego, co wiemy, Fundacja
„Lux Veritatis”, spełniła wszystkie warunki potrzebne do otrzymania
miejsca na multipleksie. Jednakże nie z powodów merytorycznych,
obiektywnych, ale wyraźnie z powodów politycznych nie otrzymała
owego miejsca. Jest to cios wymierzony nie tylko w tę Telewizję, ale
w cały Naród, a w szczególności w tych, którzy tę Telewizję oglądają.
Sprawy nie można było zostawić bez reakcji, w sytuacji, gdy odmawia
się wierzącym przysługującego im prawa do prawdy. Nie można było
pozostać biernym. Społeczeństwo, wiedzione zmysłem samozachowawczym, podjęło modlitwę i marsze w obronie Telewizji Trwam i wolnych
mediów. Jest to słuszny krok w sytuacji, gdy bezskuteczne są normalne
starania. Szkodliwa byłaby tu bierność. Św. Josemaria Escrivá powiedział: „Do zwycięstwa zła w świecie potrzeba tylko bezczynności ludzi
dobrych”. A bł. Jan Paweł II w Adhortacji Christifideles laici napisał:
„Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia – dzisiaj bardziej
jeszcze staje się winą”. Stąd trzeba się cieszyć, że do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji wpłynęło już ponad 2 mln 100 tys. podpisów
domagających się przyznania Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym
multipleksie. Naród wyruszył także na ulice. Już w kilkudziesięciu polskich miastach, a także wśród Polonii, odbyły się marsze w obronie
wolności w mediach i w obronie telewizji Trwam. Mamy w pamięci
centralny marsz w warszawie, w ub. sobotę, 21 kwietnia. To była wielka
manifestacja przedstawicieli Kościoła i Narodu w tej sprawie. Cieszę
się, że Świdnica dzisiaj dołącza do tego dzieła”.
Pragniemy ten marsz przeprowadzić w pokoju i dużej kulturze,
bez złowrogich okrzyków. Nie chcemy stosować metody niektórych
mediów komercyjnych, aby podjudzać i skłócać nasze społeczeństwo.
Kościół jest posłany, aby ludzi jednoczyć wokół Chrystusa, wokół
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prawdy i dobra. Kościół ma prawo mówić własnym głosem, a tego
głosu udzielają mu w tak wielkiej mierze Telewizja Trwam i Radio
Maryja. Dziennikarzy tu obecnych prosimy, aby nie pogłębiali konfliktu, ale by raczyli zauważyć, że jest to pokojowa forma domagania
się prawdy , domagania się wolności dla mediów, w tym domagania
się równego traktowania katolickiej Telewizji Trwam.
Media mają służyć przede wszystkim Narodowi, także Kościołowi,
a nie tylko ekipie rządzących – do utrzymania się przy władzy. Kościół
nie napuszcza, by kogoś odsuwać ad władzy, ale domaga się od władz
należnych praw i wzywa tych, którym została powierzona troska o dobro wspólne Narodu – do wykonywania misji: w sprawiedliwości,
prawdzie i miłości.
Popieramy całkowicie stanowisko Ojca Dyrektora Tadeusza
Rydzyka, który twierdzi, że dyskryminacja Telewizji Trwam jest próbą zamykania Kościołowi ust. Katolicy zrzeszeni w Kościele mają
prawo mówić własnym głosem i korzystać z osiągnięć współczesnej
techniki medialnej. Państwo, które sprawuje pieczę nad tym dobrem,
jakim jest coraz lepsza technika komunikowania ludzkiej myśli, nie
powinno wykluczać katolików, którzy stanowią większość naszego
społeczeństwa i płacą podatki na cele społeczne. Kościół w Narodzie
jest podmiotem życia publicznego i w dialogu społecznym, w prowadzeniu misji ewangelizacyjnej, powinien posiadać jak najlepsze
możliwości medialne potrzebne do prowadzenia swojej działalności.
W Polsce mamy kilkadziesiąt kanałów i programów telewizyjnych.
Większość z nich znajduje się w rękach ludzi, którzy szerzą idee i postawy liberalistyczne, często antychrześcijańskie. Prezentują niekiedy
wypaczony wizerunek człowieka, promują rożnego rodzaju dewiacje
moralne, uznając je za obowiązująca normę. Katolicy mają niezbywalne prawo do posługiwania się mediami w głoszeniu Ewangelii
i w promowaniu wartości religijnych, moralnych i narodowych. Jeszcze
raz powtarzam, że media nie powinny służyć jedynie jednej opcji
politycznej czy społecznej, ale winny służyć wszystkich, przede wszystkim narodowej większości. Większość nie może być dyskryminowana
przez mniejszość, bo to nie ma nic wspólnego z demokracją. To jest
po prostu totalitaryzm, poniżanie godności człowieka.
Zapraszam wszystkich wspólnej modlitwy i marszu na rzecz poparcia Telewizji Trwam i obrony wolności w mediach, gdyż wolne
media są podstawą wolności Narodu. Amen.
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11.
o. MIROSŁAW GRAKOWICZ CSsR

KONFERENCJA PODCZAS PIELGRZYMKI
DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

„Rok Wiary” darem i zadaniem dla kapłana
– wybrane aspekty
Stary Wielisław, 2 maja 2012 r.

1. Wstęp
W motu proprio ogłaszającym Rok Wiary, który zaczyna się od
słów: Porta Fidei1, Ojciec Święty Benedykt XVI zaprasza wszystkich
wierzących, a zwłaszcza biskupów i kapłanów, do odnowienia jedności z Następcą Piotra2. Jedność w Kościele rodzi owoc w postaci
daru obecności Chrystusa oraz stanowi warunek wysłuchania każdej
modlitwy skierowanej Boga Ojca. „Dalej, zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie, o coś prosić będą, to wszystkiego
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 19-20).
Następca św. Piotra oczekuje, że przeżyty w jedności „czas łaski”,
związany z Rokiem Wiary przyczyni się do zintensyfikowania refleksji
na temat wiary, ożywi świadomość uczniów Chrystusa i wzmocni ich
przywiązanie do Ewangelii. Będzie też okazją do publicznego dania świadectwa, przez wyznanie wiary w Jezusa Zmartwychwstałego
w naszych katedrach, i kościołach całego świata; w naszych domach
i rodzinach, wspólnotach zakonnych i parafialnych3.
Podwoje wiary, które Bóg otworzył onegdaj poganom, nie tylko
z Antiochii4, są otwarte również dzisiaj. I również dzisiaj występuje
taki sam warunek, który należy spełnić, aby było możliwe wejście przez
„drzwi wiary”. Jest nim trud głoszenia Bożego Słowa i decyzja woli
człowieka, aby pozwolić Duchowi Świętemu kształtować swe serce5.
1
2
3
4
5

Por. Dz 14.
Por. Benedykt XVI, Porta fidei, nr 8.
Tamże
Patrz Dz 14, 27.
Por. Benedykt XVI, Porta fidei, nr 1.
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Przekroczenie „drzwi wiary” jest równoznaczne z wejściem na
pielgrzymi szlak. Początkiem jego jest chrzest święty, który umożliwia
zwracanie się do Boga jak do Ojca. Ziemskim zwieńczeniem pielgrzymowania jest dar śmierci, która wprowadza w życie wieczne Trójcy
Przenajświętszej6. Zadaniem pasterzy Kościoła jest podjęcie tej samej
pielgrzymki wiary, którą realizuje Chrystus, posłuszny woli Ojca, aby
wyprowadzić ludzi z pustyni – synonimu śmierci, ku przestrzeni życia,
to znaczy ku przyjaźni z Chrystusem, Synem Bożym, który daje życie
i daje je w pełni7. Rozpoczynający się w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia
II Soboru Watykańskiego (11października 2012) Rok Wiary, który
potrwa do uroczystości Chrystusa Króla, czyli do 24 listopada 20138
jest darem łaski Boga a zatem jest zadaniem dla człowieka. Zadanie
to, w swej istocie, sprowadza się do przyjęcia tego daru łaski. Dar
wiary, który uczeń Chrystusa otrzymuje nie może być przez niego
ukrywany czy zachowany tylko dla siebie samego. Jest to, bowiem
chryzmat, który ma służyć Kościołowi i całemu światu. Nie możemy
zgodzić się na to – pisze Papież – aby sól zwietrzała, a światło było
trzymane pod korcem. Wzywa on wszystkich chrześcijan, ale przede
wszystkim duchownych, aby na nowo odkryli smak karmienia się
słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem
życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami9.
Wydaje się, że spośród wielu zadań, które wyznacza kapłanom
Rok Wiary dwa z nich wybijają się na pierwszy plan. Po pierwsze
jest to powrót do źródeł, czyli do Chrystusa, w którego wiara jest
drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny. Metodą tego
revertimini ad fontes jest odkrycie smaku „karmienia się Bożym
słowem, wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem życia”10.
Po drugie, jest to troska o budowanie jedności z Następcą św. Piotra,
poprzez jedność z biskupem oraz jedność w kolegium prezbiterów,
rozumianą szeroko, to znaczy w wymiarze Kościoła, diecezji oraz
poszczególnych dekanatów, czy chociażby relacji sąsiedzkich pomiędzy kapłanami. Chodzi zatem o troskę, o Kościół rozumiany jako
wspólnota, w której solidarność kapłańska odgrywa bardzo ważną rolę.
Można do niej odnieść słowa bł. Jan Paweł II skierowane do świata
6
7
8
9
10

Tamże.
Tamże, nr 2.
Tamże, nr 4.
Tamże, nr 3.
Tamże.
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pracy podczas trzeciej pielgrzymki do Polski w Gdańsku11. Pozwolę
sobie na pewną parafrazę tej papieskiej wypowiedzi, aby uwypuklić
zasadniczy charakter solidarności pomiędzy kapłanami. Jeden drugiego brzemiona noście – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją
dla kapłańskiej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi,
a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A zatem
nigdy: jeden kapłan przeciw drugiemu kapłanowi. Jedni kapłani –
przeciw drugim kapłanom. I nigdy „brzemię” dźwigane przez kapłana
samotnie bez pomocy drugich kapłanów. W kontekście tego, co
niedawno wydarzyło się w Austrii, należy podkreślić jeszcze jedno,
że nie można dokonywać reformy Kościoła bez jedności z Ojcem
Świętym. Taka reforma zawsze skończy się „reformacją” i kolejną
raną zadaną Kościołowi.

2. Powołani do bycia jak Jezus
Owego pierwszego dnia tygodnia po Zmartwychwstaniu, gdy
Apostołowie z obawy przed Żydami zamknęli się w Wieczerniku.
Jezus, jak podaje Ewangelista Jan, stanął pośród nich i pozdrowiwszy
słowami „Pokój wam!” pokazał im swoje ręce i swój bok. Następnie
zwrócił się do nich i wypowiedział słowa, które zdumiewają i w jakiś szczególny sposób definiują to, co znaczy być kapłanem: „Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane” (J 20, 19-23). Na pytanie: w  czym wyraża się tożsamość
kapłańska, na podstawie wyżej zacytowanego fragmentu Ewangelii św.
Jana, można dać odpowiedź, że kapłan, to ten, który został wybrany
przez Chrystusa, żeby przedłużać Jego obecność w czasie. Powołanie
kapłańskie, to być Chrystusem pośród ludzi. Niestety, czasami kapłan nie jest Chrystusem, a jeżeli nim nie jest, niewiele znaczy. Jego
kazania są pustymi słowami, a kościoły wyludnione. Słowem, które
Chrystus przekazywał, był bowiem On sam. Jeżeli ksiądz najpierw
żyje tym, co później głosi, jego słowo będzie Chrystusem, i również
ksiądz stanie się drugim Chrystusem, bo to nie tyle wiedza czyni
księdza, ile charyzmat ożywiony miłością12.
11
12

Gdańsk – Zaspa, 12.06.1987 r.
Por. Chiara Lubich, Il celibato sacerdotale, Città nuova 14 (1970/73) s. 9.
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We wspomnianym motu proprio Papież zauważa, że każdy kapłan
zasłuchany w Jezusa, niezależnie od pełnionej funkcji w Kościele,
ani czasu czy miejsca, w którym przyszło mu żyć i pełnić posługę,
przeżywa wewnętrzne doświadczenie jakiegoś niedostatku wiedzy
odnoszącej się do jego misji, który wyraża się poprzez pytanie: „Cóż
mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” (J 6, 28). Na to pytanie ucznia, a może przede wszystkim kapłana, Jezusa odpowiada:
„Na tym polega dzieło Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On
posłał” (J 6, 29)13.
Skoro kapłani są powołani do bycia alter Christus, to zbliżający się rok łaski wzywa ich do odważnej decyzji wiary, polegającej
na całkowitym zaufaniu Bogu, na bezwarunkowym zaufaniu Jemu
w każdym czasie i każdych okolicznościach, które się przydarzają.
To zaufanie jest również zgodą na to, aby On mógł, według własnej,
boskiej pedagogiki, formować nas, dzień po dniu, na obraz i podobieństwo swojego umiłowanego Syna. Dlatego tak ważna, w aspekcie
wiary, jest dla księdza ta prosta i pełna ufności modlitwa Psalmisty:
„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś
ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.” (Ps 23, 4).

2.1. Codzienne życie Słowem Bożym 14
Uwierzyć, to znaczy przyjąć Słowo. Ono zaś, tym, którzy je przyjmują daje moc stania się Bożymi dziećmi. To znaczy takimi, jakich
chce ich Bóg, czyli narodzonymi z Niego15. Któż jak nie kapłan ma
być tym, który narodził się z Boga? A skoro tak, to nierozerwalnym
elementem kapłańskiego życia jest codzienna dyspozycyjność wobec
Słowa Bożego.
Bóg jest troskliwym Ojcem. Gdy Izrael podjął trudną wędrówkę
przez pustynię troszczy się o wodę i pokaram dla niego, codziennie
zsyła Hebrajczykom mannę. Również nam kapłanom, codziennie
zastawia stół swego Słowa. Chce, abyśmy tym Słowem się karmili.
I tak, jak posiłek wyznacza podstawowy rytm życia ludzkiego, tak
Słowo Boże powinno stać się tym, co nadaje rytm życia kapłańskiego, co stanowi jego codzienny pokarm. Słowo Boże każdego dnia
13 Por. Benedykt XVI, Porta fidei, nr 3.
14 Treść punktów 2.1. do 3. inspirowana jest wypowiedzią o. Amadeo Cencini FdCC,

Życie w rytmie Słowa, Jak pozwolić się kształtować przez Pismo? Fonoteka Centrum
Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
15 Por. J 1, 12-13.
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przynosi nam podwójne objawienie. Po pierwsze objawia nam to, co
Bóg nam daje i do czego nas powołuje. Równocześnie mówi nam
to, kim my jesteśmy. Objawia prawdę o nas, niekiedy prawdę niezmiernie bolesną dla nas samych. Ale zawsze jest to prawda, która
wyzwala i mobilizuje człowieka do ciągłego wzrostu. Nie jest to łatwe
doświadczanie. Księga Mądrości powie, że jest ono porównywalne
z tym, co dzieje się w rozżarzonym tyglu ze złotem16. Doświadczenie
prawdy o sobie samym, w kontekście Bożego Słowa jest zabiegiem
oczyszczającym i uszlachetniającym. Dlatego tak ważne jest dla każdego kapłana odkrywanie siebie samego bardziej w Słowie Boga, niż
w słowie ludzkim. Poważnym bowiem zagrożeniem dla życia i misji
kapłańskiej jest chęć przypodobania się bardziej człowiekowi niż
Bogu. Kapłani nie mogą zapomnieć o tym, co przed Sanhedrynem
powiedział św. Piotr i Apostołowie. „Trzeba bardziej słuchać Boga
niż ludzi” (Dz 5, 29).

2.2. Słowo, które spełnia się w nas
Możemy też zapytać, dlaczego Bóg daje nam codziennie swoje
Słowo? Otóż, daje nam je po to, aby spełniło się ono w naszych sercach, podobnie jak spełniło się w łonie Maryi. Słowo stało się w Jej
łonie ciałem. Bóg za zgodą Maryi wziął swoje ziemskie ciało z Jej
ciała, dlatego mógł zamieszkać pośród nas. Kapłan, który pozwala
Słowu Bożemu, aby spełniło się w nim, pozwala Bogu zamieszkać
pośród tych ludzi, wśród których sam się znajduje. W ten sposób
staje się przedłużeniem obecności Chrystusa. Niesie Go w te miejsca
i do tych ludzi, do których sam idzie. Niezależnie od tego czy głosi
im Dobrą Nowinę wprost, czy daje świadectwa swoją obecnością
pośród znajomych parafian lub przyjaciół.

2.3. Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Codzienne karmienie się Słowem Boga sprawia, że dzień, który
przeżywamy jest uczyniony przez Boga. To dzień, który daje nam
Pan. A wtedy wszystko co się wydarza, niezależnie od tego czy to
sprawia nam radość, czy niesie smutek, a nawet cierpienie i śmierć,
jest darem Boga. Wszystko cokolwiek się wydarzy jest ogarnięte
wszechpotężnymi „dłońmi” Boga.
16

Por. Md 3, 6.
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Jeżeli zapominamy o tym, zaczynamy sami konstruować dzień.
A wtedy nie jest to dzień, który dał nam Pana, ale dzień uczyniony
przez nas samych. A taki dzień jest biedny, pusty, słowem do wyrzucenia. Dzieje się tak, ponieważ nie potrafimy jako kapłani odróżnić
dzieł Boga od Niego samego. I stawiając w miejsce Boga jego dzieła,
albo co gorsze, dzieła człowieka, stajemy się ofiarą idolatrii, która
powoduje, że tak przeżyty dzień, nie jest wyrazem wiary w Boga
i zaufania Jemu.
Bardzo interesujące świadectwo całkowitego zwierzenia się Bogu
w jednej z najtrudniejszych chwil swego życia daje kardynał Van
Thuan. „W czasie mojej długiej udręki, w czasie dziewięciu lat spędzonych w izolacji, w celi bez okien, czasami w świetle elektrycznym
włączonym bez przerwy przez wiele dni, a czasami w zupełnej ciemności, czułem, że duszę się z gorąca i wilgoci, czułem, że znajduję
się na granicy obłędu. […]. Nie mogłem spać, dręczyły mnie myśli,
że musiałem porzucić diecezję, że ulegną zniszczeniu wszystkie te
dzieła, które rozpocząłem dla Bożej chwały. […] Pewnej nocy, w głębi
mego serca usłyszałem głos, który powiedział mi: „Dlaczego się tak
dręczysz? Musisz odróżnić Boga od dzieł Bożych. To wszystko, czego
dokonałeś i co pragniesz kontynuować: wizyty duszpasterskie, kształcenie seminarzystów, zakonników i zakonnic, świeckich i młodzież,
budowanie szkół, tworzenie misji, aby kształtować i ewangelizować
nowych chrześcijan… – to wszystko jest wspaniałym dziełem Bożym,
ale nie jest Bogiem! Bóg powierzy swe dzieła innym osobom, które
są o wiele zdolniejsze od ciebie. Wybrałeś samego Boga, ale nie Jego
dzieła! Światło to przyniosło mi nowy pokój”17.
O ilu dniach naszego kapłańskiego życia możemy powiedzieć, że
są to dni uczynione przez Pana?

2.4. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał18
Jako kapłani podlegamy formacji ciągłej. Na czym, w swej istocie,
ona polega? Otóż, formacja to Słowo Boże wypełniające się w nas.
Jej celem jest stawanie się coraz bardziej podobnym do Chrystusa,
każdy zgodnie z własną osobowością, charakterem i powołaniem.
Chodzi bowiem o to, aby mieć serce Chrystusa. Św. Paweł w liście
do Filipian zachęca, abyśmy mieli te same uczucia, które ożywiały
17
18

Kard. François – Xavier Van Thuan, Świadkowie nadziei, Kraków 2001, ss. 54-55.
Por. J 3, 30.
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Chrystusa19. Apostoł Narodów mówiąc o tym, abyśmy posiadali
te same uczucia, które były w Jezusie Chrystusie wskazuje, że nie
wystarczy zwykłe naśladowanie zachowania Syna Bożego. Prawdziwa
formacja ma prowadzić uczniów Chrystusa do ewangelizacji ich uczuć.
Dramat Faryzeuszów czy Saduceuszów polegał na tym, że byli gotowi
na największe poświęcenia w celu wiernego przestrzegania Bożego
prawa. Ale ich uczucia były dalekie od tego, co oczekiwał od nich
Bóg. Dlatego Psalmista prorokuje mówiąc: „Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za grzech
nie żądałeś. Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę; w zwoju księgi
o mnie napisano: Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę,
a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu” (Ps 40 7-9).
Czyż nam kapłanom nie grozi podobny dramat polegający na tym,
że zachowujemy się poprawnie, ale nasze uczucia są wielokrotnie pogańskie? Nie wystarczy bowiem zewnętrzne poprawne zachowanie, które
jest oczywiście czymś dobrym i pożądanym, ale Bóg chce od nas czegoś
więcej, chce, abyśmy mieli te same uczucia, które ożywiały Jego Syna.
Jest to bardzo ważne zwłaszcza w kontekście misji głoszenia Ewangelii.
Jeżeli skuteczność docierania do słuchaczy jest związana ze spójnością
tego, co się mówi z tym, jak się postępuje, a to z kolei wynika z tego,
kim się jest, to uczucia odgrywają tu wielką rolę. Głosiciel Ewangelii jest
wiarygodny w takiej mierze, w jakiej jego uczucia są ewangeliczne, są
uczuciami Chrystusa. W przeciwnym razie staje się „sprzedawcą dymu”,
„wielkim iluzjonistą”, „cymbałem brzmiącym”. Taką formację, która
przemienia nasze uczucia w uczucia Syna, może prowadzić tylko Bóg
Ojciec, ponieważ tylko On zna Syna. Bóg Ojciec, który nas kocha miłością
odwieczną pragnie ukształtować nas kapłanów na obraz swego Syna.
Chce, abyśmy zawierzyli Jego miłości. W przepiękny sposób wyraził to
Bóg poprzez Jeremiasza. „Ja zaś powiedziałem sobie: Jakże chciałbym
cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród
posiadłości narodów! Myślałem: będziesz Mnie nazywał: «Mój Ojcze!»
i nie odwrócisz się ode Mnie” (Jr 3, 19).
Wyrazem prawdziwego zawierzenia Bogu jest wewnętrzna gotowości oddania życia, tak jak oddał je Syn. „Ja życie swoje oddaję,
aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od
siebie je oddaję”. (J 10, 17). I taka postawa stanowi cel wszelkiej
formacji. Ponieważ najbardziej możemy stać się podobni do Syna
19
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Bożego właśnie wtedy, gdy sami dobrowolnie, z miłości, oddamy
nasze życie Bogu.
„Jakie to piękne, jakie wielkie: znać i kochać Boga, służyć Bogu!
Tylko to jest naszym zadaniem na tym świecie. Wszystko, co robimy
poza tym jest czasem straconym. […] Kochać Boga z całego serca
znaczy kochać tylko jego, uobecniać Go we wszystkim, co kochamy”20.

3. Wziąć Maryję do siebie
Niedoścignionym dla nas wzorem całkowitego zwierzenia się we
wierze Bogu jest Maryja. Przez wiarę przyjęła słowa anioła i uwierzyła
w zwiastowanie, że stanie się Matką Boga w posłuszeństwie swego
oddania (por. Łk 1, 38). Przez wiarę szła za nauczającym Panem i pozostała z Nim aż do Golgoty. (por. J 19, 25-27). W wierze cieszyła
się owocami zmartwychwstania Jezusa i zachowując w swoim sercu
wszelkie wspomnienia (por Łk 2, 19-51) przekazała je Dwunastu
zgromadzonym w Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha Świętego
(por. Dz 1, 14; 2, 1-4)21. Jezus, umierając na krzyżu, zwrócił się do
swojej Matki i wskazując na Jana, powiedział: „Niewiasto, oto syn Twój”
(J 19, 26). Potem patrząc na Jana, dodał: „Oto matka twoja” (J 19, 27).
Wierzymy, że w owej chwili, w osobie Jana Jezus powierzył Maryi
wszystkich chrześcijan. Ponieważ Jan był również kapłanem, owego
dnia Jezus dał więc wszystkim kapłanom, w sobie Jana, wskazówkę,
zaproszenie, przykazanie: postrzegać Maryję jak matkę i wziąć Ją do
siebie22. To również dla nas kapłanów jest szczególnym zaproszeniem
Roku Wiary: odnowić nasze przywiązanie do Matki, wziąć Ją do siebie. Maryja jest bowiem nieocenionym wsparciem dla kapłanów w naszej posłudze Kościołowi. Wyrazem synowskiego oddania się Matce
Chrystusa i naszej, niech będzie częste nawiedzanie Jej sanktuariów,
a zwłaszcza w Roku Wiary sanktuarium Strażniczki Wiary w Bardzie.
4. Oddaję Ci moją duszę
Na zakończenie, albo zamiast niego, proponuję, abyśmy powierzyli
siebie samych i naszą diecezję Bogu Ojcu poprzez słowa modlitwy bł.
Karola de Foucauld23, zatytułowanej wdzięcznie modlitwą oddania:
20
21
22
23

Św. Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars. Myśli, Kraków 2000, ss. 75-76
Benedykt XVI, Porta fidei, nr 13.
Chiara Lubich, Il sacerdote oggi, il religioso oggi, Gen`s 12 (1982) n. 6, s.6.
Bł. Karol de Foucauld, Pregiera dell`abbandono, http://www.jesuscaritas.191.
it/preghiera.htm, tłumaczenie własne autora.
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Ojcze mój, oddaję się Tobie:
czyń ze mną, co Ci się podoba!
Cokolwiek zrobisz ze mną, dziękuję Ci.
Jestem gotowy na wszystko,
przyjmuję wszystko,
aby tylko Twoja wola wypełniła się we mnie
i we wszystkich twych stworzeniach.
Nie pragnę niczego innego, mój Boże.
Oddaję moją duszę,
w Twoje ręce,
tobie ją oddaję, mój Boże,
z całą miłością mojego serca,
ponieważ Ciebie kocham.
Tego wymaga miłość do ciebie:
podarować się,
oddać się w Twoje ręce,
bez miary,
z nieskończonym zaufaniem,
bo jesteś moim Ojcem.
Amen!
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