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I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ
A. ORĘDZIA
1.
„BĘDZIECIE ŚWIĘCIĆ PIĘĆDZIESIĄTY ROK,
OZNAJMIJCIE WYZWOLENIE W KRAJU DLA
WSZYSTKICH JEGO MIESZKAŃCÓW. BĘDZIE TO
DLA WAS JUBILEUSZ” (KPŁ 25, 10)
ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW
O OCHRONĘ ŚWIATA STWORZONEGO
Drodzy bracia i siostry,
Co roku, zwłaszcza od publikacji encykliki Laudato sì (dalej: LS),
24 maja 2015 r., pierwszy dzień września wyznacza rodzinie chrześcijańskiej Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego.
Od niego rozpoczyna się Czas dla Stworzenia, kończący się 4 października, we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. W tym okresie
chrześcijanie na całym świecie pogłębiają swoją wiarę w Boga Stwórcę
i jednoczą się w sposób szczególny na modlitwie i w działaniach na
rzecz ochrony wspólnego domu.
Cieszę się, że tematem wybranym przez rodzinę ekumeniczną
na obchody Czasu dla Stworzenia 2020 jest „Jubileusz dla Ziemi”,
właśnie w roku, w którym przypada pięćdziesiąta rocznica ustanowienia Dnia Ziemi.
W Piśmie Świętym Jubileusz jest świętym czasem służącym przypomnieniu, powrotowi, odpoczynkowi, naprawianiu i radości.

1. Czas, by sobie przypomnieć
Jesteśmy zaproszeni, by przede wszystkim przypomnieć sobie, że
ostatecznym przeznaczeniem stworzenia jest wejście w „wieczny szabat” Boga. Jest to podróż, która odbywa się w czasie, obejmująca rytm
siedmiu dni tygodnia, cykl siedmioletni i wielki Rok Jubileuszowy,
wieńczący siedem lat szabatowych.
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Jubileusz jest także czasem łaski, żeby przypomnieć o pierwotnym
powołaniu stworzenia, by było i rozwijało się jako wspólnota miłości.
Istniejemy jedynie poprzez relacje: z Bogiem Stwórcą, z naszymi
braćmi i siostrami jako członkami wspólnej rodziny i ze wszystkimi
stworzeniami, które zamieszkają w naszym domu. „Wszystko jest
ze sobą powiązane i my, wszyscy ludzie, jesteśmy zjednoczeni jako
bracia i siostry we wspaniałej pielgrzymce, połączeni miłością, którą
Bóg obdarza każde ze swoich stworzeń, a która łączy nas z bratem
Słońcem, Księżycem, siostrą rzeką i matką Ziemią” (LS, nr 92).
Jubileusz jest więc czasem, aby upamiętniać, by strzec pamięć,
że istniejemy we wzajemnej relacji. Trzeba nam stale pamiętać, że
„wszystko jest ze sobą powiązane i że autentyczna troska o nasze
życie i naszą relację z naturą jest nierozerwalnie związana z wymiarem
sprawiedliwości i braterstwa oraz wierności wobec innych” (LS, nr 70).

2. Czas, by powrócić
Jubileusz to czas, by zawrócić i opamiętać się. Zerwaliśmy więzi,
które łączyły nas ze Stwórcą, z innymi ludźmi i z resztą stworzenia.
Musimy uzdrowić te zniszczone relacje, które są niezbędne do utrzymania siebie i całej tkanki życia.
Jubileusz jest czasem powrotu do Boga, naszego miłującego
Stwórcy. Nie można żyć w harmonii ze stworzeniem, nie będąc w pokoju ze Stwórcą, który jest źródłem i przyczyną wszystkich rzeczy. Jak
zauważył papież Benedykt XVI, „brutalna konsumpcja stworzenia
zaczyna się tam, gdzie nie ma Boga, tam gdzie materia jest odtąd dla
nas tylko materialna, gdzie my sami jesteśmy ostateczną instancją,
gdzie wszystko po prostu należy do nas” (Spotkanie z duchowieństwem
diecezji Bolzano-Bressanone, 6 sierpnia 2008).
Jubileusz zachęca nas, byśmy ponownie pomyśleli o innych,
zwłaszcza o ubogich i najsłabszych. Jesteśmy wezwani, by ponownie
zaakceptować pierwotny i życzliwy plan Boga odnośnie do stworzenia jako wspólnego dziedzictwa, uczty, którą należy dzielić ze
wszystkimi braćmi i siostrami w duchu braterstwa; nie w bezładnym
współzawodnictwie, ale w radosnej komunii, gdzie będziemy się wzajemnie wspierali i chronili. Jubileusz jest czasem dawania wolności
uciśnionym i tym wszystkim, którzy są zakuci w dyby różnych form
współczesnego niewolnictwa, z handlem ludźmi i pracą małoletnich
włącznie.
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Ponadto, musimy ponownie słuchać ziemi, wskazanej w Piśmie
Świętym jako adamah, miejsce, z którego został wzięty człowiek,
Adam. Dzisiaj przerażony głos stworzenia wzywa nas, byśmy powrócili na właściwe miejsce w naturalnym porządku, byśmy pamiętali,
że jesteśmy częścią, a nie panami, wzajemnie połączonej sieci życia.
Zniszczenie różnorodności biologicznej, zawrotny wzrost liczby katastrof klimatycznych, nierównomierny wpływ obecnej pandemii na
najuboższych i najsłabszych, to dzwonki alarmowe w obliczu niepohamowanej zachłanności konsumpcji.
Zwłaszcza w obecnym Czasie dla Stworzenia, słuchajmy tętna
stworzenia. Ujrzało ono bowiem światło, aby ukazać i przekazać
chwałę Boga, aby pomóc nam odnaleźć w jego pięknie Pana wszystkich rzeczy i do Niego powrócić (por. św. Bonawentura, In II Sent.,
I,2,2, q. 1, concl; Brevil., II,5.11). Ziemia, z której zostaliśmy wzięci,
jest więc miejscem modlitwy i medytacji: „rozbudźmy zmysł estetyczny i kontemplacyjny, jaki Bóg w nas umieścił” (Adhort. apost.
Querida Amazonia, nr 56). Zdolność do zadziwienia i kontemplacji
jest czymś, czego możemy się nauczyć szczególnie od naszych braci
i sióstr z ludów pierwotnych, którzy żyją w harmonii z ziemią i jej
różnorodnymi formami życia.

3. Czas na odpoczynek
W swojej mądrości Bóg zastrzegł dzień szabatu, aby ziemia i jej
mieszkańcy mogli odpocząć i się pokrzepić. Dzisiaj jednak nasz styl
życia wpycha planetę poza jej ograniczenia. Nieustanne żądanie
rozwoju oraz nieustanny cykl produkcji i konsumpcji wyczerpują
środowisko naturalne. Zanikają lasy, dochodzi do erozji gleb, giną
pola, dochodzi do coraz większego poszerzania się pustyń, morza
ulegają zakwaszeniu i nasilają się burze: stworzenie jęczy!
Podczas Jubileuszu Lud Boży był zaproszony do odpoczynku od
swoich zwykłych prac, aby pozwolić ziemi się odrodzić i odbudować
świat dzięki obniżeniu zwykłej konsumpcji. Dziś musimy znaleźć sprawiedliwy i zrównoważony styl życia, który przywróciłby Ziemi należny
jej odpoczynek, takie sposoby utrzymania się, które wystarczyłyby
dla wszystkich, nie niszcząc utrzymujących nas ekosystemów.
Obecna pandemia w jakiś sposób doprowadziła nas do ponownego
odkrycia prostszego i bardziej zrównoważonego stylu życia. Kryzys
dał nam w pewnym sensie szansę na wypracowanie nowych sposobów
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życia. Można było stwierdzić, że Ziemia może odżyć, jeśli pozwolimy
jej odpocząć: powietrze stało się czystsze, woda bardziej przejrzysta, gatunki zwierząt powróciły do wielu miejsc, z których zniknęły.
Pandemia doprowadziła nas na rozdroże. Musimy wykorzystać ten
decydujący moment, aby położyć kres działalnościom i zamierzeniom
zbędnym i destrukcyjnym, a także pielęgnować wartości, powiązania
i projekty służące rozwojowi życia. Musimy przeanalizować nasze nawyki w zakresie zużycia energii, konsumpcji, transportu i odżywiania.
Musimy usunąć z naszych gospodarek aspekty nieistotne i szkodliwe
oraz stworzyć owocne sposoby handlu, produkcji i transportu dóbr.

4. Czas, by naprawiać
Jubileusz jest czasem naprawy pierwotnej harmonii stworzenia
i uzdrowienia zagrożonych relacji międzyludzkich. Zachęca nas do
przywrócenia sprawiedliwych stosunków społecznych, zwracając
każdemu człowiekowi jego wolność i jego dobra oraz darując długi innym. Nie możemy zatem zapominać o historii wyzyskiwania
Południa planety, które spowodowało ogromny dług ekologiczny,
głównie z powodu grabieży zasobów i nadmiernego wykorzystywania
wspólnej przestrzeni środowiska przyrodniczego dla składowania odpadów. Nadszedł czas na sprawiedliwość naprawczą. W związku z tym
ponawiam swój apel o umorzenie zadłużenia krajów najsłabszych
w świetle poważnych skutków kryzysu zdrowotnego, społecznego
i gospodarczego, z jakim borykają się one w wyniku Covid-19. Trzeba
też zapewnić, aby bodźce do odrodzenia, które są opracowywane
i wdrażane na szczeblu globalnym, regionalnym i krajowym, były
rzeczywiście skuteczne, z polityką, ustawodawstwem i inwestycjami
skoncentrowanymi na dobru wspólnym i by zapewniały osiągnięcie
globalnych celów społecznych i środowiskowych.
Trzeba też naprawić Ziemię. Przywrócenie równowagi klimatycznej jest niezwykle ważne, ponieważ znajdujemy się w sytuacji
kryzysowej. Kończy nam się czas, o czym przypominają nasze dzieci
i młodzież. Należy zrobić wszystko, co możliwe, aby ograniczyć wzrost
średniej temperatury na świecie do poziomu poniżej progu 1,5°C,
jak stwierdzono w porozumieniu paryskim w sprawie zmian klimatycznych: jego przekroczenie okaże się katastrofalne, zwłaszcza dla
najuboższych wspólnot na całym świecie. W tym krytycznym momencie konieczne jest promowanie solidarności wewnątrzpokoleniowej
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i międzypokoleniowej. W ramach przygotowań do ważnego szczytu
klimatycznego w Glasgow, w Wielkiej Brytanii (COP 26), wzywam
wszystkie kraje do przyjęcia bardziej ambitnych celów krajowych
w zakresie ograniczenia emisji.
Równie istotne jest przywrócenie różnorodności biologicznej
w kontekście bezprecedensowego zanikania gatunków i degradacji
ekosystemów. Konieczne jest poparcie apelu ONZ o ochronę 30%
powierzchni Ziemi jako siedliska (habitat) chronionego do 2030 r.
w celu powstrzymania alarmującego tempa utraty różnorodności
biologicznej. Zachęcam wspólnotę międzynarodową do współpracy
w celu zapewnienia, aby szczyt w sprawie różnorodności biologicznej
(COP 15) w Kunming, w Chinach, był punktem zwrotnym w kierunku
przywrócenia Ziemi jako domu, w którym obﬁtuje życie, zgodnie
z wolą Stwórcy.
Jesteśmy zobowiązani do naprawy zgodnie z zasadami sprawiedliwości, zapewniając, aby ci, którzy zamieszkiwali daną ziemię od
pokoleń, mogli na nowo odzyskać w pełni jej używanie. Trzeba chronić
wspólnoty tubylcze przed przedsiębiorstwami, zwłaszcza międzynarodowymi, które, poprzez szkodliwe wydobycie paliw kopalnych, minerałów, drewna i produktów rolno-przemysłowych, „w krajach mniej
rozwiniętych czynią to, czego nie mogą czynić w krajach wnoszących
kapitał” (LS, nr 51). To złe postępowanie biznesowe stanowi „nową
postać kolonializmu” (Św. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników
VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 27 kwietnia
2001, cyt. w Querida Amazonia, nr 14), która haniebnie wykorzystuje
wspólnoty i kraje najuboższe w desperackim poszukiwaniu rozwoju
gospodarczego. Konieczne jest umocnienie ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego w celu uregulowania działalności przedsiębiorstw górniczych oraz zapewnienia poszkodowanym dostępu do
wymiaru sprawiedliwości.

5. Czas, aby się radować
W tradycji biblijnej Jubileusz stanowi wydarzenie radosne, rozpoczynające się dźwiękiem trąby, rozbrzmiewającym po całej ziemi.
Wiemy, że krzyk Ziemi i ubogich stał się w minionych latach jeszcze głośniejszy. Jednocześnie jesteśmy świadkami tego, jak Duch
Święty inspiruje na całym świecie poszczególne osoby i wspólnoty do
zjednoczenia się, aby odbudować wspólny dom i bronić najbardziej
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bezbronnych. Jesteśmy świadkami stopniowego pojawiania się wielkiej
mobilizacji ludzi, którzy począwszy od dołu i od peryferii wielkodusznie pracują na rzecz ochrony ziemi i ubogich. Radością napawa,
gdy widzimy wielu młodych i wiele wspólnot, zwłaszcza rdzennych,
znajdujących się w czołówce, jeśli chodzi o reagowanie na kryzys
ekologiczny. Apelują oni o Jubileusz dla Ziemi i nowy początek ze
świadomością, że „wszystko może się zmienić” (LS, nr 13).
Należy również się cieszyć, że specjalny rok rocznicy Laudato sì
inspiruje wiele inicjatyw na szczeblu lokalnym i globalnym na rzecz
troski o wspólny dom i o ubogich. Ten rok powinien spowodować
powstanie długofalowych planów operacyjnych, aby doprowadzić do
praktykowania ekologii integralnej w rodzinach, paraﬁach, diecezjach,
zakonach, szkołach, uniwersytetach, służbie zdrowia, przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych i w wielu innych środowiskach.
Cieszymy się również, że wspólnoty wierzących łączą swe siły
w celu stworzenia bardziej sprawiedliwego, pokojowego i zrównoważonego świata. Powodem do szczególnej radości jest fakt, że Czas
dla Stworzenia staje się inicjatywą prawdziwie ekumeniczną. Wciąż
wzrastamy w świadomości, że wszyscy zamieszkujemy we wspólnym
domu jako członkowie tej samej rodziny!
Cieszmy się, ponieważ w swojej miłości Stwórca wspiera nasze
skromne wysiłki na rzecz Ziemi. Jest ona również domem Bożym,
gdzie Jego Słowo „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14),
miejscem, które zesłanie Ducha Świętego nieustannie odnawia.
„Ześlij swego Ducha, Panie, i odnów oblicze ziemi” (por.
Ps 104, 30).
Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, 1 września 2020 r.

Franciszek
Papież
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2.
„OBYŚ MÓGŁ OPOWIADAĆ I UTRWALIĆ
W PAMIĘCI”
(POR. WJ 10, 2). ŻYCIE STAJE SIĘ HISTORIĄ
ORĘDZIE NA 54. ŚWIATOWY DZIEŃ
ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Chciałbym Orędzie na ten rok poświęcić tematowi narracji, ponieważ wierzę, że aby się nie zagubić, powinniśmy oddychać prawdą
dobrych historii, takich, które budują, a nie niszczą; historii, które
pomagają odnaleźć korzenie i siłę, aby iść razem naprzód. W zamieszaniu otaczających nas głosów i przesłań potrzebujemy ludzkiej
narracji, która opowie nam o nas oraz o pięknie w nas mieszkającym;
narracji, która potraﬁ oglądać świat i wydarzenia z czułością; opowiadającej o naszym istnieniu, jako o żywej tkance ukazującej splot
powiązań, poprzez które jesteśmy złączeni jedni z drugimi.

1. Tkanie historii
Człowiek jest bytem opowiadającym. Od małego mamy głód historii, tak jak mamy pragnienie jedzenia. Mogą one mieć formę
bajek, powieści, ﬁlmów, pieśni, wiadomości... Te historie wpływają
na nasze życie, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Często decydujemy, co jest właściwe albo co jest błędne, w oparciu o osoby
lub historie, które sobie przyswoiliśmy. Opowiadania mają na nas
wpływ, utrwalają nasze przekonania i nasze postawy, mogą pomóc
nam zrozumieć siebie i powiedzieć kim jesteśmy.
Człowiek jest nie tylko jedynym bytem, który potrzebuje ubrania,
aby ukryć swoją nagość (por. Rdz 3, 21), ale pozostaje także jedynym,
który potrzebuje wypowiedzenia siebie, „wyrażenia siebie” poprzez historie, aby utrwalić swoje życie. Nie tkamy jedynie ubrań, ale również
historie. Ludzka zdolność do „tkania”, prowadzi zarówno do tkanin,
jak i tekstów. Historie wszystkich czasów mają wspólny „szkielet”:
struktura zakłada obecność „bohaterów”, także tych zwyczajnych,
którzy, by podążać za marzeniem, mierzą się z trudnymi sytuacjami, podejmują walkę ze złem, wzmocnieni siłą miłości, która czyni
ich odważnymi. Zanurzając się w tych historiach, możemy odnaleźć
heroiczne motywacje, aby zmierzyć się z życiowymi wyzwaniami.
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Człowiek pozostaje bytem narracyjnym, ponieważ jest bytem
stającym się, który odkrywa siebie i ubogaca się treściami swoich
dni. Ale od samych początków, nasze opowiadanie jest zagrożone:
w historii wije się zło.

2. Nie wszystkie historie są dobre
„Jeśli spożyjesz, będziesz jak Bóg” (por. Rdz 3, 4): pokusa węża
wchodzi w samą treść historii jako węzeł trudny do rozplątania. „Jeśli
posiądziesz, staniesz się, osiągniesz…”, podpowiada jeszcze dzisiaj
ten, kto posługuje się opowiadanymi historiami (storytelling) instrumentalnie. Ile historii narkotyzuje nas, próbując przekonać, że aby
być szczęśliwymi ciągle potrzebujemy mieć, posiadać i konsumować.
Prawie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo stajemy się żądnymi plotek i obmów, ile przemocy i fałszu pochłaniamy. Często
w sieci komunikacyjnej, zamiast budujących opowiadań, które są
spoiwem więzi społecznych i kulturowych, powstają historie destrukcyjne i prowokacyjne, które niszczą i rwą delikatne nici współistnienia. Zestawiają one razem niesprawdzone informacje, powtarzając
wypowiedzi banalne i fałszywie przekonujące, uderzając hasłami
nienawiści. Nie tworzy się wtedy ludzkiej historii, ale odziera się
człowieka z jego godności.
Podczas gdy opowiadania używane dla celów instrumentalnych
oraz podporządkowujących umysły mają krótki żywot, dobra historia
jest w stanie przekroczyć granice czasu i przestrzeni. Pomimo upływu
wieków pozostaje aktualna, ponieważ daje pokarm życiu.
W epoce, w której fałszerstwo ukazuje się jako coraz bardziej
wyraﬁnowane i osiąga zastraszający poziom (deepfake), potrzebujemy mądrości, aby zebrać i stworzyć opowiadania piękne, prawdziwe
i dobre. Potrzebujemy odwagi, aby odrzucić te fałszywe i złowrogie.
Potrzebujemy cierpliwości i rozeznania, aby odkryć historie, które
pomogą nam nie zagubić się pośród tylu dzisiejszych utrapień; historii, które postawią w świetle prawdę o tym, kim jesteśmy, także
w niedostrzeganym, codziennym heroizmie.

3. Historia historii
Pismo Święte jest „Historią historii”. Ile zdarzeń, ludów, osób
nam przedstawia! Ona ukazuje od samego początku Boga, który jest
równocześnie Stworzycielem i Narratorem. Gdy On wypowiada swoje
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Słowo, rzeczy stają się (por. Rdz 1). Poprzez swoją narrację Bóg
powołuje do życia rzeczy, a na końcu stwarza mężczyznę i kobietę
jako wolnych partnerów, twórców historii razem z Nim. W jednym
z Psalmów, stworzenie opowiada Stwórcy: „Ty bowiem utworzyłeś
moje nerki i utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, żeś mnie
stworzył tak cudownie […]. Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu
powstawałem, utkany w głębi ziemi” (Ps 139, 13-15). Nie urodziliśmy
się dokończeni, potrzebujemy być nieustannie „tworzeni” i „stający
się”. Życie zostało nam dane jako zaproszenie, aby nieustannie tkać
ten „wspaniały cud”, którym jesteśmy.
W tym znaczeniu Biblia jest wielką historią miłości między Bogiem
a ludzkością. W jej centrum znajduje się Jezus: Jego życie jest spełnieniem planu miłości Boga do człowieka i równocześnie historii
miłości człowieka do Boga. Człowiek będzie w ten sposób wezwany,
z pokolenia na pokolenie, do opowiedzenia i zachowania w pamięci
najważniejszych wydarzeń tej „Historii historii”, tych narracji, zdolnych do przekazania sensu tego, co się wydarzyło.
Tytuł tego Orędzia został wzięty z Księgi Wyjścia, podstawowego opowiadania biblijnego, które jest świadkiem interwencji Boga
w historii swojego ludu. W istocie, kiedy zniewoleni synowie Izraela
wołają do Niego, to On słucha i przypomina sobie: „Bóg wspomniał na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem.
Wejrzał Bóg na położenie Izraelitów i pomyślał o nich” (Wj 2,
24-25). Z pamięci Boga wypływa wyzwolenie z uciemiężenia, które przychodzi poprzez znaki i cuda. I w tym miejscu Pan odsłania
przed Mojżeszem sens wszystkich znaków: „abyś opowiadał dzieciom
i utrwalał w pamięci twojego syna i wnuka znaki, jakie zdziałałem:
abyście wiedzieli, że Ja jestem Panem!” (Wj 10, 2). Doświadczenie
Wyjścia uczy nas, że znajomość Boga jest przekazywana przede
wszystkim przez opowiadanie, z pokolenia na pokolenie, o tym,
jak On nieustannie pozostaje obecny. Bóg życia komunikuje się
opowiadając życie.
Sam Jezus opowiadał o Bogu nie poprzez abstrakcyjne wywody, ale poprzez przypowieści, krótkie opowiadania, historie wzięte
z codziennego życia. Tutaj życie staje się historią, a następnie dla
słuchacza historia staje się życiem: to opowiadanie wchodzi w życie
tego, który słucha i je przekształca.

12

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Także same Ewangelie, co nie jest przypadkiem, są opowiadaniami.
Podczas, gdy informują nas o Jezusie, przemieniają nas1, upodabniają nas do Niego: Ewangelia wzywa czytelnika do uczestnictwa
w tej samej wierze, aby dzielić to samo życie. Ewangelia Jana mówi
nam, że Narrator w sensie właściwym – Słowo – stał się narracją:
„Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim opowiedział”
(J 1, 18). Użyłem określenia „opowiedział”, ponieważ orginał exeghésato może być przetłumaczony bądź jako „objawiony” lub jako
„opowiedziany”. Bóg osobiście włączył się w naszą historię, dając
nam nowy sposób tworzenia naszych historii.

4. Historia, która się odnawia
Historia Chrystusa nie jest dziedzictwem przeszłości, jest naszą
historią, zawsze aktualną. Ona mówi nam, że Bóg wziął sobie do
serca człowieka – nasze ciało, naszą historię, aż do stania się człowiekiem, ciałem i historią. Mówi nam także, że nie istnieją historie
ludzkie nieznaczące i małe. Po tym, jak Bóg stał się historią, każda ludzka historia jest w pewnym sensie historią boską. W historii
każdego człowieka Bóg objawia historię swojego Syna, który zszedł
na ziemię. Każda ludzka historia posiada niepodważalną godność.
Dlatego ludzkość zasługuje na opowieści, które sięgają jej poziomu,
tego oszałamiającego i fascynującego poziomu, do jakiego wyniósł
ją Jezus.
„Wy – pisał św. Paweł – jesteście listem Chrystusowym, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na kamiennych
tablicach, ale na żywych tablicach serc” (2 Kor 3, 3). Duch Święty,
miłość Boga, pisze w nas. I pisząc w nas, utwierdza w nas dobro,
przypomina o nim. Przypominać oznacza w istocie nieść do serca (wł:
ri-cordare – przyp. red.), „pisać” w sercu. Poprzez działanie Ducha
Świętego każda historia, także ta najbardziej zapomniana, również
ta zapisana na bardzo krzywych liniach, może stać się inspirująca,
może odrodzić się jako arcydzieło, stając się dodatkiem do Ewangelii.
Tak jak Wyznania Augustyna; jak Opowieść Pielgrzyma Ignacego;
Jak Dzieje duszy Teresy od Dzieciątka Jezus; jak Narzeczeni (wł:
1 Por. Benedykt XVI, Enc. Spe salvi, nr 2: „Orędzie chrześcijańskie jest nie tylko
«informujące, ale przemieniające». To znaczy: Ewangelia nie jest jedynie komunikowaniem rzeczy, o których można się dowiedzieć, ale to komunikowanie, które wywołuje
wydarzenia oraz zmienia życie”.
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Promessi sposi – przyp. red.) czy jak Bracia Karamazow. Jak wiele
innych historii, które przedziwnie stały się sceną spotkania pomiędzy
wolnością Boga a wolnością człowieka. Każdy z nas zna różne historie
pachnące Ewangelią, które dały świadectwo Miłości przemieniającej
życie. Te historie zasługują na dzielenie się nimi, na opowiadanie
ich, na ożywianie ich w każdym czasie, w każdym języku, poprzez
wszystkie środki komunikowania.

5. Historia, która nas odnawia
W każde wielkie opowiadanie wkracza nasze opowiadanie. Kiedy
czytamy Pismo Święte, historie świętych, także te teksty, które potraﬁły odczytać duszę człowieka i wydobyć na światło jej piękno, Duch
Święty może pisać w naszych sercach, odnawiając w nas pamięć tego,
kim jesteśmy w oczach Boga. Kiedy przypominamy sobie o miłości, która nas stworzyła i zbawiła, kiedy wsączamy miłość w nasze
codzienne historie, kiedy tkamy miłosierdziem ramy naszych dni,
wtedy przekładamy kolejną stronę. Nie jesteśmy już więcej wplątani
w narzekanie i smutki, powiązane z chorą pamięcią, która zamyka
serce, ale otwieramy je na innych, otwieramy się na wizję samego
Narratora. Opowiadanie Bogu naszej historii nigdy nie jest bezużyteczne, nawet wtedy, gdy kronika wydarzeń pozostaje niezmienna,
zmienia się jednak sens i perspektywa. Opowiadać o sobie Panu, to
wejść w jego współczujące spojrzenie miłości dla nas i dla innych.
Jemu możemy opowiedzieć historie, które przeżywamy, zanieść Mu
osoby, powierzyć różne sytuacje. Z Nim możemy ponownie połączyć tkankę życia, zszyć pęknięcia i wyrwy. Jak bardzo tego wszyscy
potrzebujemy!
Pod spojrzeniem Narratora – jedynego, który ma ostateczny punkt
widzenia – przybliżmy się z kolei do bohaterów, do naszych braci
i sióstr, stojących obok nas, uczestników dzisiejszych historii. Tak,
ponieważ nikt nie jest statystą na scenie świata i historia każdego
jest otwarta na możliwą zmianę. Także, kiedy opowiadamy o złych
rzeczach, możemy nauczyć się pozostawiania przestrzeni dla odkupienia, możemy rozpoznać pośród zła także dynamizm dobra, aby
pozwolić mu zaistnieć.
Dlatego nie chodzi o gonienie za logiką opowiadanych historii
(storytelling), ani o robienie im czy sobie reklamy, ale o przypominanie o tym, kim jesteśmy w oczach Boga oraz o świadczenie o tym,
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co Duch Święty pisze w sercach, o objawianie każdemu, że jego
historia zawiera rzeczy wspaniałe. Aby móc to czynić, powierzmy
się Kobiecie, która tkała w swoim łonie człowieczeństwo Boga i, jak
mówi Ewangelia, rozważała wszystko, co się wydarzało. Dziewica
Maryja w istocie zachowywała wszystko, rozważając w sercu (por.
Łk 2, 19). Prośmy o pomoc Tę, która umiała rozwiązywać życiowe
węzły łagodną siłą miłości:
„Maryjo, Niewiasto i Matko, Ty tkałaś w łonie Słowo Boże, Ty
opowiadałaś swoim życiem wspaniałe dzieła Boga. Wysłuchaj naszych
historii, zachowaj je w swoim sercu i uczyń swoimi, również wtedy,
gdy nikt nie chce ich słuchać. Naucz nas rozpoznawać dobry wątek,
który kieruje historią. Wejrzyj na cały splot węzłów, w które uwikłane
jest nasze życie, paraliżujących naszą pamięć. Twoje delikatne ręce
mogą rozwiązać każdy węzeł. Niewiasto Ducha, Matko zaufania,
inspiruj także nas. Pomagaj nam tworzyć historie pokoju, historie
przyszłości. I wskazuj nam drogę wspólnego podążania”.
Rzym, u św. Jana na Lateranie, 24 stycznia 2020 r., we wspomnienie
św. Franciszka Salezego

Franciszek
Papież

3.
JAK JEZUS CHRYSTUS, ZMUSZENI DO UCIECZKI.
PRZYJĄĆ, CHRONIĆ, PROMOWAĆ
I INTEGROWAĆ PRZESIEDLEŃCÓW
WEWNĘTRZNYCH
ORĘDZIE NA 106. ŚWIATOWY DZIEŃ
MIGRANTA I UCHODŹCY
Na początku tego roku, w moim przemówieniu do członków
Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej,
do wyzwań współczesnego świata zaliczyłem dramat przesiedleńców wewnętrznych: „Konﬂikty i kryzysy humanitarne, zaostrzane
przez zawirowania klimatyczne, powiększają liczbę przesiedleńców
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i oddziałują na osoby, które już żyją w poważnym ubóstwie. W wielu
krajach dotkniętych tymi sytuacjami brakuje odpowiednich struktur, które pozwoliłby zaspokoić potrzeby wysiedlonych” (9 stycznia
2020 r.).
Sekcja ds. Migrantów i Uchodźców Dykasterii ds. Integralnego
Rozwoju Człowieka opublikowała „Wytyczne duszpasterskie na temat osób przesiedlonych wewnętrznie” (Watykan, 5 maja 2020 r.),
dokument, który ma na celu inspirowanie i animowanie działań
duszpasterskich Kościoła w tym szczególnym obszarze.
Z tych powodów postanowiłem poświęcić niniejsze orędzie dramatowi osób przesiedlonych wewnętrznie, dramatowi często niedostrzeganemu, zaostrzonemu przez światowy kryzys spowodowany
pandemią COVID-19. Kryzys ten, ze względu na swoją gwałtowność, powagę i zasięg geograﬁczny, nadał nowe wymiary wielu innym
kryzysom humanitarnym, które dotykają milionów ludzi, odsuwając
inicjatywy i pomoc międzynarodową, niezbędną i pilną dla ratowania życia, na dalszy plan krajowych programów politycznych. Ale
„nie jest to czas na zapominanie. Kryzys, z którym się zmagamy,
nie powinien sprawić, byśmy zapominali o wielu innych sytuacjach
kryzysowych, które niosą ze sobą cierpienie wielu osób” (Orędzie
Urbi et Orbi, 12 kwietnia 2020 r.).
W świetle tragicznych wydarzeń, które naznaczyły rok 2020, obejmuję tym orędziem, poświęconym osobom przesiedlonym wewnętrznie, także tych wszystkich, którzy przeżywają i nadal doświadczają
niepewności, opuszczenia, marginalizacji i odrzucenia z powodu
COVID-19.
Zacznę od obrazu, który pobudził papieża Piusa XII do opracowania Konstytucji apostolskiej Exsul Familia (1 sierpnia 1952 r.). Podczas
ucieczki do Egiptu Dzieciątko Jezus doświadczyło wraz z rodzicami
tragicznego stanu bycia wysiedlonym i uchodźcą, „naznaczonego lękiem, niepewnością, trudnościami” (por. Mt 2, 13-15.19-23). Niestety,
w naszych czasach miliony rodzin mogą rozpoznać siebie w tej
rzeczywistości. „Prawie każdego dnia telewizja i gazety informują
o uchodźcach, uciekających przed głodem, wojną i innymi poważnymi
zagrożeniami, w poszukiwaniu bezpieczeństwa i godnego życia dla
siebie i swoich rodzin” (Przemówienie podczas modlitwy Anioł Pański,
29 grudnia 2013 r. ). W każdym z nich jest obecny Jezus zmuszony, jak w czasach Heroda, do ucieczki, aby siebie ocalić. Jesteśmy
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wezwani, by w ich twarzach rozpoznać oblicze Chrystusa głodnego,
spragnionego, nagiego, chorego, obcego i więźnia, który jest dla nas
wyzwaniem (por. Mt 25, 31-46). Jeśli Go rozpoznamy, to my będziemy
Mu dziękować za to, że mogliśmy Go spotkać, miłować i służyć Mu.
Osoby przesiedlone dają nam tę możliwość spotkania z Panem,
„choć naszym oczom niełatwo jest Go rozpoznać – w podartym
ubraniu, z brudnymi stopami, z twarzą zniekształconą, z ciałem poranionym, nieumiejącego mówić naszym językiem...” (Homilia, 15
lutego 2019 r.). Chodzi o wyzwanie duszpasterskie, na które winniśmy odpowiedzieć czterema czasownikami, jakie wskazałem w moim
orędziu na tenże dzień w 2018 roku: przyjmować, chronić, promować
i integrować. Chciałbym teraz do nich dodać sześć par czasowników,
które odpowiadają bardzo konkretnym działaniom, połączonych ze
sobą w związku przyczynowo-skutkowym.
Trzeba znać, żeby zrozumieć. Poznanie jest niezbędnym krokiem
wiodącym do zrozumienia drugiego. Sam Jezus naucza tego w wydarzeniu z uczniami z Emaus: „Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą,
sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na
uwięzi, tak że Go nie poznali” (Łk 24, 15-16). Kiedy mówimy o migrantach i wysiedlonych, zbyt często zatrzymujemy się na liczbach.
A tu nie chodzi o liczby, tylko o osoby! Jeśli się z nimi spotkamy,
to dojdziemy do ich poznania. I poznając ich historie, będziemy
w stanie ich zrozumieć. Będziemy mogli na przykład zrozumieć, że
niepewność, jakiej doświadczyliśmy w związku z cierpieniem w wyniku pandemii, jest stałym elementem w życiu osób przesiedlonych.
Trzeba się zbliżyć, aby służyć. Wydaje się to oczywiste, ale często
tak nie jest. „Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko:
podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem;
potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował
go” (Łk 10, 33-34). Lęki i uprzedzenia – bardzo wiele uprzedzeń –
sprawiają, że trzymamy się z dala od innych i często uniemożliwiają
nam „zbliżenie się” i służenie im z miłością. Podejście do bliźniego
często oznacza gotowość do podejmowania ryzyka, czego nauczyło
nas w ostatnich miesiącach wielu lekarzy i pielęgniarek. Ta bliskość
w służbie wykracza poza czyste poczucie obowiązku; najwspanialszy
wzór tej postawy pozostawił nam Jezus, kiedy umywał nogi swoim
uczniom: zdjął szatę, ukląkł i pobrudził sobie ręce (por. J 13, 1-15).
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Trzeba słuchać, żeby się pojednać. Uczy nas tego sam Bóg, który, posyłając swego Syna na świat, zechciał słuchać jęku ludzkości
ludzkimi uszami: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, [...] by świat został przez Niego zbawiony” (J
3, 16-17). Miłość, która jedna i zbawia, zaczyna się od słuchania.
W dzisiejszym świecie mnożą się przesłania, ale zatraca się postawa
słuchania. A tylko przez pokorne i uważne słuchanie możemy naprawdę się pojednać. W roku 2020 na naszych ulicach tygodniami
panowało milczenie. Było to milczenie dramatyczne i niepokojące, ale
dało nam ono możliwość usłyszenia krzyku najbardziej bezbronnych,
osób wysiedlonych i naszej poważnie chorej planety. A słuchając,
mamy szansę na pojednanie się z bliźnim, z jakże wieloma odrzuconymi, z samymi sobą i z Bogiem, który niestrudzenie obdarza nas
swoim miłosierdziem.
Trzeba się dzielić, żeby się rozwijać. Jednym z fundamentalnych
elementów pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej było dzielenie się:
„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie
nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne” (Dz 4,
32). Bóg nie chciał, aby zasoby naszej planety przynosiły korzyści tylko
niektórym. Nie, tego nie chciał Pan! Musimy nauczyć się dzielić, aby
razem się rozwijać, nie pomijając nikogo. Pandemia przypomniała
nam, że wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi. Zadnie sobie sprawy,
że mamy wspólne troski i obawy, ukazało nam po raz kolejny, że
nikt nie może ocalić się sam. Aby naprawdę się rozwijać, musimy
rozwijać się razem, dzieląc się tym, co posiadamy, jak ten chłopiec,
który oﬁarował Jezusowi pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby...
I to wystarczyło dla pięciu tysięcy osób (por. J 6, 1-15)!
Trzeba się angażować, żeby promować. Tak właśnie uczynił Jezus
z Samarytanką (por. J 4, 1-30). Pan zbliża się do niej, słucha jej, mówi
do jej serca, aby następnie doprowadzić ją do prawdy i przemienić
w zwiastunkę Dobrej Nowiny: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który
mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?”
(w. 29). Czasami zapał, by służyć innym nie pozwala nam dostrzec
ich bogactwa. Jeśli naprawdę chcemy promować osoby, którym oferujemy pomoc, musimy je zaangażować i sprawić, aby odgrywały
pierwszoplanową rolę w swoim wybawieniu. Pandemia przypomniała
nam jak ważna jest współodpowiedzialność, i że tylko przy udziale
wszystkich – także tych, którzy są często niedoceniani – możemy
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stawić czoło kryzysowi. Musimy „odnaleźć odwagę do otwarcia przestrzeni, gdzie wszyscy mogą się poczuć powołani i zezwolić na nowe
formy gościnności, braterstwa i solidarności” (Rozważanie na Placu
św. Piotra, 27 marca 2020).
By budować trzeba współpracować. Właśnie to zaleca św. Paweł
Apostoł wspólnocie w Koryncie: „Przeto upominam was, bracia,
w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie
było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli”
(1 Kor 1, 10). Budowanie królestwa Bożego jest zaangażowaniem
wspólnym dla wszystkich chrześcijan i dlatego trzeba, abyśmy nauczyli
się współpracować, nie ulegając pokusie zazdrości, niezgody i podziałów. A w aktualnym kontekście należy powtórzyć: „Nie jest to czas na
egoizmy, ponieważ wyzwanie, przed którym stajemy, jest wspólne dla
nas wszystkich i nie czyni różnic między ludźmi” (Orędzie Urbi et Orbi,
12 kwietnia 2020 r.). Aby chronić wspólny dom i sprawić, by coraz
bardziej przystawał do pierwotnego planu Boga, musimy starać się
o zapewnienie współpracy międzynarodowej, globalnej solidarności
i lokalnego zaangażowania, nikogo nie pomijając.
Chciałbym zakończyć modlitwą zainspirowaną przykładem św.
Józefa, zwłaszcza gdy musiał uciekać do Egiptu, aby ocalić Dzieciątko
Jezus.
„Ojcze, powierzyłeś świętemu Józefowi to, co miałeś najdroższego:
Dzieciątko Jezus i jego Matkę, aby ich chronił przed niebezpieczeństwami i groźbami nikczemnych.
Daj nam również doświadczyć jego ochrony i pomocy. Spraw,
aby ten, który doświadczył cierpienia osób uciekających z powodu nienawiści możnych, pocieszył i chronił wszystkich tych braci
i siostry, którzy z powodu wojny, ubóstwa i potrzeb opuszczają
swoje domy i swoją ziemię, aby wyruszyć jako uchodźcy w miejsca
bezpieczniejsze.
Pomóż im, za jego wstawiennictwem, aby mieli siłę iść naprzód,
pociechę w smutku, męstwo w trudnym doświadczeniu.
Daj tym, którzy ich przyjmują nieco czułości tego sprawiedliwego
i mądrego ojca, który miłował Jezusa jak prawdziwego syna i wspierał
Maryję w drodze.
Niech ten, który zarabiał na chleb pracą rąk własnych, zapewni
tym, którym życie odebrało wszystko, godność pracy i niezakłócony
spokój domu.
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Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego święty Józef ocalił uciekając do Egiptu, i przez wstawiennictwo
Dziewicy Maryi, którą zgodnie z Twoją wolą miłował jako wierny
oblubieniec”. Amen.
Rzym, u św. Jana na Lateranie, 13 maja 2020 r.,
Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej

Franciszek
Papież

B. KOMUNIKATY
1.
KOMUNIKAT NUNCJATURY W POLSCE
WŁOCŁAWEK: PRZYJĘCIE REZYGNACJI
BPA STANISŁAWA GĘBICKIEGO
Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 4224/20
Ojciec Święty Franciszek
przyjął rezygnację bpa Stanisława Gębickiego z pełnienia posługi
biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej.
Warszawa, 8 lipca 2020 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski
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2.
KOMUNIKAT NUNCJATURY W POLSCE
GDAŃSK: ABP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
PRZECHODZI NA EMERYTURĘ
Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 4301/20
Ojciec Święty Franciszek
1. Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia
z posługi arcybiskupa metropolity gdańskiego.
2. Mianował administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej
Sede vacante w osobie biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego.
Warszawa, 13 sierpnia 2020 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

3.
KOMUNIKAT NUNCJATURY W POLSCE
LUBLIN: BP MIECZYSŁAW CISŁO PRZECHODZI
NA EMERYTURĘ
Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 4202/20
Ojciec Święty Franciszek
przyjął rezygnację bpa Mieczysława Cisło z pełnienia posługi biskupa
pomocniczego archidiecezji lubelskiej.
Warszawa, 15 sierpnia 2020 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

II. DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI
1.
BUDUJMY WIĘZI!
LIST PASTERSKI BISKUPÓW
Z OKAZJI 10. TYGODNIA WYCHOWANIA W POLSCE
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
Dzisiejsze czytania mszalne wyrażają prawdę o tym, że w osobisty rozwój każdego człowieka wpisane są relacje z bliźnimi. Prorok
Ezechiel przypomina o naszej odpowiedzialności za innych, wyrażającej się w tym, by nie przechodzić obojętnie wobec ich błędów i upadków. Jezus rozszerza krąg odpowiedzialności, mówiąc w Ewangelii
o roli, jaką w „pozyskiwaniu brata” może spełnić pojedynczy człowiek,
krąg bliskich osób i wreszcie wspólnota Kościoła. Troska o drugiego człowieka jest realizacją przykazania miłości. Święty Paweł pisze
w Liście do Rzymian, że stanowi ono fundament, na którym opierają
się wszystkie przykazania. Wskazówka Apostoła: „Nikomu nie bądźcie
nic dłużni poza wzajemną miłością” jest kluczem do twórczego i głębokiego przeżywania relacji z bliźnimi – w rodzinie, we wspólnocie,
wśród przyjaciół, w środowisku zawodowym czy w innych sferach życia.
W przyszłą niedzielę w naszej Ojczyźnie rozpocznie się X Tydzień
Wychowania, którego hasłem będzie wezwanie „Budujmy więzi!”.
Warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek
miłości” (Jan Paweł II, Anioł Pański, 26 grudnia 1982). Budowanie
dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest też warunkiem
skuteczności procesu wychowania.

1. Budowanie dojrzałych więzi a osobisty rozwój
Papież Franciszek w Adhortacji Amoris laetitia przedstawia obraz
szczęśliwej rodziny: „Przekraczamy zatem próg tego pogodnego
domu, gdzie rodzina siedzi wokół świątecznego stołu. W centrum
spotykamy ojca i matkę z całą ich historią miłosną. W nich wypełnia
się ów pierwotny plan, który sam Chrystus przywołuje z mocą: „Czy
nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę
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i kobietę?” (Mt 19, 4) (Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia,
nr 9).
Trudny czas epidemii, który mocno się wpisał w historię rodzin
w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, stał się dla wielu z nas okazją
do reﬂeksji nad dotychczasowym życiem. Przymusowe pozostawanie
w domu w gronie najbliższych pozwoliło nam wyraźniej zobaczyć, co
tak naprawdę kryje się w naszym wnętrzu. Być może udało się nam
zobaczyć, wokół jakich wartości skoncentrowane jest nasze życie,
ujawniły się emocje, wyszły na jaw słabości i mocne strony wzajemnych relacji. Warto jeszcze raz objąć myślą ten okres i wyciągnąć
z niego praktyczne wnioski.
„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich
dobra” (Rz 8, 28). Te słowa z Listu do Rzymian mówią o tym, że
nie ma w naszym życiu niczego, czego Bóg nie mógłby wykorzystać
dla naszego wzrostu. Dotyczy to także ostatnich miesięcy. Niejedna
rodzina ma powód, by dziękować Bożej Opatrzności za dobre wykorzystanie okazji do pogłębienia relacji i wzmocnienia wzajemnej
miłości. Trzeba jednak dodać, że również ci, którzy dzięki czasowemu porzuceniu zawrotnego tempa spraw dostrzegli, że ich relacje
rodzinne wymagają uzdrowienia, mogą być wdzięczni, że dysponują
diagnozą umożliwiającą wprowadzenie zmian w najistotniejszej przecież sferze życia. Warto wykorzystać tę niepowtarzalną okazję. Może
potrzebna będzie rozmowa z duszpasterzem, z doradcą rodzinnym,
czasem z terapeutą. Owocem pozytywnie przeżytego kryzysu jest
pogłębienie i umocnienie relacji. Jak wielu małżonków może powiedzieć: „Gdyby nie trudny okres, jaki mamy za sobą, nie bylibyśmy
dziś tak kochającą się rodziną”.
Cechą charakterystyczną naszych czasów jest indywidualizm i zanik więzi społecznych. Tymczasem w każdym z nas jest głęboka
potrzeba relacji. Warto przytoczyć przypowieść Jezusa o kobiecie,
która odnalazła zagubioną drachmę. Z radości zaprosiła przyjaciółki
i sąsiadki: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam” (Łk 15, 9). Spontaniczny odruch serca każe kobiecie dzielić
radość z innymi. W czasie epidemii wielu z nas zatęskniło za swymi
krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi. W prowadzonych rozmowach
telefonicznych można było często usłyszeć: „Jak tylko to wszystko
minie, musimy się spotkać”. Warto dotrzymać takich obietnic. W epoce, której wyrazem wzajemnych relacji są często jedynie kontakty
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poprzez media elektroniczne, w sercach wielu osób odżyło pragnienie rozmowy i prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem. Nie
powinniśmy go w sobie zagłuszać.

2. Wychowanie do dojrzałego korzystania z mediów
elektronicznych
Papież Franciszek przypomina, że „w Nowym Testamencie mowa
jest o Kościele zbierającym się w domu. Przestrzeń życiowa rodziny
może być przekształcona w Kościół domowy, w miejsce sprawowania Eucharystii, obecności Chrystusa siedzącego przy jednym stole”
(Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia, nr 15).
Nic nie zastąpi udziału we Mszy św. wraz z braćmi i siostrami
zgromadzonymi razem w kościele. W sytuacji, gdy z przyczyn od nas
niezależnych było to niemożliwe, mieliśmy okazję doświadczyć, na ile
nasze domy są rzeczywiście domowymi Kościołami. Wiele rodzin ożywiło wspólną modlitwę, podejmując choćby lekturę Pisma Świętego.
Dziękujemy rodzicom, którzy w duchu odpowiedzialności za wiarę
swych dzieci jeszcze gorliwiej niż do tej pory realizowali spoczywające
na nich obowiązki pierwszych i najważniejszych katechetów.
Nieocenioną pomocą w praktykowaniu wiary okazały się w ostatnim czasie media społecznościowe. Dzięki transmisjom online wiele
osób miało możliwość kontaktu ze swym kościołem paraﬁalnym,
udziału we Mszy św., we wspólnej modlitwie czy w rekolekcjach
wielkopostnych. Powodzeniem cieszyły się nagrania wartościowych
homilii, odwiedzano strony zawierające teksty czy ﬁlmy o tematyce religijnej. Doświadczenie to uczy, jak ważnym zadaniem wychowawczym
jest kształtowanie postawy dobrego korzystania z mediów cyfrowych.
Częstym zabiegiem wychowawczym podejmowanym w tej dziedzinie
jest ograniczanie czasu, jaki spędzamy przy komputerze. Z całą pewnością nie można bagatelizować tego problemu, zwłaszcza, że zbyt
długie, bezmyślne korzystanie z Internetu czy gier komputerowych
zabiera nam czas, który moglibyśmy przeznaczyć na modlitwę, rozwój
prawdziwych, głębokich relacji, wartościową lekturę czy pracę. Nie
można jednak nie zauważać także innych obszarów pracy wychowawczej w tej sferze. Papież Franciszek zwraca na przykład uwagę
na potrzebę rozwoju zdolności odkładania zaspokajania pragnień:
„Nie chodzi o zabranianie dzieciom zabawy na urządzeniach elektronicznych, ale znalezienie sposobu zrodzenia w nich zdolności do […]
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nie stosowania prędkości cyfrowej we wszystkich dziedzinach życia.
[…] Kiedy wychowujemy, aby nauczyć odkładania pewnych rzeczy
i poczekania na stosowną chwilę, to uczymy wówczas, co znaczy być
panem samego siebie, niezależnym od swoich impulsów” (Papież
Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia, nr 275).
W ostatnim czasie mogliśmy się przekonać, że wiele dziedzin życia
mogło się rozwijać, z pewnością w niepełnej formie, dzięki mediom
elektronicznym. Obok przeżywania wiary, można tu wymienić zdalne
nauczanie realizowane przez szkoły i wyższe uczelnie czy przepływ
informacji. Wśród celów uwzględnianych w wychowaniu i edukacji
nie może zabraknąć kształtowania kompetencji odpowiedzialnego
poruszania się w świecie mediów społecznościowych.

3. Fundamentalne znaczenie relacji z Bogiem
W czasie ograniczeń spowodowanych epidemią wielu z nas uświadomiło sobie, jak ważne znaczenie ma dla nas wspólne praktykowanie
wiary. W zupełnie inny niż do tej pory sposób przeżyliśmy tegoroczne
Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne, brakowało nam świątecznej
i niedzielnej Mszy świętej. Ten czas, pełen tęsknoty za powrotem
do zwyczajnych form religijności, mógł się przyczynić do wzmocnienia naszej osobistej relacji z Bogiem. Człowiek, który rozwinie taką
relację, przekona się, że jest ona silniejsza niż wszystkie okoliczności zewnętrzne. Powtórzy wtedy za św. Pawłem, że „ani śmierć, ani
życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani
przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 38-39).
Robotnicy z przypowieści o winnicy, mieli za złe gospodarzowi,
że płacąc za pracę zrównał ich z tymi, którzy przepracowali tylko
jedną godzinę. Zależało im na tym, co mogą otrzymać, a nie na relacji z właścicielem winnicy (Mt 20, 1-16). Warto przyjrzeć się swojej
modlitwie i zastanowić się, na czym tak naprawdę nam zależy – na
samym Jezusie czy na tym, co możemy od Niego otrzymać.
Odkrywajmy codziennie w swym życiu obecność Jezusa, najlepszego i najważniejszego Przyjaciela. Pomóżmy w tym naszym wychowankom. Osobista relacja z Jezusem, który już nas nie nazywa
sługami, ale przyjaciółmi (J 15, 15) ma fundamentalne znaczenie
dla naszego życia wiarą. Przy tej relacji jeszcze bardziej istotne stają
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się wszystkie nasze więzi z bliźnimi, nabierając zupełnie nowego,
głębszego znaczenia.
Drodzy Bracia i Siostry! Zachęcamy Was do skorzystania z szansy,
jaką niesie z sobą kolejny Tydzień Wychowania, który przeżywać
będziemy w naszej Ojczyźnie w dniach od 13 do 19 września br.
W tym roku chcemy zaprosić Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców,
a także wszystkich, dla których nieobojętna jest sprawa wychowania
dzieci i młodzieży do reﬂeksji nad fundamentalną rolą, jaką w naszym
życiu pełnią relacje z Bogiem i bliźnimi.
Wszystkim zaangażowanym w dzieło kształtowania serc dzieci
i młodzieży, a także wszystkim podejmującym codziennie pracę nad
sobą, udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.
Jasna Góra-Częstochowa, 27-29 sierpnia 2020 r.

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 386. Zebraniu Plenarnym KEP

2.
KOMUNIKAT
Z 386. ZEBRANIA PLENARNEGO KEP
W dniach 27-29 sierpnia 2020 roku na Jasnej Górze miało miejsce
386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami
kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski. Na początku zebrania słowo do biskupów skierował
abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
1. W związku z 30. rocznicą powrotu nauczania religii do szkoły,
księża biskupi podjęli pogłębioną reﬂeksję na temat stanu jej nauczania, programowania oraz właściwego przygotowania i formacji
katechetów. Zwracają też uwagę na wzajemną komplementarność
nauczania religii w szkole i katechezy wspólnotowej w paraﬁi.
Uwrażliwiają rodziców na wagę udziału dzieci i młodzieży w tych
zajęciach.
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W trosce o wychowanie młodzieży oraz znajomość zasad etycznych
biskupi przypominają, że przywracając ścisłą alternatywę: „religia”
lub „etyka”, szkoła daje rodzicom oraz uczniom wyraźny sygnał, że
obowiązek udziału w zajęciach o charakterze aksjologicznym jest
kwestią istotną z punktu widzenia wychowania i przyszłych życiowych
wyborów człowieka.
2. Pasterze Kościoła wyrażają uznanie wszystkim, którzy trudny
czas pandemii odczytali jako duszpasterskie wyzwanie a zarazem
szansę na prowadzenie ewangelizacji. Słowa uznania kierują również
do nauczycieli religii i katechetów, którzy podjęli trudne wyzwanie,
jakim dla wszystkich nauczycieli stało się zdalne nauczanie, służące
nie tylko przekazywaniu wiedzy, ale i umacnianiu więzi z uczniami.
Właśnie w sytuacji normalizującego się życia społecznego biskupi
zachęcają – przy zachowaniu wszystkich norm sanitarnych – do odbudowywania wspólnot paraﬁalnych gromadzących się wokół ołtarza
na niedzielnej Mszy św. Służyć temu będzie program nowego roku
pracy duszpasterskiej: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.
Biskupi dziękują wszystkim, którzy w okresie izolacji organizowali
transmisje nabożeństw i wspólnotowej modlitwy w środkach społecznego przekazu, w tym w mediach społecznościowych. Jednocześnie
zwracają się do duszpasterzy, wszystkich wiernych, w tym do ruchów
i stowarzyszeń katolickich, którzy w czasie społecznej izolacji budowali „domowy Kościół”, aby teraz całymi rodzinami powracali do
kościołów. Biskupi przypominają duszpasterzom i wiernym o konieczności przestrzegania zaleceń sanitarnych w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo wszystkich uczestników liturgii, spotkań duszpasterskich, pielgrzymek i w posłudze potrzebującym.
3. Biskupi wyrażają wdzięczność pracownikom służby zdrowia,
którzy z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia przychodzą
z pomocą zagrożonym przez COVID-19. Odnoszą się z szacunkiem
do przedstawicieli nauk medycznych pracujących nad środkami
proﬁlaktycznymi i terapeutycznymi chroniącymi przed zakażeniem.
Konsekwentnie popierają także prace nad szczepionkami chroniącymi
przed koronawirusem, które ze względu na stosowaną biotechnologię
nie budzą zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie bazują na materiale
biologicznym pochodzącym z aborcji.
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4. Biskupi analizowali działania Kościoła w Polsce podejmowane w odpowiedzi na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich
przez niektórych duchownych. Odpowiedź ta jest możliwa tylko na
drodze uczciwego i konsekwentnego rozliczenia każdego rzeczywiście popełnionego przestępstwa oraz pomocy oﬁarom, jak również
wyjaśnienia zaniedbań. Ta odpowiedź jest konsekwencją stosowania
motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi. Pomocą w tym
działaniu jest również wydany ostatnio dokument Kongregacji Nauki
Wiary dotyczący procedury postępowania.
Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, abp Wojciech
Polak, przedstawił główne kierunki pracy Fundacji Świętego Józefa
Konferencji Episkopatu Polski. Jej działania w pierwszych miesiącach istnienia koncentrują się na współﬁnansowaniu terapii osobom
pokrzywdzonym, a także wsparciu działań instytucjonalnych świadczących pomoc psychologiczną, konsultację prawną oraz towarzyszenie
duchowe na poziomie diecezjalnym i ogólnopolskim. Episkopat rekomendował również stałe ﬁnansowanie przez Fundację funkcjonowania
Centrum Ochrony Dziecka jako struktury eksperckiej.
5. W sytuacji narastającej polaryzacji w wielu wymiarach życia
społecznego, Biskupi wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich
form agresji i przemocy w przestrzeni publicznej i ekonomicznej.
Przedmiotem szczególnej analizy była kwestia przemocy domowej,
a także obrona przed uzależnieniami. Biskupi uważają, że najlepszą
formą przeciwdziałania temu zjawisku jest wzmacnianie więzi małżeńskich i rodzinnych. Zagadnienie to wymaga pogłębienia w optyce
antropologii chrześcijańskiej.
Biskupi wyrażają również zaniepokojenie coraz częstszymi przypadkami profanacji miejsc kultu i symboli religijnych, które powodują ból tak
wielu ludzi. Konferencja Episkopatu Polski apeluje, aby niezależnie od
światopoglądu, uszanować uczucia religijne osób wierzących i tych, dla
których te miejsca i symbole stanowią wartość jedyną w swoim rodzaju.
6. Biskupi przyjęli dokument pt. „Stanowisko Konferencji Episkopatu
Polski w kwestii LGBT+”. Dokument podkreśla konieczność odnoszenia
się z szacunkiem do osób identyﬁkujących się z LGBT+. Jednocześnie
sprzeciwia się dążeniom do zdominowania życia społecznego przez te
środowiska, zwłaszcza przez chęć zrównania związków jednopłciowych
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z małżeństwami i przyznanie im prawa do adopcji dzieci. Kościół wyraża
gotowość przyjścia z pomocą osobom przeżywającym wewnętrzne rozdarcie i trudności z autoidentyﬁkacją płciową. Postuluje rozwijanie poradni
służących pomocą tym osobom. Biskupi wyrażają również wdzięczność
wszystkim, którzy w duchu nauczania papieża Franciszka w przestrzeni
publicznej zabierają głos w sprawie obrony rodziny.
7. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła polskie tłumaczenie
nowych wezwań do Litanii Loretańskiej ogłoszonych przez Papieża
Franciszka: „Matko nadziei” i „Pociecho migrantów”. Przyjęto także
ujednolicone brzmienie podstawowych modlitw celem skorygowania
istniejących w publikacjach rozbieżności i uporządkowania ważnych
dla wierzących formuł modlitewnych.
8. Biskupi wyrażają wdzięczność misjonarzom i misjonarkom
za pozostanie w czasie pandemii na placówkach misyjnych, wśród
tych, którym posługują. Wszystkim darczyńcom dziękują za pomoc
duchową i materialną, dzięki której misjonarze świadczą konieczną
pomoc miejscowej ludności.
9. W 40. rocznicę wydarzeń sierpnia 1980 roku biskupi z wdzięcznością wspominają ruch społeczny Solidarność. Zjednoczył on naród
w walce o godność człowieka i wolność religijną. Stał się również
ważnym etapem na drodze przemian w Polsce i w Europie ŚrodkowoWschodniej. Nie byłoby to możliwe bez św. Jana Pawła II i jego
pamiętnego wezwania: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi, tej ziemi” (2 czerwca 1979 r.).
Z Jasnej Góry, wspominając z wdzięcznością 100. rocznicę
Cudu nad Wisłą, biskupi błogosławią Polakom w kraju i za granicą.
Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, obejmują modlitwą
siostry i braci Białorusinów, prosząc Boga o dar jedności i pokoju.
Dziękując rodzicom za okazywane zaufanie, a katechetom i nauczycielom za ich oﬁarną pracę, biskupi życzą wszystkim uczniom
owocnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego.
Wszystkich obejmują modlitwą i z serca błogosławią.
Jasna Góra, 29 sierpnia 2020 r.

Podpisali:
Pasterze Kościoła w Polsce
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3.
30 LAT TEMU RELIGIA POWRÓCIŁA DO
POLSKICH SZKÓŁ
SŁOWO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP
DO RODZICÓW Z OKAZJI NOWEGO ROKU
SZKOLNEGO 2020/2021
ORAZ 30. ROCZNICY POWROTU NAUCZANIA RELIGII
DO POLSKIEJ SZKOŁY
„Rodzice chrześcijańscy są pierwszymi
i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci”
(Jan Paweł II, Christiﬁdeles laici, nr 32)

Drodzy Rodzice,
w setną rocznicę urodzin Papieża-Polaka trzeba koniecznie przypomnieć powyższe słowa – zwłaszcza, iż w tym roku obchodzimy jeszcze
inną ważną rocznicę. 30 lat temu religia powróciła do polskich szkół.
Niektórzy z Was uczestniczyli w tych lekcjach, pierwszych po wieloletniej przerwie. Dla rozpoczynających edukację szkolną 1 września
1990 roku religia w szkole stała się czymś naturalnym. Starsi uczniowie
z kolei porównywali ją z doświadczeniami katechezy paraﬁalnej, na
którą przychodzili wcześniej do tzw. salek katechetycznych. Warto
w tym miejscu podkreślić wartość obu form katechetycznej posługi
Słowa, mając świadomość tego, co je różniło i nadal różni.
Spotkania katechetyczne „w salkach” zwykle były prowadzone we
wspólnocie wiary. Towarzyszył im klimat dobrych wzajemnych relacji.
Dodatkowo bliskość kościoła paraﬁalnego sprawiała, iż w ramach tych
spotkań możliwe było chrześcijańskie wychowanie i wtajemniczenie.
Niewątpliwie jednak pod względem dydaktycznym i organizacyjnym
spotkania te były zróżnicowane – zależnie od możliwości danej paraﬁi. Z perspektywy czasu i zmian, jakie zaszły w społeczeństwie
– także pod względem stosunku do wiary – warto zastanowić się,
jak wyglądałyby te spotkania dzisiaj? Czy wciąż cieszyłyby się tak
dużą popularnością? Należy przy tym podkreślić, iż decyzje podjęte
w roku 1990 w żadnej mierze nie miały wiązać się z osłabieniem
katechetycznej roli paraﬁi. W dokumentach katechetycznych wielokrotnie podkreślana jest potrzeba zarówno szkolnych lekcji religii,
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jak i katechezy paraﬁalnej. Relacja zachodząca pomiędzy nimi jest
relacją komplementarności i zróżnicowania.
Wraz z powrotem religii do szkół, rodzice otrzymali wsparcie
dla swej misji pierwszych katechetów i otrzymują je do dziś. Lekcje
religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych Ewangelią, w pewnym stopniu również
przygotowują do sakramentów świętych, co w pełni dokonuje się
poprzez katechezę paraﬁalną. Trudno nie dostrzec, iż przywrócenie
religii polskiej szkole otwierało możliwość udziału w tych zajęciach
szerszemu gronu odbiorców. Nade wszystko lekcje religii są organizowane dla osób utożsamiających się z daną wspólnotą wierzących,
jednak uczestniczyć w nich mogą zarówno uczniowie niewierzący,
jak i poszukujący. Sposób organizacji tych zajęć czyni z nich zróżnicowaną ofertę dla każdego. Uczniowie wierzący zdobywają podczas lekcji niezbędne wiadomości, by ich wiara oświecona rozumem
była silnie ugruntowana, a „duch ludzki unosił się ku kontemplacji
prawdy” (Jan Paweł II, Fides et ratio). Wobec uczniów niewierzących lekcje będą mieć charakter ewangelizacyjny, a także pomogą
odnaleźć i zrozumieć aspekty religijne w historii i kulturze. Z kolei
uczniom poszukującym lekcje religii umożliwiają zadawanie pytań
i odnajdywanie odpowiedzi na nie, nierzadko w korelacji z innymi
przedmiotami, co sprzyja budowaniu zintegrowanego obrazu świata.
Ostatnie 30 lat było dla Kościoła zbieraniem wielu doświadczeń
związanych z funkcjonowaniem lekcji religii w polskiej szkole. Wiele
zmieniło się przez te lata – znacząco udoskonalono proces formacji
katechetów, ujednolicając go ze standardem kształcenia nauczycieli;
modyﬁkowano programy i podręczniki do nauki religii, dostosowując
je do odbiorców i szanując szkolny system edukacji. Udoskonalano
proces dydaktyczny, również pod względem komunikacji katechetów
z rodzicami – tak, by ich wspólna troska przynosiła jak najlepsze
efekty. Z perspektywy trzydziestolecia pragniemy podziękować za
tę współpracę – wszak rozpoczyna się ona na Waszą prośbę, po
wyrażeniu zgody na udział dziecka w lekcjach religii. Dostrzegając
wiele dobra, jakie niosą z sobą te lekcje – dla szkół, dla paraﬁi, ale
i dla waszych rodzin, z pokorą przyjmujemy wszelkie sygnały nieprawidłowości lub wyrazy niepokoju kierowane za pośrednictwem
diecezjalnych wydziałów czy referatów katechetycznych i kuratoriów
oświaty.
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U progu swego pontyﬁkatu Jan Paweł II przekonywał, że „obok
rodziny i w łączności z nią szkoła stwarza katechezie możliwości
nie do pogardzenia” (Catechesi tradendae, nr 69). Takimi „możliwościami nie do pogardzenia” są właśnie lekcje religii. Wyrażamy
wam serdeczną wdzięczność za życzliwe wsparcie okazywane przez
ostatnich trzydzieści lat. Jednocześnie zachęcamy i usilnie prosimy
o dalszą współpracę, jakże niezbędną dla owocności naszych działań.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP
Warszawa-Świdnica, 24 sierpnia 2020 r.

Bp Marek Mendyk
Przewodniczący
Komisji Wychowania Katolickiego KEP

4.
WSKAZANIA KEP DOTYCZĄCE
PRZYGOTOWANIA DZIECI
DO PRZYJĘCIA I PRZEŻYWANIA SAKRAMENTU
POKUTY I POJEDNANIA ORAZ PIERWSZEJ
KOMUNII ŚWIĘTEJ
Wstęp
Niniejszy dokument zawiera podstawowe wskazania dotyczące
przygotowania i przeżywania sakramentów: pokuty i pojednania oraz
Eucharystii, ze szczególnym uwzględnieniem przystąpienia do tych
sakramentów po raz pierwszy w życiu w każdej paraﬁi w Polsce, przy
zachowaniu praw biskupów diecezjalnych.

I. Wprowadzenie teologiczne
1. Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego (KK, nr 11), streszczeniem i podsumowaniem całej naszej
wiary (KKK, nr 1327). W Najświętszej Eucharystii zawiera się całe
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duchowe dobro Kościoła, sam Jezus Chrystus, Jego trwała Obecność
(KKK, nr 1324).
2. Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie dziękczynieniem i uwielbieniem Boga Ojca, Oﬁarą Chrystusa, dokonaną na Krzyżu, antycypowaną w Wieczerniku i dopełnioną
w Zmartwychwstaniu – i świętą ucztą Komunii w Ciele i Krwi
Pana (KKK, nr 1358).
3. W centrum celebracji Eucharystii znajdują się chleb i wino,
które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się
Ciałem i Krwią Chrystusa (KKK, nr 1333).
4. Owocem Komunii Świętej jest pogłębienie zjednoczenia
z Chrystusem i między ludźmi. Komunia Święta podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie świętym (KKK,
nr 1391-1392).
5. Eucharystia, przez umocnienie miłości i przyjaźni z Bogiem,
gładzi grzechy powszednie i zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych (KKK, nr 1394-1395).
6. Chrystus kieruje do swoich uczniów usilne zaproszenie, aby
przyjmowali Go w sakramencie Eucharystii: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia
w sobie” (J 6, 53) (KKK, nr 1384).
7. Udział w uczcie eucharystycznej wymaga czystego serca, wolności od grzechu ciężkiego, dlatego Kościół nie zezwala na dopuszczenie
dziecka do Pierwszej Komunii Świętej bez uprzedniej sakramentalnej
spowiedzi (Dekret „Quam singulari” Świętej Kongregacji Sakramentów
o wieku, w którym należy dopuszczać dzieci do Pierwszej Komunii
Świętej).
8. Sakrament pokuty i pojednania obejmuje dwa istotne elementy:
z jednej strony akty penitenta, który nawraca się pod działaniem
Ducha Świętego, a mianowicie: żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie, a z drugiej strony działanie Boże za pośrednictwem Kościoła
(KKK, nr 1448).
9. Sakrament pokuty i pojednania przynosi przebaczenie grzechów
przez Boga, a także pojednanie z Kościołem (KKK, nr 1440).
10. U tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z duchowym nastawieniem, nastają spokój sumienia i pogoda
ducha (KKK, nr 1468).
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II. Wprowadzenie pastoralne
11. Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania
oraz Eucharystii ma na celu doprowadzenie dziecka do świadomego
i osobistego spotkania z kochającym i przebaczającym Chrystusem
oraz zjednoczenia z Nim w Komunii Świętej. Celem formacji jest
także głębsze wprowadzenie dziecka we wspólnotę Kościoła przez
doświadczenie wspólnoty wiary i miłości we wspólnocie paraﬁalnej.
12. Przygotowanie oraz przeżywanie pierwszej spowiedzi i Komunii
Świętej obejmuje następujące etapy:
a) przygotowanie dalsze, które rozpoczyna się w okresie wczesnego dzieciństwa i polega na wychowaniu religijnym w rodzinie, regularnym uczestniczeniu w niedzielnej i świątecznej Mszy
świętej, a następnie na uczęszczaniu na lekcje religii (katechezę)
w szkole;
b) przygotowanie bliższe polegające na udziale dziecka w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie paraﬁalnej
przewidzianej na I i II klasę szkoły podstawowej, stanowiącej wprowadzenie do katechezy sakramentalnej;
c) przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w klasie III i polega
w dalszym ciągu na udziale w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w paraﬁalnej katechezie sakramentalnej. Przygotowanie
to powinno mieć przede wszystkim charakter duchowy zmierzający
do zdobycia osobistego doświadczenia religijnego i włączenia się we
wspólnotę wierzących. Istotą tego przygotowania jest pogłębienie
wiary w realną obecność Jezusa w Komunii Świętej i wzbudzenie
pragnienia jej przyjmowania.
13. Po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej następuje roczny
etap, którego celem jest pogłębienie mistagogiczne, czyli głębsze
wprowadzenie w przeżywanie sakramentu pokuty i pojednania oraz
Eucharystii. Odbywa się ono w klasie IV i jest zwieńczone przeżyciem
rocznicy Pierwszej Komunii Świętej.
14. Po przyjęciu tych sakramentów rodzice, duszpasterze i katecheci, a także rodzice chrzestni, rodzeństwo i dziadkowie powinni
troszczyć się o pogłębianie życia sakramentalnego dzieci przez udział
w niedzielnej Mszy świętej oraz regularnej spowiedzi (głównie praktykę pierwszych piątków miesiąca) i Komunii Świętej.
15. W każdej paraﬁi należy uroczyście obchodzić rocznicę Pierwszej
Komunii Świętej jako uwielbienie i dziękczynienie za sakrament

34

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

pokuty i pojednania oraz Komunię Świętą, co ma stanowić impuls
do dalszego rozwoju i pogłębiania życia sakramentalnego.
16. Po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej konieczne jest kontynuowanie formacji chrześcijańskiej poprzez systematyczne uczestnictwo w lekcjach religii i pogłębianie znajomości wiary katolickiej.
17. Pogłębianiu więzi z Chrystusem zapoczątkowanej w dniu
Pierwszej Komunii Świętej służy również stała, pozasakramentalna
i systematyczna katecheza paraﬁalna dzieci. Nie może ona powtarzać
treści i metod nauczania religii w szkole, ale skupiać się na pogłębianiu osobistej wiary i przynależności do Kościoła.
18. W celu głębszej formacji chrześcijańskiej warto zaprosić dzieci
do włączenia się w grupy paraﬁalne działające przy paraﬁi, takie jak
np.: Eucharystyczny Ruch Młodych, Oaza Dzieci Bożych, Dziewczęca
Służba Maryjna, Papieskie Dzieła Misyjne, służba liturgiczna, czy
schola muzyczna.
19. Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz
Eucharystii powinno odbywać się w ścisłej współpracy duszpasterzy
i katechetów z rodzicami. Za najważniejsze zadania rodziców w tym
przygotowaniu należ uznać: wspólną modlitwę rodziców z dzieckiem
i za dziecko, systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, kierowanie się w życiu codziennym
zasadami Dekalogu, rozmowy z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez, pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw
i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty
i Eucharystii, pomoc dziecku w rozwoju moralnym, codzienne świadectwo życia z wiary, wychowywanie do życia w prawdzie i miłości.

III. Wskazania organizacyjne
20. Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej odbywa się na zakończenie III klasy szkoły podstawowej, tj. około 10. roku życia dziecka. Jednocześnie należy szanować lokalne tradycje tzw. wczesnej
Komunii Świętej. Szczegółowe regulacje w tej sprawie wydaje biskup
diecezjalny. W takim wypadku główną rolę w przygotowaniu dzieci
do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii pełnią rodzice,
którzy powinni pozostawać w ścisłej współpracy z katechetą i duszpasterzem miejsca zamieszkania dziecka.
21. Uprzywilejowanym środowiskiem przygotowania bezpośredniego do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii jest paraﬁa
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zamieszkania dziecka, a nie paraﬁa, na terenie której znajduje się
szkoła. W uzasadnionych sytuacjach przystąpienie do tych sakramentów jest możliwe poza paraﬁą zamieszkania na podstawie zaświadczenia o odbyciu stosownego przygotowania. Niezbędne ustalenia
w tym względzie należy poczynić jak najszybciej po rozpoczęciu
przygotowania.
22. Warunkiem rozpoczęcia przygotowania dzieci do tych sakramentów jest złożenie przez rodziców (opiekunów) deklaracji uczestnictwa w przygotowaniu do sakramentu pokuty i pojednania oraz
Eucharystii. Formularz deklaracji przygotowuje paraﬁa, a powinien
on zawierać niezbędne dane osobowe oraz zasady związane z przygotowaniem zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Ważną sprawą jest,
by przy zgłoszeniu dziecka proboszcz przeprowadził duszpasterską
rozmowę z jego rodzicami.
23. Wraz z deklaracją rodzice (opiekunowie) składają świadectwo chrztu świętego dziecka, jeśli było ono ochrzczone poza paraﬁą,
w której ma przyjąć pierwszą Komunię Świętą.
24. Koniecznym warunkiem uczestnictwa w paraﬁalnym przygotowaniu do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej jest uczęszczanie
na lekcje religii w szkole. Odpowiedzialni za formację paraﬁalną
powinni się zatem upewnić, że ten warunek został spełniony.
25. Katecheza paraﬁalna przygotowująca do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii powinna mieć charakter duchowy.
Dziecko powinno systematycznie uczestniczyć w niedzielnej Mszy
świętej oraz nabożeństwach związanych z rokiem liturgicznym (różaniec, Droga Krzyżowa, nabożeństwa majowe itp.) oraz w spotkaniach
tematycznych. Minimalna liczba spotkań, jakie powinny odbywać się
podczas katechezy paraﬁalnej stanowiącej przygotowanie do tych
sakramentów powinna wynosić – zgodnie z Programem nauczania
religii z 2018 roku – 24 (w każdej klasie po 8 spotkań).
26. W przypadku szczególnych okoliczności, jak np. wiek dziecka,
niepełnosprawności, trudności rozwojowe, zaniedbanie wychowawcze
itp., katecheta oraz duszpasterz winni roztropnie i indywidualnie
potraktować sprawę jego przygotowania. Należy unikać formalizmu
i rygoryzmu duszpasterskiego.
27. W sytuacji, gdy dziecko mieszka z rodzicami za granicą, a rodzice wyrażają wolę, aby przyjęło ono pierwszą Komunię Świętą
w Polsce, rodzice wraz z dzieckiem powinni:
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a) zgłosić się do paraﬁi za granicą, do której przynależą, z prośbą o przygotowanie ich dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii
Świętej z zaznaczeniem, że te sakramenty zostaną przyjęte w Polsce.
Po zakończonym przygotowaniu proboszcz (bądź rektor misji) sporządza dokument poświadczający przygotowanie i gotowość dziecka
do przyjęcia tych sakramentów, który należy przedstawić w paraﬁi
w Polsce.
b) zgłosić się do paraﬁi w Polsce, najlepiej w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym odbędzie się pierwsza Komunia Święta,
w celu zapisania dziecka, z zaznaczeniem, że przygotowanie dziecka
będzie miało miejsce za granicą.
c) odnośnie do szczegółów związanych z uroczystością Pierwszej
Komunii Świętej należy dostosować się do zasad i warunków ustalonych w paraﬁi udzielania sakramentów.
28. Jeżeli przygotowanie dziecka nie jest możliwe w paraﬁi za
granicą, jego warunki i zasady określa proboszcz paraﬁi, w której
ma nastąpić przyjęcie sakramentów.
29. Przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej proboszcz:
a) zasięga opinii prowadzących przygotowanie w paraﬁi i w szkole,
b) bierze pod uwagę systematyczny udział w katechezie paraﬁalnej, szkolnej oraz uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej i innych
nabożeństwach.
30. Najważniejsze kryteria dotyczące dyspozycji rodziców i dziecka
do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej są następujące:
a) dziecko jest ochrzczone i czynnie należy do wspólnoty Kościoła
katolickiego. W przypadku, gdy dziecko nie jest jeszcze ochrzczone,
należy udzielić mu tego sakramentu po uprzednim przygotowaniu,
b) wiara w obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej,
c) osobiste pragnienie przyjmowania Pana Jezusa w Komunii
Świętej,
d) rozeznanie co do istoty grzechów oraz cnót chrześcijańskich,
e) pragnienie uzyskania przebaczenia swoich grzechów i osiągania
chrześcijańskich cnót,
f) przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi.
31. Dniem Pierwszej Komunii Świętej ma być zasadniczo niedziela,
pamiątka dnia zmartwychwstania Chrystusa, najstarszy i pierwszy
dzień świąteczny Kościoła, podstawa i rdzeń całego roku liturgicznego
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(Konstytucja o Liturgii, nr 106). Niewłaściwą praktyką jest organizowanie Pierwszej Komunii Świętej w Wielki Czwartek czy w Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
32. W praktyce duszpasterskiej należy zachęcać dzieci i rodziców do uczestnictwa w nabożeństwach tzw. Białego Tygodnia, bądź
też innych dobrych praktykach wypracowanych w diecezji, (np. Białe
Niedziele), w których – z natury rzeczy – teksty modlitw i homilii, jak
też cała atmosfera tych spotkań, mają pogłębiać i umacniać duchowe
owoce rozpoczętego życia eucharystycznego.
33. W paraﬁi powinna znajdować się specjalna księga, w której
zapisuje się imiona i nazwiska dzieci przystępujących do Pierwszej
Komunii Świętej.
34.Warto upowszechniać praktykę ujednoliconego stroju dla dzieci
pierwszokomunijnych. Powinien on odpowiadać powadze uroczystości, aby nie koncentrować uwagi na ubiorze. Nie może on tworzyć
dyskomfortu wśród dzieci i rodziców.
35. Uznając zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami, należy jak
najwcześniej uświadamiać im istotę Komunii Świętej, źródło prawdziwej radości, jakim jest przyjęcie Pana Jezusa. Należy dołożyć starań,
by kwestie materialne nie przysłoniły wartości duchowych oraz istoty
przeżywanej uroczystości.
36. Przyjęcia z okazji Pierwszej Komunii Świętej powinny być
poprzedzone i zakończone wspólną modlitwą. Powinny one odbywać
się bez alkoholu.
37. Rodzice i chrzestni powinni zaangażować się w liturgię Mszy
świętej, podczas której udzielana jest Pierwsza Komunia Święta. Ze
względu na znaczenie słowa Bożego dobrą praktyką jest odczytywanie tekstów liturgii słowa przez przedstawicieli rodziców. Dzieciom
natomiast można powierzać inne funkcje, jak np. śpiew czy procesja
z darami.
38. W sytuacji, gdy rodzice nie mogą wraz z dziećmi przystąpić
do Komunii Świętej, należy kierować się roztropnością duszpasterską. Warto podjąć wobec nich duszpasterskie towarzyszenie w takich
okolicznościach wspólnego życia.

IV. Wskazania dotyczące treści
39. Celem spotkań w klasach pierwszej i drugiej jest przede wszystkim ukazanie piękna chrześcijaństwa, pogłębienie najważniejszych
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prawd wiary oraz położenie akcentu na modlitwę i liturgię jako dziękczynienie Bogu za zbawcze wydarzenia. Dzieci powinny zapoznać
się także z wystrojem kościoła oraz pieśniami w różnych okresach
liturgicznych.
40. W trzeciej klasie należy skoncentrować się bezpośrednio na
sakramentach pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Należy omówić
istotę tych sakramentów, obrzędy oraz ich znaczenie egzystencjalne.
Jest to także czas na omówienie szczegółowych zagadnień dotyczących
przebiegu dnia pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.
41. Po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej należy umożliwić dzieciom i ich rodzicom przeżycie tzw. Białego Tygodnia, bądź kilka
tzw. Białych Niedziel. Warto zaprosić dzieci i rodziców na spotkanie
o charakterze dziękczynnym za dar spowiedzi i Komunii Świętej,
które mogłoby odbyć się np. w czerwcu oraz motywującym do dalszych systematycznych spotkań z Chrystusem i wspólnotą Kościoła.
Cenną praktyką jest organizowanie po Pierwszej Komunii Świętej
pielgrzymek do miejsc świętych.
42. Podczas spotkań w klasie czwartej, których − zgodnie
z Programem nauczania religii − powinno być również osiem, należy
wdrażać dzieci do praktykowania pierwszych piątków miesiąca, a także do regularnego przystępowania do spowiedzi i Komunii Świętej.
43. Pod koniec klasy IV należy przeprowadzić spotkanie przygotowujące do rocznicy Pierwszej Komunii Świętej.

V. Wskazania dotyczące form i metod
44. W przygotowaniu dziecka do sakramentu pokuty i pojednania
oraz Eucharystii bardzo ważny jest aspekt przeżyciowy, dlatego podczas spotkań powinna panować atmosfera pełna życzliwości i radości.
45. Każde spotkanie formacyjne w paraﬁi powinno składać się
z dwóch części. Pierwsza z nich w ciekawy i angażujący sposób powinna przypominać wskazane wyżej treści, a druga dawać możliwość
ich przeżycia przez modlitwę, zaangażowanie w liturgię, śpiew itp.
Powinno to służyć doświadczeniu wspólnoty wiary i modlitwy.
46. Spotkania dla dzieci powinny odbywać się w małych grupach
formacyjnych. Liczba uczestników nie powinna przekraczać 12 osób.
47. Spotkania w grupach mogą prowadzić kapłani, osoby konsekrowane, katecheci świeccy lub animatorzy ruchów i stowarzyszeń katolickich. Osoby te powinny posiadać predyspozycje do pracy z dziećmi.
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48. Wśród metod nauczania katechetycznego nie może zabraknąć
memoryzacji, bowiem katecheza jest częścią tej „pamięci” Kościoła,
która zachowuje wśród nas żywą obecność Chrystusa. Przedmiotem
zapamiętywania winny być formuły modlitewne oraz syntetyczne
ujęcia formuł wiary. Należy jednak pamiętać, że memoryzacja, która jest ważna i potrzebna, powinna mieć miejsce przede wszystkim
w szkole i nie może wyprzeć innych metod katechezy (Por. Polskie
Dyrektorium Katechetyczne, nr 26).
49. W przygotowaniu paraﬁalnym do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii chodzi nie tylko o przekaz wiedzy, ale przede
wszystkim o doświadczenie przez dzieci osobistej relacji z Bogiem,
a także o udział w radosnej wspólnocie wierzących.
50. Dla katechezy paraﬁalnej odpowiednie są metody aktywizujące, a zwłaszcza przeżyciowe, biblijne i liturgiczne ze szczególnym
uwzględnieniem celebracji pokutnych według „Obrzędów sakramentów pokuty”.
51. W trakcie przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania
oraz Eucharystii warto przygotować tematyczne celebracje Słowa
Bożego lub Mszę świętą w małych grupach zgodnie z zaleceniami
„Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci”.

VI. Formacja rodziców
52. W przygotowaniu do sakramentu pokuty i pojednania oraz
Eucharystii konieczne jest objęcie formacją rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Dobrym rozwiązaniem jest organizowanie regularnych spotkań dla rodziców równolegle do spotkań przeznaczonych
dla dzieci.
53. Szczególną troską należy otoczyć rodziców pozostających
w związkach niesakramentalnych, ukazując im ważne miejsce we
wspólnocie Kościoła i zachęcając ich do zaangażowania w jego życie.
54. Treściami formacji rodziców powinny być prawdy wiary, liturgia, zasady moralne i modlitwa, a także religijne wychowanie dzieci
ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących we współczesnym świecie. Szczegółowe treści spotkań dla rodziców zawarte są
w Programie nauczania religii.
55. Wskazane jest, aby spotkania z rodzicami odbywały się
w formie warsztatów i celebracji sprzyjających zaangażowaniu
uczestników.
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VII. Proponowane tematy spotkań w paraﬁi dla dzieci
z Programu nauczania religii (Częstochowa 2018, s. 80-82)

–
–
–
–
–
–
–
–

Klasa I
Z Bogiem rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny
Podczas chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi
Boga nazywamy naszym Ojcem
Dziękujemy Bogu za rodziców
Dziękujemy Bogu za wiarę
Całą rodziną chcemy pogłębiać naszą wiarę
Uczymy się, czym jest dobro i jak unikać zła
Oddajemy cześć Bogu razem z Matką Jezusa (nabożeństwa
majowe).

Klasa II
– Z Bogiem rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny
– W tajemnicach różańca poznajemy życie Jezusa i Maryi (nabożeństwa różańcowe)
– Uczymy się świętości od naszych patronów
– Oczekujemy i przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem
(Adwent)
– Dobremu Bogu powierzamy nasze radości i kłopoty
– Przepraszamy Boga za popełnione zło i pragniemy zmieniać nasze
życie
– Spotykamy Chrystusa Zmartwychwstałego.
– Oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (nabożeństwo
czerwcowe)
Klasa III
– Rozpoczynamy przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii
świętej
– Razem z Maryją uczymy się modlitwy (poświęcenie różańców)
– Święci wzorem do naśladowania
– Odkrywamy symbole naszej wiary (poświęcenie krzyżyków,
medalików)
– Biblia i modlitewnik w życiu człowieka (poświęcenie książeczek
do modlitwy)
– Jezus światłem naszego życia
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– Krzyż znakiem miłości Boga do człowieka (nabożeństwo drogi
krzyżowej)
– Uczymy się przepraszać Boga i bliźnich (nabożeństwo pokutne)
Klasa IV
– Dziękujemy Bogu za dar Eucharystii
– Chcemy słuchać słowa Bożego – Mów Panie, bo sługa Twój słucha
– spotkanie połączone z celebracją słowa Bożego oraz wręczeniem
egzemplarza Pisma Świętego
– Eucharystia spotkaniem z Jezusem, który umacnia swoim Słowem
i Ciałem
– Okres Adwentu w życiu wspólnoty Kościoła
– Okres Narodzenia Pańskiego czasem wdzięczności i uwielbienia
Boga
– Wielki Post czasem naszego nawrócenia
– Spotkanie z Jezusem przebaczającym
– Zmartwychwstały Chrystus prowadzi nas do Boga Ojca i umacnia
Duchem Świętym

–
–
–
–
–
–
–
–

Tematyka spotkań z rodzicami
Klasa I
Czym jest nauka religii?
Rozmowa z dzieckiem na tematy religijne
Nauka modlitwy w rodzinie
Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu
Dziecko darem Boga
Rodzina pierwszą wspólnotą wiary
Pismo Święte – słowo Boga do człowieka
Świętowanie wiary we wspólnocie Kościoła

–
–
–
–
–
–
–
–

Klasa II
Wydarzenia zbawcze w roku liturgicznym
Pielęgnowanie tradycji rodzinnych i religijnych w roku liturgicznym
Wiara źródłem ludzkiej życzliwości, pogody ducha, radości
Doświadczenie Bożego miłosierdzia w naszym życiu
Nawrócenie w życiu człowieka
Okazywanie miłości Bogu i ludziom
Zaangażowanie w życie wspólnoty Kościoła
Systematyczny, świadomy i czynny udział we Mszy świętej
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Klasa III
– Narodzić się na nowo, aby odkryć piękno wiary
– Przygotowanie dziecka do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej
w rodzinie
– Rok liturgiczny w rodzinie
– Sakramenty święte znakami Bożej łaski
– Spotkanie z Bogiem w Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej
– Bóg Ojciec Miłosierdzia – przygotowanie do sakramentu pokuty
i pojednania
– Pierwsza Komunia święta – świętem dziecka i świętem rodziny
– Pielęgnowanie przyjaźni z Bogiem

–
–
–
–
–
–
–

Klasa IV
Postawa wdzięczności Bogu za dar życia i wiary
Jak pomóc dziecku pielęgnować przyjaźń z Jezusem?
Eucharystia sakramentem miłości
Świadomy i czynny udział we Mszy świętej
Modlitwa w życiu rodziców i dziecka
Jak ukazać dziecku wartość sakramentu pokuty i pojednania?
Uczestnictwo rodziny w wydarzeniach roku liturgicznego
Motywowanie dziecka do zaangażowania się w grupy paraﬁalne

Wskazania niniejsze zostały opracowane przez Komisję Wychowania
Katolickiego i zatwierdzone przez KEP na mocy uchwały 43/386/2020
z dnia 29 sierpnia 2020 r.
Bp Marek Mendyk
Przewodniczący
Komisji Wychowania Katolickiego KEP
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5.
STANOWISKO KEP W KWESTII LGBT+
Wstęp
I. Płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka
II. Ruchy LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym
III. Osoby LGBT+ w Kościele katolickim
IV. Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży

Wstęp
1. U podstaw misji Kościoła znajduje się obowiązek świadczenia
o prawdzie płynącej z Ewangelii i prawa Bożego. Ilekroć bowiem
Kościół utwierdzałby człowieka w błędzie lub przymykałby swe oczy
na jego zagubienie, zdradzałby swojego Mistrza, zdradzałby tegoż
człowieka i zdradzałby sam siebie, gdyż „człowiek jest pierwszą drogą,
po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną
przez samego Chrystusa”. Stąd też „każde zagrożenie godności […]
człowieka głęboko wstrząsa samym sercem Kościoła […] i przynagla
go, aby pełnił swą misję” (Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis,
nr 14; Encyklika Evangelium vitae, nr 2, 3).
2. Nauczanie to jest też motywowane niezmiennie aktualnym zaproszeniem Pana Jezusa do otwarcia dla Niego serca – bez uprzedzeń
i bojaźni, na oścież (por. Jan Paweł II, Otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi. Homilia Ojca św. Jana Pawła II wygłoszona w czasie
mszy św. rozpoczynającej uroczyście pontyﬁkat, Rzym 22 X 1978).
Tylko On jest w stanie uśmierzyć bolesne, osobowościowe i moralne
rozdarcia osób identyﬁkujących się z LGBT+ (ang. Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgenders – skrót obejmujący lesbijki, gejów, osoby
biseksualne oraz transseksualne = transpłciowe). Tylko On jest
w stanie wnieść w ich życie pokój i wewnętrzną harmonię. Do nich
w szczególny sposób kieruje Pan Jezus słowa: „Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”
(Mt 11, 28). Kluczem otwierającym drogę prowadzącą do duchowego
i moralnego uzdrowienia są słowa wypowiedziane przez Niego na
samym początku publicznej działalności: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” (Mk 1, 15).
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3. Pełniąc swoją posługę, Kościół jest otwarty na dialog z każdym
„człowiekiem dobrej woli”, szukającym prawdy i pytającym na wzór
ewangelicznego młodzieńca: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Łk 10, 25). Wzorem takiej postawy Kościoła
pozostaje dziś papież Franciszek, który spotyka się z osobami identyﬁkujących się z LGBT+, wyciąga do nich życzliwie rękę, wyraża zrozumienie dla skłonności, ale jednocześnie nie unika jasnego
przedstawienia nauki Kościoła na temat ideologii gender oraz praktyk
przeciwnych naturze i godności człowieka zawartej w jego oﬁcjalnych
dokumentach i syntetycznie przedstawionej w Katechizmie Kościoła
Katolickiego (por. nr 2357-2359).
4. Wyzwania, z jakimi spotyka się dziś społeczność ludzka i eklezjalna, mają swoją genezę w tak zwanej „rewolucji seksualnej” i towarzyszących jej przemianach kulturowych i obyczajowych. Odrzucenie
tradycyjnej moralności doprowadziło do głębokich zmian w rozumieniu ludzkiej płciowości. Szczególnym wyrazem tych przemian
jest ideologia gender oraz postawy charakterystyczne dla LGBT+.
Proklamują one prawo do samookreślania przez człowieka swojej
płci bez odniesienia do obiektywnych kryteriów wyznaczonych przez
jego genom i anatomię oraz radykalny rozdział między płciowością
biologiczną (sex) i kulturową (gender), pierwszeństwo płci społeczno-kulturowej przed płcią biologiczną, a także dążenie do stworzenia
„społeczeństwa bez różnic płciowych (por. Kongregacja ds. Edukacji
Katolickiej, Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, nr 10). Jednocześnie
przyznają priorytetowe znaczenie skłonnościom seksualnym negującym komplementarność płciową mężczyzny i kobiety, a tym samym
przynajmniej domyślnie podważają ich rodzicielskie powołanie. Za
cel swoich dążeń wyznaczają sobie także prawne zrównanie związków homoseksualnych z małżeństwami heteroseksualnymi. W efekcie
w całym tym procesie ludzka płciowość zostaje coraz bardziej pozbawiona swego osobowego znaczenia i wartości, jako szczególny dar,
święty dar, udzielony kobiecie i mężczyźnie przez samego Stwórcę.

I. Płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji
człowieka
5. Problemy z orientacją seksualną i identyﬁkacją płciową nie są
zjawiskiem nowym. O takich skłonnościach i zachowaniach mówią
już przekazy pochodzące z odległych czasów. Dotychczas nie były one
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jednak nagłaśniane ani tym bardziej szeroko propagowane. Osoby
przynależące do LGBT+ na ogół traktowały swoje życie intymne jako
podlegający ochronie obszar prywatności. W dzisiejszych czasach nie
tylko publicznie manifestują swoją obecność w życiu społecznym, ale
domagają się także spełnienia ich różnych postulatów.
6. Oceniając dezyderaty środowisk LGBT+, osób głoszących ideologię gender i reprezentujących radykalny feminizm, chrześcijanie
odwołują się zarówno do argumentów rozumowych, jak i do Bożego
dzieła stworzenia. Współczesna antropologia chrześcijańska łączy te dwa
nurty reﬂeksji w personalistycznej wizji człowieka, według której osoba
niosąca w sobie Boże podobieństwo jest istotą rozumną, wolną i zdolną
do miłości. Szukając prawdziwego sensu życia i obiektywnej prawdy
zgodnej ze swoim sumieniem, jest ona zdolna do zachowania swojej
tożsamości, w solidarnej i sprawiedliwej harmonii z innymi osobami.
7. Terenem współczesnej dyskusji na temat antropologii ﬁlozoﬁczno-teologicznej, otwartej na osiągnięcia nauk o człowieku, jest
etyka chrześcijańska. W jej ramach, poza pytaniem o moralne dobro,
wciąż stawiane są pytania o naturę kobiety i mężczyzny, powołanie
rodzinne obojga i wzajemną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność rodzicielską. Współczesne dyskusje etyków chrześcijańskich dały
dalej okazję do reﬂeksji nad cielesnością człowieka, w tym nad znaczeniem jego płciowości. Kwintesencja tej dyskusji została zawarta
w nauczaniu Kościoła wyrażonym w licznych dokumentach papieży
i dykasterii Stolicy Apostolskiej ostatniego wieku.
8. Nauczanie to zakłada, iż w wielu dziedzinach współczesnej
wiedzy o człowieku można znaleźć ważne elementy, które pomagają
zintegrować ludzką płciowość w strukturze osoby. Wskazują one na
naturę osoby ludzkiej jako jedność duchowo-cielesną, czyli wszystkich skłonności, zarówno duchowych jak i cielesnych oraz wszelkich
innych właściwości pozwalających osiągnąć jej cel (por. Jan Paweł II,
Encyklika Veritatis splendor, nr 48). W tym sensie płciowość jest podstawowym składnikiem osobowości, sposobu bycia i komunikowania
się człowieka, w tym przeżywania i wyrażania ludzkiej miłości (por.
Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako mężczyznę
i kobietę. Z myślą o drodze dialogu na temat kwestii gender w edukacji, nr 4).
9. Jakkolwiek w prawidłowym zrozumieniu ludzkiej płciowości niezwykle ważne są uwarunkowania biologiczne, psychiczne i społeczne,
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to do prawdziwego zrozumienia tożsamości kobiety i mężczyzny konieczne jest przezwyciężenie ujęć materialistyczno-naturalistycznych.
Mężczyzna i kobieta utwierdzają się w swojej płciowej tożsamości we
wzajemnym dialogu, we wspólnocie miłości uczestniczącej w stwórczej
miłości Boga. Męskość i kobiecość są wzajemnie dopełniającymi się
formami osoby ludzkiej. Odrzucenie tej prawdy przeczy nie tylko
chrześcijańskiej prawdzie o stworzeniu kobiety i mężczyzny przez
Boga, ale także ich naturze wyrażającej się w obiektywnych kryteriach,
poczynając od anatomiczno-funkcjonalnej struktury ciała, poprzez
cechy psychiczne, aż po duchowość.
10. Jednym ze skutków nieuwzględniania wzajemności i komplementarności relacji kobiety i mężczyzny oraz zanegowania prokreacyjnego celu płciowości jest podkreślone już we wstępie radykalne
oddzielenie płci biologicznej (sex) od płci społeczno-kulturowej
(gender). Płeć biologiczno-anatomiczna oparta jest na kryteriach
biologiczno-psychicznych. Płeć społeczno-kulturowa określa sposób
przeżywania i realizacji różnicy między płciami w konkretnej kulturze. Z błędnego odseparowania od siebie płci biologicznej i kulturowej, które w istocie polega na zrelatywizowaniu płci biologicznej
„wynika rozróżnienie różnych «orientacji seksualnych», które nie
są już określone przez różnicę płci biologicznej między mężczyzną
a kobietą, ale mogą przyjmować inne formy określone jedynie przez
radykalnie autonomiczną jednostkę. Ponadto sama koncepcja płci
społeczno-kulturowej zależy od subiektywnej postawy osoby, która
może wybrać płeć społeczno-kulturową nie odpowiadającą jej płci
biologicznej, a zatem ze sposobem, w jaki pojmują ją inni (transpłciowość)” (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę, nr 11).
11. Zasadniczy sprzeciw musi więc budzić postawa lekceważenia biologicznych i psychicznych elementów ludzkiej seksualności.
Według ideologii gender role seksualne, zachowania i atrybuty właściwe dla kobiet i mężczyzn zostały skonstruowane przez społeczeństwo.
Seksuolodzy podkreślają, że wśród dziesięciu kryteriów płciowości,
tylko dwa można uznać za związane z płcią kulturową: płeć psychiczną
(poczucie przynależności do danej płci) i płeć społeczną (ustaloną po
urodzeniu na podstawie budowy zewnętrznych narządów płciowych).
Tak rozumiana płeć określa przynależność do kategorii mężczyzny
lub kobiety i wyznacza związane z nią role społeczne.
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12. Genetycy, endokrynolodzy i neurolodzy wskazują na znaczenie
kryteriów płciowości związanych z biologiczną strukturą człowieka.
W tym kontekście wymienia się płeć chromosomalną, określoną przy
zapłodnieniu przez chromosomy płciowe (kobieta XX, mężczyzna
XY), płeć gonadalną zaznaczoną od 7 tygodnia po zapłodnieniu i wyznaczoną przez gruczoły płciowe (jądra i jajniki), płeć hormonalną
określaną przez odmienny poziom męskich i żeńskich hormonów,
płeć metaboliczną określaną przez rodzaj aparatu enzymatycznego
niektórych systemów metabolicznych, czy płeć mózgową wynikającą z typowo płciowego zróżnicowania mózgu (por. Kongregacja ds.
Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, nr 24).
13. Konsekwentna, ﬁlozoﬁczna interpretacja tych faktów w strukturze osoby nie tylko przeczy ideologicznym twierdzeniom o tzw. „płci
neutralnej” zwanej niekiedy „trzecią płcią”, ale potwierdza prawdę,
iż różnica między kobietą i mężczyzną jest konstytutywna dla ludzkiej
tożsamości. Potwierdzają to – poza personalizmem chrześcijańskim
– te nurty ﬁlozoﬁi, które nie ulegają pokusie redukcjonizmu materialistycznego (negacja duchowego wymiaru człowieka) i idealistycznego
(negacja prawdy o jego cielesności). Obydwa te stanowiska bowiem
fałszywie interpretują celowość rozrodczą popędu seksualnego i jego
społeczne uwarunkowania.
14. Chrześcijańska antropologia integruje elementy cielesne i duchowe w koncepcji natury osoby ludzkiej. Pojęcie natury niesie w sobie
nie tylko pozytywną ocenę biologiczno-ﬁzjologicznej struktury płciowości człowieka złączonej z jego dojrzewaniem i rozwojem. Ludzka
natura wskazuje także na istotę płciowości kobiety i mężczyzny,
sensowność posiadanej przez nich zdolności rozrodczej, panowanie
nad pożądaniem seksualnym i zdolność do wzajemnego poświęcenia
w miłości (czynienie daru z siebie). Tak określana tożsamość płciowa
kobiety i mężczyzny zakłada duchowo-podmiotową, zgodną z prawidłowo ukształtowanym sumieniem, odpowiedzialność za własną
męskość i kobiecość oraz ich komplementarnie relacyjną więź w małżeństwie i rodzinie. W ten sposób ludzka płciowość zostaje wpisana
w rozumność, wolność i zdolność do miłości osobowej człowieka.
15. W konsekwencji kobieta i mężczyzna stają przed zadaniem
rozumnego namysłu nad własną płcią biologiczną. Oznacza to
przede wszystkim poznanie struktury biologiczno-psychicznej własnej
płciowości. Rozumność osoby pozwala odkryć znaczenie płciowości

48

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

w realizacji celów życiowych człowieka. Rzetelny namysł nie może
pominąć komplementarności płciowości na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej i duchowej. Odkrywa też różne znaczenia miłości
(erotycznej, przyjacielskiej i zdolnej do poświęcenia), nie wykluczając
funkcji rodzicielskiej mężczyzny i kobiety.
16. Kobieta i mężczyzna jako osoby wolne są wezwani do kierowania własną ekspresją seksualną. Oznacza to, że potraﬁą odróżnić to,
co jest namiętnością i popędem. Odsłania się wtedy różnica między
pożądaniem i pragnieniem, siłą popędu i zdolnością do jego sublimacji, nie mówiąc o zdolności do integracji osobowej seksualności.
Proces integracji jest tym bardziej konieczny, im większy wpływ zyskują dzisiaj zafałszowane teorie płciowości, utrwalane przez struktury
zła, na przykład przez pornograﬁę czy prostytucję.
17. Kobieta i mężczyzna jako osoby przeżywają swoją płciowość
w kontekście społecznym, którego najbardziej elementarnym wyrazem jest komplementarność płci. Płciowość mężczyzny i kobiety
wprowadza ich w sieć odniesień, które mogą osiągnąć poziom troski
zdolnej do najwyższego poświęcenia, ale narażone są także na wyzysk,
krzywdę i poniżenie. W tym drugim przypadku mogą powstawać
stereotypy, nierówne traktowanie, a nawet przemoc wobec kobiet
i mężczyzn. Dlatego osobowe podejście do relacji między płciami
zakłada poszanowanie ich godności osobowej i ich praw, a także
sprawiedliwość struktur społecznych i kulturowych oraz prymat sumienia opartego na prawdzie o moralnym dobru.
18. Interpretację tej prawdy Kościół rozwija w ramach teologii
ciała, która nie tylko nie może być pominięta w dyskusji z ideologią
gender i LGBT+, ale powinna traﬁć w szczególności do teologii
moralnej, katechetyki, homiletyki i katolickiej nauki społecznej oraz
wychowania i pedagogiki. Kościół widzi mężczyznę i kobietę w perspektywie wzajemnego daru. „Ciało wyrażające kobiecość […] i męskość ujawniają wzajemność i komunię osób. Wyraża ją poprzez dar
jako podstawową prawidłowość osobowego bytowania. Jest to ciało
świadczące o stworzeniu jako podstawowym obdarowaniu, świadczące
więc o miłości jako źródle, z którego zrodziło się to obdarowanie i dar.
Męskość/kobiecość, czyli płeć, jest pierwotnym znakiem obdarowania
stwórczego, a równocześnie uświadomionego przez człowieka jako
mężczyznę/kobietę” (Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich,
Rzym 1986, Libreria Editrice Vaticana, s. 59).
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II. Ruchy LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym
19 „Kościół respektuje słuszną autonomię porządku demokratycznego i nie ma tytułu do opowiadania się za takim czy innym
rozwiązaniem instytucjonalnym czy konstytucyjnym” (Jan Paweł II,
Encyklika Centesimus annus, nr 47). Jednocześnie przypomina, że
trwałe istnienie społeczeństwa demokratycznego domaga się odniesienia do uniwersalnych zasad moralnych, w których centrum stoi
prawda o człowieku. Bez tej prawdy społeczeństwo łatwo zatraca sens
swojej misji, ulega manipulacjom przez zmienne idee przyjmujące
kształt modnych ideologii, prowadzi do dominacji większości nad
mniejszością i silniejszych nad słabymi. Procesy te w końcu powodują zniszczenie sprawiedliwych stosunków międzyludzkich, zgodnego
współżycia, a nawet podeptanie prawa do życia słabych i bezbronnych (por. tamże, nr 44). Sam system demokratyczny ulegający tym
tendencjom „łatwo przemienia się w jawny lub zakamuﬂowany totalitaryzm” (tamże, nr 46).
20. Chrześcijaństwo nie należy do ideologii, które wyznaczają
sobie za cel zniewolenie człowieka, poniżanie go i narzucenie mu
swojej prawdy. W ciągu dwóch tysiącleci głoszenia Ewangelii Kościół
dał już wielokrotnie świadectwo, że jest profetycznym „znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej” (Sobór
Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 76; dalej KDK) i w efekcie prawda
o człowieku, której uczy, jest gwarantem jego osobowej godności
i warunkuje wyzwalającą go wolność stojącą u podstaw sprawiedliwego porządku społecznego. „Prawda ta i wolność albo istnieją razem,
albo też razem giną” (Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio, nr 90).
Dla powyższych racji Kościół z jednej strony nie boi się głosić obowiązku poszanowania godności osobowej każdego człowieka, również osób związanych z LGBT+, a z drugiej strony dla tych samych
racji musi się odnieść z rezerwą, a w partykularnych przypadkach
z wyraźnym sprzeciwem do ideologii gender oraz form aktywności
ruchów LGBT+ pomijających tę prawdę o człowieku oraz do ich
społecznych projektów i wyznaczanych sobie celów.
21. W odpowiedzi na taką postawę, czy to społeczeństwa, czy też
Kościoła, osoby związane z LGBT+ mówią o dyskryminacji czy homofobii oraz postulują ich przezwyciężenie. Dotyczy to także katolików
włączających się w różnym stopniu w te ruchy. Dyskryminacja ta
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miałaby polegać na tzw. opresywnej normatywności heteroseksualnej
tradycyjnych społeczeństw, czyli na przekonaniu, że tylko związek
mężczyzny i kobiety może być nazwany małżeństwem i powinien
cieszyć się specjalnymi prawami i przywilejami. Ta „heteroseksualna normatywność” ma też być podstawowym źródłem cierpienia
osób, które przeżywają swoją seksualność inaczej, niż to się dzieje
w tradycyjnym małżeństwie. Dlatego też w celu budowy bardziej
sprawiedliwego społeczeństwa – jak głoszą – konieczne jest prawne
rozszerzenie rozumienia małżeństwa i rodziny, zrównanie praw i przywilejów małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych, uznanie
związków partnerskich tworzonych przez pary tej samej płci wraz
regulacją sytuacji majątkowej, alimentów i dziedziczenia, a także
umożliwienie związkom monopłciowym adopcji dzieci oraz przyznanie osobom od 16 roku życia prawa do określenia swojej płci (m.in.
Deklaracja Kongresu LGBT + z 30 marca 2019 r.).
22. Zdając sobie sprawę z radykalnego charakteru postulowanej
transformacji kulturowej i postulatów społeczeństwa „bez różnic
płciowych” (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę, nr 2) ruchy LGBT+ proponują stosowanie metody
małych kroków mających na celu wymuszenie powolnej transformacji
obyczajowo-kulturowej poprzez stopniowe oswajanie społeczeństwa
z zachowaniami uchodzącymi do niedawna za nieakceptowalne i naganne moralnie. Niektóre środki społecznego przekazu wspomagają te projekty, propagując ideologię gender, promując rzekomą
atrakcyjność rozwodów, zdrad, rozwiązłości seksualnej, ośmieszając
wierność, dziewictwo, czystość i religijność.
23. Temu celowi ma też służyć wychowanie seksualne dzieci prowadzone już od wieku przedszkolnego. Chociaż niektóre postulaty
osób związanych z LGBT+ dotyczące wychowania dzieci mają na
uwadze fundamentalne wartości także dla międzyosobowej komunii w heteroseksualnym związku małżeńskim, jak miłość, wzajemny
szacunek, poczucie współodpowiedzialności, to jednak większość
proponowanych środków, metod i celów daleko przekracza ramy
wychowania mającego na uwadze integralne dobro dzieci i młodzieży.
Z odpowiedzialnym wychowaniem nie da się pogodzić udostępniania
dzieciom materiałów obnażających ludzką intymność i uczących je
przyjemnościowego „manipulowania” swoją płciowością oraz wprowadzania ich we wczesne doświadczenia seksualne. W rzeczywistości
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proponowane wychowanie skutkuje seksualizacją dzieci i młodzieży,
prowadzi do przełamania ochronnej bariery wstydliwości, rozbudzenia
cielesnego pożądania i seksoholizmu (wpływającego destrukcyjnie na
sferę emocjonalną młodego człowieka i prowadzącego do kompulsywnej masturbacji oraz trudnych do pokonania natręctw seksualnych),
owocuje często wczesną inicjacją seksualną, ciążą w młodzieńczym
wieku i nierzadko aborcją, stosowaniem środków antykoncepcyjnych
i wczesnoporonnych niszczących sferę rozrodczą młodej dziewczyny
i utrudniających zajście w ciążę w dojrzałym wieku, zwiększa ryzyko
zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową, a w końcu staje
się przyczyną traumatycznych przeżyć młodych ludzi i osobistych
dramatów w dalszym życiu.
24. W kontekście powyższych uwag należy przypomnieć, że zgodnie
z prawem naturalnym to jedynie rodzice mają prawo do wychowania
swoich dzieci. Prawo to gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania
oraz jego przekonania” (art. 48 ust. 1; por. także Kodeks Rodzinny
i Opiekuńczy, art. 96 §1). Prawo decydowania o wychowaniu religijnym i moralnym dzieci przyznają rodzicom i prawnym opiekunom
także liczne umowy międzynarodowe (por. np. Międzynarodowy Pakt
Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 18 ust. 4; Międzynarodowy
Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, art. 13 ust.
4; Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 14 ust. 3;
Konwencja o prawach dziecka, art. 18).
25. W wychowaniu seksualnym dzieci i młodzieży rodziców winna
wspierać szkoła. Ma ona po temu wielkie możliwości, gdyż nauczyciele i wychowawcy, sami będąc rodzicami, przeważnie posiadają
świadomość odpowiedzialności, a także mają odpowiednią wrażliwość
na istotne wartości moralne i cele procesu wychowawczego. Udział
szkoły w procesie wychowania seksualnego winien jednak mieć charakter pomocniczy, to znaczy udział ten winien być przedłużeniem
wychowania, jakie ma miejsce w domu rodzinnym i winien współpracować „w takim duchu, jaki ożywia samych rodziców” (Jan Paweł
II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 37; dalej FC; por.
Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako mężczyznę
i kobietę, nr 46).

52

DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

26. Mając na uwadze doniosłość obowiązku wychowania dzieci
i młodzieży, Kościół zachęca wszystkie podmioty w nim uczestniczące, a więc rodzinę, szkołę i kompetentne władze do dialogu
mającego na celu wypracowywanie słusznych rozwiązań i programów wychowawczych pomagających dzieciom i młodzieży w procesie dojrzewania seksualnego i uczuciowego, uwzględniających
specyﬁkę ﬁzjologiczną i psychologiczną kolejnych faz ich wzrostu
i dojrzewania neuropoznawczego, a także kształtujących „zdrowe” traktowanie ludzkiego ciała, a zwłaszcza sfery płciowej (por.
Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako mężczyznę
i kobietę, nr 39-51; por. także Franciszek. Przemówienie podczas
seminarium na temat komplementarności mężczyzny i kobiety (17
XI 2014), „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 25 (2014)
nr 12, s. 37 nr 3; Podstawa programowa katechezy, s. 54, 99). Tak
rozumiane programy winny mieć priorytetowo na uwadze życiowe
powołanie każdego dziecka do miłości, czy to w heteroseksualnym
związku małżeńskim, w życiu poświęconym Bogu czy też oddanym
na służbę bliźnim w społeczeństwie.
27. Ów dialog powinien mieć dalej na celu jednoczenie sił „w wychowaniu dzieci i młodzieży do poszanowania każdej osoby w jej
szczególnej i odmiennej kondycji, aby nikt nie doznawał znęcania
się, przemocy, obelg lub niesprawiedliwej dyskryminacji ze względu
na swoje uwarunkowania osobowe (takie jak niepełnosprawność,
rasa, religia, skłonności uczuciowe itp.). Chodzi o wychowanie na
rzecz aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa, którego cechą
jest zdolność akceptacji z szacunkiem wszystkich uzasadnionych wyrazów osoby” (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Stworzył ich
jako mężczyznę i kobietę, nr 15-16).
28. Jest rzeczą pożądaną, aby jednym z kręgów przygotowujących
ten dialog były wolne od ideologii i prowadzone w duchu odpowiedzialności naukowe studia nad rozwojem psychicznym, emocjonalnym, poznawczym i seksualnym dzieci w zmieniających się warunkach
kulturowych i społecznych, a także nad ochroną dzieci przed seksualizmem w powszechnie dostępnych dla dzieci mediach (zwłaszcza
Internet, a więc komputer, smartfon). Wobec rozwoju globalnej
migracji zarobkowej i turystyki wskazane są również prowadzone
odpowiedzialnie studia nad problematyką gender, „starając się osiągnąć głębsze zrozumienie sposobów, w jaki przeżywa się w różnych
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kulturach różnicę płci między mężczyzną a kobietą” (Kongregacja
ds. Edukacji Katolickiej, Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, nr 6).
29. Niektórzy członkowie i sympatycy ruchu LGBT+ wyznaczają
sobie odmienne od wyżej przedstawionych celów. Ich priorytetem nie
jest rewolucja kulturowa, prawna i wychowawcza, ale przeciwdziałanie
przemocy, mobbingowi, stygmatyzowaniu i społecznemu wykluczeniu,
w tym z własnej rodziny. Niekiedy także katolicy uczestniczą w „tęczowych marszach”, aby zwrócić uwagę na powyższe problemy osób
LGBT+. W tym kontekście należy kolejny raz podkreślić, że postulat
szacunku dla każdej osoby, w tym osób identyﬁkujących się z LGBT+,
jest w pełni słuszny, zaś demokratyczne państwo prawa powinno
zadbać o to, aby żadne z podstawowych praw tych osób, które nie
stoją w oczywistej sprzeczności z ludzką naturą i dobrem wspólnym
(jak monopłciowy związek czy adopcja dzieci przez takie związki)
nie było naruszane. Nie do zaakceptowania są więc jakiekolwiek
akty przemocy ﬁzycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich
zachowań i agresji wobec osób LGBT+. Analogicznie, jak wszyscy
inni obywatele, w ramach przewidzianych przez prawo, mogą przedstawiać swoje postulaty w celu budowania bardziej sprawiedliwego
społeczeństwa i realizować je na drodze demokratycznych przemian.
30. Paralelnie do powyższych praw osób związanych z LGBT+
należy podkreślić słuszne oczekiwania całego społeczeństwa, aby
były szanowane także prawa innych członków społeczności, w tym
zwłaszcza ich uczuć religijnych, uznawanych przez nie zasad moralnych oraz zasad porządku publicznego. Pozytywna postawa członków
społeczności zabiegających o unikanie napięć społecznych i wzajemne
poszanowanie praw wyraża się ponadto w gotowości przyjścia z pomocą osobom otwartym na dialog w odkrywaniu społeczno-politycznego
wymiaru godności osobowej każdego człowieka, zwłaszcza godności
rozumianej integralnie jako jedność duchowo-cielesna. Postulat ten
odnosi się między innymi do roli, jaką w procesie wychowania winna
pełnić rodzina, szkoła i katecheza.
31. Obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+
nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów. Wprost przeciwnie, oznacza uważną ich analizę i weryﬁkację w świetle obiektywnej
prawdy o ludzkiej płciowości i zasad dobra wspólnego. Ideologia
tych ruchów i ich postulaty są bowiem obarczone licznymi błędami
szkodliwymi dla życia społecznego, jak chociażby oskarżenie o brak
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tolerancji, za którym nierzadko kryje się ideologia negująca różnicę
i naturalną komplementarności mężczyzny i kobiety, a za odwołaniem
się do natury kryje się przeważnie ludzka biologia, opcja kulturowa, popędowość płciowa lub emocjonalność psychoseksualna (por.
Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Stworzył ich jako mężczyznę
i kobietę, nr 21, 23).
32. Ramy należnego szacunku przekracza też legalizacja związków pomiędzy osobami tej samej płci. Prawne ich uznanie prowadzi
bowiem w dłuższej perspektywie do osłabienia instytucji małżeństwa, co ze strony państwa stanowiłoby poważne „uchybienie swemu
obowiązkowi promowania i ochrony zasadniczej instytucji dla dobra
wspólnego jaką jest małżeństwo” (Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi
dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi, nr 6). Jedynie związek mężczyzny i kobiety, w którym płodna miłość oparta jest na komplementarności płci, stanowi właściwe
środowisko do zrodzenia i wychowania dzieci, a przez to fundament
zdrowego społeczeństwa. Z tego powodu cieszy się on szczególną
ochroną prawną i licznymi przywilejami. Naruszenie tego podstawowego przekonania w systemie prawnym pociągnęłoby za sobą
poważne zmiany w praktyce społecznej, w tym w edukacji i w wychowaniu młodego pokolenia. Cytowany już dokument Kongregacji
Nauki Wiary podkreśla więc: „jeśliby z punktu widzenia prawnego
małżeństwo między dwoma osobami odmiennych płci zostało uznane
tylko za jedno z możliwych małżeństw, koncepcja małżeństwa uległaby radykalnej zmianie, z poważną szkodą dla dobra wspólnego”
(tamże, nr 8).
33. Także Konferencja Episkopatu Polski w swoim stanowisku
z dnia 13 marca 2019 r. zwróciła uwagę na postulaty zawarte w tzw.
Karcie LGBT+, które naruszają zasady sprawiedliwości społecznej
i w imię przeciwdziałania dyskryminacji mogą prowadzić do dyskryminacji osób inaczej myślących. Wśród tych postulatów Karty znajduje
się propozycja, aby w miejscach pracy przy rekrutacji i promocji brać
pod uwagę „orientację psychoseksualną” i „styl życia”. Instytucje
przestrzegające tych zasad i zrzeszone w „tęczowych sieciach pracowniczych” miałyby być preferencyjnie traktowane przez lokalne
społeczności; przedsiębiorcy podejrzewani o brak tolerancji byliby
stygmatyzowani i wykluczani. Biskupi polscy ponownie podkreślają, że „ewentualne wprowadzenie przytoczonych postulatów może
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spowodować istotną zmianę w funkcjonowaniu demokracji w naszym
kraju, powodując nie tylko ograniczenie praw dzieci i rodziców, ale
także prawa wszystkich obywateli – w tym nauczycieli i pracowników
administracji samorządowej – do wolności słowa, w tym wolności do
wyrażania sprzeciwu sumienia, wolności nauczania, a w przyszłości
być może także wolności nauczania religii. Może prowadzić także do
poważnego ograniczenia wolności gospodarczej, która podporządkowana byłaby ideologicznym postulatom” (Stanowisko Konferencji
Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej Karty LGBT+, nr 5).
34. Rewolucja seksualna kontynuowana dziś przez ideologię
gender i ruchy LGBT+ stwarza coraz poważniejsze zagrożenie dla
małżeństwa i rodziny w innych jeszcze wymiarach. Do coraz powszechniejszych przejawów tych zagrożeń należy powszechna akceptacja antykoncepcji, indywidualistyczne i nierzadko egoistyczne
rozumienie seksualności oraz rozerwanie więzi między jednoczącym
i prokreacyjnym znaczeniem stosunku seksualnego. Przemiany te
doprowadziły do banalizacji więzi między mężczyzną i kobietą oraz
do kojarzenia miłości z krótkotrwałym uczuciem, nierzadko bez konieczności wzięcia odpowiedzialności za drugą osobę i za poczęte
nowe życie (por. Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia, nr 39; dalej
AL). Proces ten potęgują niektóre środki społecznego przekazu,
osłabiając wrażliwość moralną na zdradę małżeńską i bagatelizując
rozwiązłość seksualną. Dostępność pornograﬁi i prostytucji doprowadziły do kryzysu wiernej miłości i załamania się kultury czystości.
Ten smutny obraz jest uzupełniany przez prawnie usankcjonowane
zabijanie nienarodzonych dzieci.
35. Powyższe zmiany kulturowe mają negatywny wpływ na osobową dojrzałość mężczyzn i kobiet. Doświadczenie rozwodu własnych
rodziców, wzrastanie w rodzinach, w których brak jest ojca lub matki i doświadczenie molestowania, są nierzadko źródłem trudności
w osiągnięciu zdrowej tożsamości seksualnej. Wiele osób w różnym
wieku przeżywa dzisiaj własną seksualność jako źródło wielkiego
cierpienia i zranienia.
36. Wyliczając negatywne skutki upowszechniania się ideologii
gender i LGBT+, nie zamierza się negować pozytywnych przemian
w kulturze związanej z ludzką płciowością. Trzeba między innymi
zwrócić uwagę na docenienie jej wartości w pryzmacie integralnej
godności osobowej kobiety i mężczyzny, na jej znaczenie w różnych
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wymiarach życia społecznego, większą wrażliwość na prawa kobiet
oraz nacisk na równość mężczyzn i kobiet. Ta nowa wrażliwość zaowocowała konkretnymi postulatami, których celem jest bardziej
sprawiedliwe społeczeństwo. Dotyczy to dążenia do równej płacy,
sprawiedliwego podziału pracy w rodzinie, ochrony przed przemocą
domową czy molestowaniem. Dzięki większej wiedzy o własnym ciele
i dynamizmie ludzkiej rozrodczości małżonkowie, a zwłaszcza kobiety,
mogą zgodnie z zasadami moralnymi tak planować prokreację, aby
nie stwarzała ona zagrożenia dla ich zdrowia i dla zdrowia mającego
się urodzić dziecka, aby ich odpowiedzialne rodzicielstwo uwzględniało ich kondycję materialną, aby nie kolidowało ono z ich pracą
zawodową i awansami społecznymi, nierzadko w tych dziedzinach
i profesjach, które do niedawna były dla kobiet zamknięte.
37. Owocem tych pozytywnych przemian są też szacunek i wdzięczność okazywane kobietom za ich wierność kobiecemu powołaniu,
za ich „świadomość, że Bóg zawierza im człowieka”, dzięki któremu społeczeństwo i Kościół cieszą się swoim wzrostem, a także
za „urzeczywistnianie różnych form macierzyństwa afektywnego,
kulturowego i duchowego, które ma nieoceniony wpływ na rozwój
osoby oraz na przyszłość społeczeństwa”. Społeczeństwo i Kościół
winne im szczególną wdzięczność za ich „geniusz kobiecości”, który
„zabezpiecza wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji: dlatego, że
jest człowiekiem”; a więc który ubogaca relacje międzyludzkie ich
szczególną mądrością serca, delikatnością i wrażliwością na bezsilność
najsłabszych, bezbronność dziecka, osamotnienie obłożnie chorych,
upośledzenie ułomnych, bezradność potrzebujących, zmęczenie ciężko pracujących oraz za oﬁarne „trudzenie się w różnych dziedzinach
wychowania: w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, domach
opieki, paraﬁach, stowarzyszeniach i ruchach” (por. odpowiednio
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, nr 10; dalej HV; Jan Paweł II,
List apostolski Mulieris dignitatem, nr 30; Kongregacja ds. Edukacji
Katolickiej, Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, nr 17-18).
38. Wobec wyzwań tworzonych przez ideologię gender i ruchy
LGBT+, a zwłaszcza mając na uwadze trudności, cierpienia i duchowe rozdarcia przeżywane przez te osoby, konieczne jest tworzenie
poradni (również z pomocą Kościoła czy też przy jego strukturach)
służących pomocą osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne
i naturalną orientację płciową. Przychodnie te mają sens również
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wtedy, kiedy pełna transformacja seksualna okaże się być zbyt trudna,
ale jednak w istotnym stopniu pomogą radzić sobie z psychoseksualnymi wyzwaniami. Postulat takich poradni stoi w oczywistej sprzeczności z oﬁcjalnymi opiniami obowiązującymi w kręgach LGBT+,
ze stanowiskami uważanymi za naukowe, a także z tak zwaną „poprawnością polityczną”. Nie można jednak pomijać świadectw osób,
które w pewnym momencie uświadomiły sobie, że ich odmienna
seksualność nie jest jakimś nieodwołalnym wyrokiem czy bezpowrotnym zakodowaniem, ale jest objawem zranień na różnych poziomach
ich osobowości. Pragnąc więc szczerze uzdrowienia doświadczanego
bólu, uczyniły długi, nieraz heroiczny wysiłek i z pomocą kompetentnych osób odzyskały zdrową tożsamość i duchową harmonię, albo
przynajmniej osiągnęły zdolność do życia w zgodzie z samym sobą
w wewnętrznym pokoju. Powyższe stwierdzenia nie chcą w partykularnych przypadkach zadawać nowych ran, ale dla wszystkich osób
szukających uzdrowienia pragną być ważnym światłem na początku
nowej drogi życia i zachętą do podążania po niej.

III. Osoby LGBT+ w Kościele katolickim
39. W kręgu reﬂeksji nad fenomenem gender i LGBT+ pojawia
się pytanie o tożsamość religijną, postawę moralną i przynależność
do Kościoła osób identyﬁkujących się z tymi ruchami lub je popierających. Wszelkie stanowiska w tej kwestii winny mieć na uwadze
ojcowską miłość Boga ogarniającą każdego człowieka, powszechny
zasięg dzieła zbawienia Jezusa Chrystusa, który „nie łamie trzciny
zgniecionej ani nie gasi tlącego się knota” (Mt 12, 20) i konsekwentnie misję Kościoła oraz cel Jego nauczania. Sobór Watykański II
przypomina, że Kościół „jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli
znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele
Lumen gentium», nr 1) i konsekwentnie dąży on do tego, aby „wszyscy
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (Konstytucja
o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 5; dalej KL; 1 Tm 2,
4). Stąd przynależność do społeczności LGBT+, identyﬁkowanie się
z jej ideologią i publiczne solidaryzowanie z nią nie może automatycznie skutkować wykluczeniem ze wspólnoty Kościoła. Zerwanie więzi
z Kościołem następuje dopiero wraz z oﬁcjalnym wyrażeniem woli,
która zgodnie z przepisami prawa kościelnego stanowi akt apostazji,
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skutkujący, poza odpowiedzialnością moralną, także odpowiedzialnością kanoniczno-karną (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 751
i 1364 § 1; dalej KPK).
40. Kościół katolicki nie może przemilczać moralnej oceny ideologii gender, homoseksualizmu i transseksualizmu w jego różnych
odmianach. W ocenie tej jednoznacznie odrzuca postawę lekceważenia płci jako daru Bożego, a w odniesieniu do homoseksualizmu
i transseksualizmu odróżnia skłonności od wewnętrznych ich akceptacji
i czynów. Same w sobie skłonności nie powodują zaciągnięcia winy
moralnej. Natomiast jednoznacznie negatywnie jest oceniana ich wewnętrzna akceptacja, ich rozbudzanie w sobie, ich rozpowszechnianie
oraz zachowania stanowiące uległość wobec tych skłonności, czyli akty
homoseksualne i tak zwana zmiana płci. W reﬂeksji moralnej nad tymi
zachowaniami Kościół nie wyklucza, że „w określonych przypadkach
mogą zachodzić okoliczności zmniejszające lub nawet uwalniające od
moralnej winy” (Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła
katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych, nr 11). Błędnym
jest jednak mniemanie, że są one zawsze i całkowicie efektem wewnętrznego przymusu i w związku z tym pozostają bez winy: „W rzeczywistości także w osobie o skłonności homoseksualnej winna być
uznana owa podstawowa wolność, która charakteryzuje osobę ludzką
i nadaje jej szczególną godność. Jak w każdym odwróceniu się od
zła, dzięki tej wolności ludzki wysiłek oświecony i wsparty łaską Bożą
może powstrzymać te osoby od homoseksualnej aktywności” (tamże).
41. Mając na uwadze powyższą ocenę moralną praktyk homoseksualnych i transseksualnych, osoby doświadczające takich skłonności
„są wezwane do życia w czystości”, czyli powstrzymania się od aktów homoseksualnych i pozostania w stanie bezżennym (Katechizm
Kościoła Katolickiego, nr 2359; dalej KKK). Temu wyborowi musi
też towarzyszyć stały wysiłek przezwyciężania natrętnej koncentracji uwagi na płciowości. Podstawową pomocą w osiągnięciu tych
zwycięstw ducha i woli jest pełna wiary modlitwa, przystępowanie
do sakramentu pokuty i wierne podążanie po drodze prowadzącej
do nadprzyrodzonej wspólnoty z Bogiem (por. Kongregacja Nauki
Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób
homoseksualnych, nr 12).
42. Obecność w Kościele osób reprezentujących postawy charakterystyczne dla LGBT+ nie neguje jego świętości. Ma ona bowiem
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swoje źródło w Osobie Jezusa Chrystusa, który „zawsze jest w nim
obecny” (KL nr 7) i przez działanie Ducha Świętego kontynuuje
dzieło uświęcenia oraz zbawienia człowieka. To dzieło Kościół realizuje nie tylko pośród świętych, ale także grzesznych ludzi (por.
1 J 1, 8), na wzór Pana Jezusa, który „nie przyszedł [On] powołać
sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2, 17). Konsekwentnie drzwi
Kościoła nie mogą być zamknięte przed nikim, kto do niego przychodzi. Uniwersalny zasięg mają słowa Pana Jezusa: „Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień” (J 8, 7). Zgodnie
z zasadami teologiczno-moralnymi i kanonicznymi żaden spowiednik
nie może też odmówić rozgrzeszenia osobie wyrażającej szczery żal
za swoje grzechy i deklarującej postawę nawrócenia, nawet jeżeli nie
może całkowicie wykluczyć, że znowu je popełni.
43. Kościół nie ogranicza się do oceny moralnej omawianych praktyk i nie pozostaje obojętny na problemy życiowe osób homoseksualnych i transseksualnych. Na miarę swoich możliwości i posiadanych
w swoim depozycie nadprzyrodzonych środków chce wychodzić naprzeciw tym osobom i pomagać im w zrozumieniu istoty grzechu
oraz wystrzeganiu się okazji do grzechu. Stąd widzi potrzebę, aby
w diecezjach byli zatrudnieni specjaliści, świeccy i duchowni, gotowi
przyjść z pomocą duchową i terapeutyczną osobom doświadczającym
wskazanych trudności ze sferą płciową i pragnącym takiej pomocy.
Indywidualna opieka duszpasterska ma na celu udzielanie pomocy
tym osobom w realizowaniu woli Bożej w ich życiu, łącząc z oﬁarą
krzyża Chrystusa każde cierpienie i trudności, których mogą doświadczyć z powodu swoich sytuacji (zob. KKK, nr 2358). Jest też
rzeczą pożądaną, aby w każdej diecezji byli znani specjaliści z zakresu
psychologii i seksuologii, którzy byliby w stanie przyjść z pomocą tym
osobom, zachowując chrześcijańskie zasady moralne.
44. Wierność prawdzie o człowieku znajduje swoją moc zobowiązującą w słowie Bożym. Już pierwsza księga Pisma Świętego podkreśla,
że Bóg stworzył człowieka jako istotę płciową: „Stworzył Bóg człowieka […]; stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). Zróżnicowanie
to nie tylko ma na uwadze ich biologiczno-ﬁzjologiczną specyﬁkę,
ale także relację między nimi, a mianowicie komplementarność osobowej więzi angażującej ich dusze i ciała. To wzajemne dopełnianie
się mężczyzny i kobiety wyraża w zamiarze Stwórcy ich powołanie do
rodzicielstwa („Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili
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ziemię” – Rdz 1, 28) (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Stworzył
ich jako mężczyznę i kobietę, nr 31).
45. Jednocześnie ten sam opis stworzenia podkreśla, że człowiek
został w swej duchowo-cielesnej integralności obdarowany niezbywalną godnością („Stworzył Bóg człowieka na swój obraz” – Rdz 1,
27). Wskazuje on też na nierozdzielną „więź łączącą rozum i wolną
wolę z wszystkimi władzami cielesnymi i zmysłowymi”. Godność ta
jest więc udziałem w jednakowej mierze ducha i ciała człowieka.
Oznacza to, że ciało nigdy nie może być traktowane przez wolną
wolę arbitralnie i przedmiotowo. Także sfera duchowa nie może
bezwolnie ulegać popędom ciała przeciwnym jego godności. Innymi
słowy, człowiek jako istota rozumna i wolna rozpoznając dar, sens
i wartość moralną swojego ciała, winien czynić nieustanny wysiłek
w przezwyciężaniu popędów i dążyć do osiągnięcia wewnętrznej harmonii oraz jedności postaw moralnych z „rozumnym porządkiem,
według którego człowiek jest powołany przez Stwórcę do kierowania
i regulowania swoim życiem i swoim działaniem, a w szczególności
do używania i dysponowania swoim ciałem” (Jan Paweł II, Encyklika
Veritatis splendor, nr 50; por. także nr 48-50). Przed zaniechaniem
tych wysiłków przestrzega papież Benedykt XVI, podkreślając, że
„tam, gdzie wolność działania staje się wolnością «stwarzania» siebie
samego, nieuchronnie dochodzi do zanegowania Stwórcy, a przez to
ostatecznie dochodzi także do poniżenia człowieka w samej istocie
jego bytu jako stworzenia Bożego, jako obrazu Boga” (Przemówienie
podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej
i Gubernatoratu (21 X 2012).
46. Powyższe reﬂeksje pozwalają lepiej zrozumieć nauczanie
Starego i Nowego Testamentu. Jednoznacznie wskazuje ono na
małżeństwo jako związek między mężczyzną i kobietą. W całej tradycji biblijnej jest ono „rzeczywistością ewidentną i normatywną”.
Jednocześnie nie ma tam jakichkolwiek świadectw, które dopuszczałyby „związek” między osobami tej samej płci.
47. Niektóre współczesne interpretacje dopatrują się w nauczaniu
Pisma Świętego na temat homoseksualizmu wyłącznie przejawu ówczesnej kultury, „prostego odzwierciedlenia archaicznej, historycznie
uwarunkowanej mentalności” i odrzucają jego moralne znaczenie dla
współczesnego człowieka. Problem ten wyjaśnia Papieska Komisja
Biblijna, omawiając teksty biblijne, w których pojawia się temat
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homoseksualizmu .Przedstawia ona nową interpretację starotestamentalnego opowiadania o zagładzie Sodomy, która w tradycyjnym
rozumieniu była karą za grzech homoseksualizmu jej mieszkańców.
Współczesna egzegeza analizująca to opowiadanie w szerokim kontekście biblijnych tekstów nawiązujących do „grzechu Sodomy”, dostrzega w nim napiętnowanie w ogóle grzesznego postępowania (por.
Iz 3, 9) czy niewierności wobec Bożego prawa (por. Iz 1, 10). Także
Jerozolima zostaje przyrównana do Sodomy (i Gomory), gdyż jej
mieszkańcy praktykują „cudzołóstwo, zatwardziałość w kłamstwie
i popierają złoczyńców” (por. Jr 23, 14). W świetle innych tekstów
„grzech Sodomy” polega na pysze (por. Syr 16, 8), czy też na „wyniosłości, obﬁtości dóbr i spokojnej pomyślności [oraz] obojętności
wobec biednego i nieszczęśliwego” (por. Ez 16, 49). Konsekwentnie
dzisiejsza interpretacja uznaje, że „biblijna tradycja, potwierdzona
przez proroków, nadała Sodomie (i Gomorze) symboliczny, ale ogólny
tytuł niegodziwego miasta (zob. Pwt 32, 32-34). Grzech jej mieszkańców „polegał [zaś] na uchybieniu gościnności, wrogości i przemocy
wobec obcego”. Nie kojarzy zaś historii Sodomy z napiętnowaniem
homoseksualizmu (por. Pontiﬁcia Commissione Biblica, Che cosa è
l’uomo? (Sal 8, 5). Un itinerario di antropologia biblica, nr 187-188).
48. W sposób wyraźny współżycie homoseksualne piętnuje Księga
Kapłańska. Wylicza ona grzeszne akty seksualne, do których zalicza
także relacje homoseksualne między mężczyznami: „Nie będziesz
obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość” (Kpł 18, 22) oraz „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną,
tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, ich krew spadnie na nich” (Kpł 20, 13). Współżycie
homoseksualne zostaje też umieszczone między potępianymi grzechami kazirodztwa (Kpł 18, 6-18; 20, 11-12.14.19-21), cudzołóstwa
(Kpł 18, 20; 20, 10) i zooﬁlii (Kpł 18, 23; 20,15-16), (por. Pontiﬁcia
Commissione Biblica, Che cosa è l’uomo?, nr 189).
49. W Nowym Testamencie grzech homoseksualizmu pojawia się
wyraźnie w trzech listach św. Pawła Apostoła – Rz 1, 26-27; 1 Kor 6,
9 i 1 Tm 1, 10. W pierwszym przypadku św. Paweł mówi o homoseksualizmie żeńskim i męskim, nazywając takie postępowanie występkiem przeciwnym naturze, czyli stojącym w sprzeczności z prawdą
o odmienności i celowości płciowej mężczyzny i kobiety zamierzonej
przez Boga w akcie stwórczym (por. Rz 1, 26-27: „Kobiety [bezbożnych
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ludzi] przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami
uprawiając bezwstyd”). W dwóch pozostałych tekstach – 1 Kor 6, 9 i 1
Tm 1, 10 – św. Paweł wylicza homoseksualizm w zbiorach grzechów,
które zamykają przed człowiekiem drogę prowadzącą do zbawienia
(1 Kor 6, 9-10: „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy,
ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,
ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie
odziedziczą królestwa Bożego”) (por. Pontiﬁcia Commissione Biblica,
Che cosa è l’uomo?, nr 194-195).
50. Wobec różnych interpretacji biblijnych i teologiczno-moralnych negujących zło moralne zachowań homoseksualnych, Kościół
przypomina, iż jego nauczanie w tej materii opiera się na słowie
Bożym, na żywej Tradycji Apostolskiej i na prawie naturalnym. Ma
więc ono charakter uniwersalny, niezmienny w czasie i w przestrzeni, i jest nieomylne. Temu nauczaniu towarzyszy bowiem asystencja
Ducha Świętego (por. Sobór Watykański II, Konstytucja o Bożym
Objawieniu Dei verbum, nr 10; Kongregacja Nauki Wiary, List do
biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych, nr 5).
51. Próby podważenia tego nauczania prowadzą do negacji istnienia trwale zdeﬁniowanej w wymiarze płciowym natury mężczyzny i kobiety. Prowadzą one też do podważenia sensu podstawowej
komórki życia społecznego: najpierw małżeństwa jako związku
mężczyzny i kobiety, czyli osób powołanych do wspólnoty w duchu
i w ciele, a w dalszej kolejności – ich powołania do tworzenia rodziny
jako wspólnoty rodziców i dzieci, dzięki którym ludzkość rozwija się
w społeczeństwach budujących lokalne i powszechne dobro wspólne,
podstawowy warunek cywilizacyjnego postępu i integralnego rozwoju
człowieka.
52. Zakwestionowanie biologicznie zdeﬁniowanej natury płciowej człowieka prowadzi również do wynaturzenia ludzkiej prokreacji
jako owocu zjednoczenia mężczyzny i kobiety; jako „owocu małżeństwa” (por. Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja Donum vitae, II, A;
dalej DV; Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja Dignitas personae,
nr 6). W przypadku związków monopłciowych, żeńskich czy męskich,
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zostaje ona zastąpiona przez procedury biotechnologiczne, które
godzą w godność dawców komórek rozrodczych i w godność dziecka
(przeważnie chodzi o procedury typu in vitro; w przypadku związków
męskich z pomocą tzw. matek zastępczych – surogatek). Badania nad
skutkami sztucznej prokreacji przeprowadzone w wielu ośrodkach
naukowych globu ziemskiego i przedstawione w recenzowanych,
prestiżowych periodykach naukowych, wskazują jednoznacznie na
znaczący wzrost ryzyka dla zdrowia genetycznej matki, a w jeszcze
większym stopniu dla życia i zdrowego rozwoju dziecka. W procedurze
tej nagminnie są niszczone ludzkie embriony, zwłaszcza nie rokujące nadziei na zdrowy rozwój. Wobec szerzenia różnych błędnych
opinii lub niekompetentnego nadużywania koncepcji ﬁlozoﬁcznych
arystotelesowsko-tomistycznych Kościół nieustannie przypomina, że
„embrion ludzki od samego początku ma godność właściwą osobie”
(tamże, nr 5).
53. W powyższym kontekście nie można też pominąć fundamentalnego prawa dziecka do tego, aby „być poczętym, być noszonym
w łonie, narodzonym i wychowanym w małżeństwie” (DV II, A),
gdyż „zgodnie z porządkiem stworzenia miłość małżeńska pomiędzy
mężczyzną i kobietą oraz przekazywanie życia są sobie nawzajem
przyporządkowane” (AL, nr 81). Właśnie w kontekście rodzinnym,
pod opieką ojca i matki, możliwa jest integralna formacja i odkrywanie własnej tożsamości płciowej.
54. Wypełnienie właściwego każdej osobie powołania, czy to w życiu bezżennym czy też w małżeństwie, wraz z powołaniem rodzicielskim, zakłada zdolność do panowania nad sobą i życia w czystości
cielesnej. Wezwanie do życia w czystości dotyczy każdego człowieka,
niezależnie od jego szczegółowego powołania. „Wolą Bożą jest [bowiem] wasze uświęcenie, […] aby każdy z was umiał utrzymywać ciało
własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności […]” (1
Tes 4, 3). Zdolność ta aﬁrmuje osiągnięcie osobowej wolności, często stanowi nieodzowny warunek wypełniania życiowego powołania
i odpowiedzialnych relacji z drugą osobą, w każdym przypadku zaś
umożliwia czynienie daru z siebie – punkt wyjścia do pokonywania
trudności ujawniających się w sferze seksualnej, a także nieodzowny
warunek pełnienia powołania w Kościele, czy to kapłańskiego czy też
zakonnego. Wychodząc z powyższej perspektywy, Kościół jednoznacznie formułuje swoje nauczanie na temat poszczególnych skłonności
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ujawniających się u osób identyﬁkujących się z LGBT+ czy też na
temat postaw będących praktycznym wyrazem ideologii gender.

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

Osoby homoseksualne – kandydaci do stanu duchownego
i zakonnego
56. Mając na uwadze naturę i specyﬁkę homoseksualizmu, a także
związane z nim nieuporządkowanie, Kongregacja ds. Wychowania
Katolickiego, Kongregacja ds. Duchowieństwa, a ostatnio także papież
Franciszek zaleca nieprzyjmowanie do seminariów oraz niedopuszczanie do święceń osób, „które praktykują homoseksualizm, wykazują
głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspierają tak
zwaną kulturę gejowską”. „Osoby takie […] [bowiem] znajdują się
w sytuacji, która poważnie uniemożliwia im poprawną relację do mężczyzn i kobiet” (Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Instrukcja
dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń; Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ratio
fundamentalis institutionis sacerdotalis, nr 199; por. także nr 200-201).
57. Papież Franciszek te same wskazania wypowiada jednocześnie
pod adresem kandydatów do życia zakonnego, czy to w zakonach
męskich czy też żeńskich (por. Siła powołania. O życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele, Wydawnictwo Święty Wojciech,
Poznań 2018).
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Osoby homoseksualne a małżeństwo
58. Kościół nie neguje zdolności osób homoseksualnych do ludzkiej miłości. Jednakże doznań emocjonalno-seksualnych nie można
utożsamiać z miłością małżeńską w rozumieniu porządku stworzenia
i norm prawa kościelnego, czyli z miłością, która ze swej natury jest
miłością komplementarną, płodną i zmierza ku wzbudzeniu nowego
życia. Oznacza to, że każde zbliżenie właściwe związkowi małżeńskiemu mężczyzny i kobiety winno „oznaczać jedność i rodzicielstwo” (HV, nr 9 i 12). Dla powyższych racji Kościół nie może uznać
związków między osobami tej samej płci i nie może ich błogosławić
z użyciem jakiejkolwiek formuły.
59. Zgodnie z Konstytucją Soboru Watykańskiego II „małżeństwo
jest głęboką wspólnotą życia i miłości między mężczyzną i kobietą”
(KDK, nr 48; por. także KPK kan. 1055 §1). Jednocześnie prawo
kościelne domaga się, aby kandydaci do małżeństwa byli „zdolni
podjąć istotne obowiązki małżeńskie” (KPK kan. 1095 § 3). W świetle
powyższych przepisów ugruntowany homoseksualizm jako głęboko
zakorzeniona skłonność do osoby tej samej płci oraz brak uczuciowo-seksualnej komplementarności między osobami homoseksualnymi,
wyraźnie kontrastuje z powyższą deﬁnicją małżeństwa. Ponadto, jeżeli
osoby o takich inklinacjach doświadczają trudności w uporządkowaniu swoich skłonności i doświadczeń emocjonalnych, to tym większe
wyzwanie stanowi dla nich czynienie daru z siebie dla odmiennego
płciowo współmałżonka (mimo zdolności do zbliżeń cielesnych) oraz
nawiązanie trwałych i integralnych relacji osobowych. „Wymuszony”
nawet przez samą osobę homoseksualną związek heteroseksualny –
jak podkreślają liczni eksperci – nie jest w stanie uwolnić jej od tych
skłonności; wprost przeciwnie, może je jeszcze bardziej pogłębiać
i popychać do niewierności małżeńskiej. Konsekwentnie jurysprudencja Roty Rzymskiej regularnie orzeka, że głęboki homoseksualizm
jest jedną z przyczyn niezdolności do zawarcia małżeństwa. Podstawą
do tych orzeczeń jest w szczególności kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa
Kanonicznego.

Dzieci osób żyjących w związkach homoseksualnych
60. Kościół jest zdecydowanie przeciwny adopcji dzieci przez osoby
żyjące w związkach homoseksualnych (tak męskich, jak i żeńskich),
w tym także przez taki związek, w którym jedna osoba zmieniła swoją
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płeć (osoba transseksualna). Wypowiadając swój sprzeciw, występuje
on w obronie godności, praw i potrzeb psychicznych każdego dziecka.
Harmonijny jego rozwój, w tym wykształcenie w jego świadomości
prawdziwego obrazu małżeństwa i rodziny, domaga się posiadania
ojca i matki.
61. Jak już wyżej podkreślono, kobieta żyjąca w związku monopłciowym może począć i urodzić dziecko, wykorzystując gamety
pobrane od przystającego na to mężczyzny lub z banku spermy. Nie
można a priori wykluczać, że temu dziecku może być zagwarantowane wychowanie religijne i udzielony chrzest święty. Jednakże
w żadnym wypadku w Księdze Chrztów jako rodzice tego dziecka
nie mogą być wpisane dwie kobiety. Jeżeli dawca nasienia nie jest
znany, miejsce ojca pozostawia się puste (Pontiﬁcium Consilium
de Legum Textibus, Opinion of Pontiﬁcal Council regarding the
admission of two non-Catholics as witnesses to baptism and the annotation of persons of the same sex and the so-called „transgender
persons” as parents in the baptismal register, Prot. N. 15986/2017.
Vatican 15.11.2017).

Osoby transseksualne we wspólnocie eklezjalnej
62. Obecność osób transseksualnych (transpłciowych, transgenderycznych, transwestytów) we wspólnocie kościelnej zakłada
uwzględnienie ich problemów z autoidentyﬁkacją płciową. Dotyczy
to najczęściej transseksualistów i transwestytów. Pierwszą grupę
charakteryzuje niespójność między genetyczno-anatomiczną budową
ciała i świadomością posiadanej płci. Rozbieżność ta jest połączona
z pragnieniem (o różnym stopniu nasilenia) „zmiany płci”, zarówno
w wymiarze jej społecznej akceptacji, wpisów metrykalnych, ubierania się, zachowań i pełnienia określonych ról (niekiedy tylko w tym
wymiarze), jak też w wymiarze hormonalnej i chirurgicznej zmiany
płci genitalnej (na poziomie anatomicznym).
63. Kierując się obiektywnym kryterium płci człowieka, czyli jego
genetyką (kobieta XX, mężczyzna XY), Kościół stoi na stanowisku,
że hormonalne i chirurgiczne ingerencje w sferę płciową nie powodują jej faktycznej zmiany. Takie praktyki są traktowane wyłącznie
jako akt okaleczenia osoby. Podobnie Kościół ocenia cywilno-prawną
procedurę ograniczoną do poświadczenia w dokumentach metrykalnych „zmiany płci” lub jej pominięcia.
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Sakramenty święte i osoby LGBT+
64. Kościół nie odmawia osobom transseksualnym prawa do
przynależności do Kościoła, a więc nie odmawia im również chrztu
świętego, jak i pozostałych sakramentów świętych, jeżeli spełniają
fundamentalne warunki ważnego i godziwego ich przyjęcia. Jednakże
stojąc na straży świętości sakramentów, Kościół nie może zgodzić
się na ich niezgodne z prawdą celebrowanie tam, gdzie ich ważne
czy też godziwe sprawowanie lub przyjmowanie pozostaje w związku z płcią człowieka lub jest od niej zależne. Dotyczy to zwłaszcza
sakramentu chrztu świętego, święceń i małżeństwa. Dla ważnego
ich sprawowania decydujące znaczenie ma płeć genetyczna, a nie
subiektywne samookreślenie się płciowe danej osoby. Konsekwentnie:

Chrzest święty
65. Zgodnie z oﬁcjalną nauką i tradycyjną praktyką Kościół nie
akceptuje podyktowanego ideologią gender odłożenia chrztu dziecka
do czasu, aż ono samo określi swoją płeć. Jeżeli są spełnione kanoniczne warunki, Kościół udziela chrztu świętego małemu dziecku
nieświadomemu jeszcze swojej płci, kierując się jego płcią genetyczną.
66. Kościół nie może się zgodzić na nadanie dziecku przy chrzcie
imienia niezgodnego z jego płcią genetyczną. Nie może też zaakceptować zamiaru nieokreślenia płci dziecka przy wpisie do ksiąg
paraﬁalnych (np. w oczekiwaniu, aż z czasem samo dziecko określi
swoją płeć), nawet jeżeli tak postąpiono w dokumentach państwowych.
67. Kościół nie odmawia chrztu świętego dorosłej osobie, która
w przeszłości z woli rodziców czy z własnego wyboru dokonała tak
zwanej „zmiany płci” w jakikolwiek sposób. W praktyce zakłada to
domyślnie, że osoba przygotowująca się do chrztu świętego nabywa
w trakcie katechumenatu nowe spojrzenie na „zmianę” swojej płci.
Mając na uwadze fakt, że chirurgiczna zmiana płci genitalnej jest
nieodwracalna, szczery żal należy uznać za wystarczający i nie powinno
się sprawiać tej osobie przykrości czy też trudności w praktykach religijnych, także w zakresie przystępowania do sakramentów świętych,
chyba że ich ważność jest związana z płcią. Mając na uwadze sytuacje,
w których istotną rolę odgrywa społeczna uczciwość z moralnymi
konsekwencjami postaw przeciwnych, osoby te winny unikać niejasności co do swojej płci (np. zamiar zawarcia małżeństwa przez osobę
nieświadomą faktycznej płci osoby transseksualnej). Dla powyższych
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racji osoby te winny też przyjąć na chrzcie świętym imię zgodne
z płcią genetyczną i takie imię winno być odnotowane w księdze
ochrzczonych. Ponadto zgodnie z przepisem zawartym w kan. 863
Kodeksu Prawa Kanonicznego, kapłan przygotowujący taką osobę
do chrztu świętego winien o tym fakcie powiadomić swojego biskupa
diecezjalnego (gdyż jest to chrzest osoby dorosłej).
68. Kościół nie może zgodzić się na odnotowanie w księgach paraﬁalnych płci niezgodnej z kryterium genetycznym, bądź też na
zmianę na płeć niezgodną z kryterium genetycznym. Nie może zmienić
w księgach paraﬁalnych płci dziecka lub osoby dorosłej wraz z jej
imieniem, gdy ta osoba zmieniła określenie płci w dokumentach
państwowych lub poddała się zabiegom chirurgicznym. Jeżeli jest
to możliwe, fakt ten należy jedynie odnotować „w uwagach”, wpisując nazwę dokumentu cywilnego, jego numer i datę wystawienia.
69. Zgodnie ze stanowiskiem Kongregacji Nauki Wiary osoba
transseksualna prezentuje w sposób publiczny postawę przeciwną do
moralności chrześcijańskiej. Stąd mając na uwadze rolę, jaką rodzice
chrzestni pełnią w stosunku do osoby przyjmującej chrzest, osoba
transseksualna nie może pełnić tej funkcji. Takie rozstrzygnięcie nie
dyskryminuje tej osoby, a tylko wskazuje na obiektywny brak w zakresie wymagań, które są nieodzowne dla spełnienia tego zadania.

Sakrament święceń
70. Kobieta, która „przyjęła” płeć męską, czy to metrykalnie,
czy też chirurgicznie, nie może przyjąć sakramentu święceń w żadnym z trzech stopni (diakonat, prezbiterat, biskupstwo). Zgodnie
z doktryną katolicką „święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna
ochrzczony” (KPK kan. 1024; w odniesieniu do święceń kapłańskich:
Jan Paweł II. List apostolski Ordinatio sacerdotalis, nr 1 i 4). Zgodnie
z nauczaniem Kościoła metrykalna lub chirurgiczna „zmiana” płci
genitalnej żeńskiej na płeć genitalną męską nie zmienia tożsamości
płciowej kobiety zdeﬁniowanej na poziomie genetycznym. Zgodnie
z przepisami prawa kanonicznego kobieta, która usiłowałaby przyjąć
święcenia, jak i biskup, który usiłowałby ich udzielić, zaciągają karę
ekskomuniki latae sententiae, z której zwolnienie jest zarezerwowane
Stolicy Apostolskiej (por. Congregatio pro Doctrina Fidei. Decretum
generale de delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris (19.12.2007),
AAS 100: 2008 s. 403), a święcenia są nieważne.
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71. Święceń nie może też przyjąć mężczyzna, który „przyjął” płeć
żeńską. Wprawdzie taka ingerencja nie powoduje zmiany jego faktycznej płci, jednak społeczne deklarowanie swojej płci jako żeńskiej jest
poważną przeszkodą, gdyż wprowadzałoby wiernych w błąd odnośnie
do płci kandydata (w dalszej perspektywie prezbitera) i stałoby się
źródłem wątpliwości, co do ważności jego święceń oraz pełnionych
funkcji. Przeszkodą jest również brak poprawnej autoidentyﬁkacji
przez kandydata swojej płci męskiej oraz brak pozytywnego stosunku
do niej, co objawia jego labilność płciową i rodzi dużą niepewność
odnośnie do postawy wobec własnej płciowości w przyszłości (por.
Kongregacja Nauki Wiary, Nota dotycząca skutków kanonicznych
transseksualizmu w odniesieniu do małżeństwa i kapłaństwa. Rzym
2002).
72. Zgodnie z prawem kanonicznym nieprawidłowym do przyjęcia
święceń jest kandydat, który „poważnie i z rozmysłem zranił siebie
lub inną osobę […]” (kan. 1041 p. 5). Papieska Rada do Spraw
Tekstów Prawnych wyjaśnia, że nieprawidłowość ta zachodzi również wtedy, kiedy kandydat do święceń poważnie zranił siebie lub
zranił inną osobę, nie będąc jeszcze katolikiem, czyli będąc osobą
nieochrzczoną, niewierzącą, należącą do innego wyznania lub religii
(Pontiﬁcio Consiglio per i Testi Legislativi, Risposta autentica al can.
1041, nn. 4-5 CIC. Rzym 2016). Od powyższej przeszkody można
otrzymać dyspensę, jednak w przypadku chirurgicznej zmiany płci
otrzymanie dyspensy przez okaleczonego mężczyznę jest niemożliwe
dla wcześniej przedstawionych racji. Dyspensę taką może natomiast
otrzymać chirurg przeprowadzający taką operację (jako dokonujący
okaleczenia), gdyby chciał później przyjąć święcenia.

Małżeństwo
73. Kościół nie może się zgodzić na małżeństwo osób transseksualnych, które „zmieniły” płeć. Zgodnie z deﬁnicją kanoniczną i katechizmową małżeństwo jest związkiem – przymierzem mężczyzny
i kobiety. Obejmuje ono wspólnotę całego ich życia i ze swej natury
jest otwarte na zrodzenie i wychowanie potomstwa (por. KPK kan.
1055 §1, 1057 §2; ; KKK 1601, 1652; HV nr 9; FC nr 29). W punkcie
wyjścia związek małżeński winien mieć też dostateczne podstawy
do stworzenia trwałej i harmonijnej więzi obejmującej sferę ducha
i ciała. Stworzenie takiej wspólnoty zakłada zdolność panowania nad
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własną płciowością. Stąd Kongregacja Nauki Wiary stwierdza: „Zakaz
małżeństwa staje się absolutny w wypadku transseksualisty, który
przeszedł operację tak zwanej zmiany płci, która może przywrócić
pewien stan uspokojenia emocjonalnego, nie jest w stanie jednak
sięgnąć w głębię patologii psychicznej ani też faktycznie nie zmienia
płci, co najwyżej jej wygląd zewnętrzny. W przypadku zawartego już
małżeństwa, w którym jeden z małżonków ujawnia obecność opisywanej anomalii psychicznej, należy rozpocząć proces o stwierdzenie
nieważności małżeństwa, zachowując kanony 1674-1675 Kodeksu
Prawa Kanonicznego” (Nota dotycząca skutków kanonicznych transseksualizmu w odniesieniu do małżeństwa i kapłaństwa).
74. W przypadku występowania silnej obsesji transseksualnej, ordynariusz miejsca, po zbadaniu sprawy, winien zabronić celebracji
sakramentu małżeństwa aż do momentu uzyskania pewności co do
ustąpienia tej przeszkody (tamże). Przypadki łagodniejsze, niekiedy
przeżywane tylko okresowo, kiedy osoba transseksualna daje dostateczne dowody panowania nad skłonnością, winny być traktowane
roztropnie. Zakładają one konsultacje specjalisty z zakresu seksuologii
i psychologii. Kryterium podstawowym pozostaje trwała zdolność
pełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.
75. Wszystkie powyższe uwagi nie dotyczą zaburzeń rozwoju płci
w postaci tak zwanego obojnactwa (hermafrodytyzmu, interpłciowości). Kariotyp tych osób posiada odmienne kombinacje par chromosomów płciowych (różne od prawidłowych – XX, XY). Sytuacja
kanoniczna osób z takimi zaburzeniami jest odmienna od wyżej
przedstawionych i zakłada profesjonalne analizy, a ich kanoniczna
ocena często wymaga także odniesienia się do Stolicy Apostolskiej.
Takich sytuacji nie można uważać za argumenty przemawiające za
słusznością ideologii gender. W odpowiedzi na takie próby Kościół
podkreśla: „w przypadku nieokreśloności seksualnej wkracza medycyna, która interweniuje, stosując terapię. W tych szczególnych
sytuacjach ani rodzice ani tym bardziej społeczeństwo nie mogą
dokonać arbitralnego wyboru, ale to nauka medycyny interweniuje
w celu terapeutycznym, to znaczy działa w sposób najmniej inwazyjny
na podstawie obiektywnych parametrów w celu wyjaśnienia tożsamości konstytutywnej osoby” (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej.
„Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”. Z myślą o drodze dialogu na
temat kwestii gender w edukacji, nr 24).
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IV. Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wychowania
seksualnego dzieci i młodzieży
76. W ślad za nauczaniem Soboru Watykańskiego II papież
Franciszek przypomina o potrzebie „pozytywnego i mądrego
wychowania seksualnego” skierowanego do dzieci i młodzieży.
Powinno ono być dostosowane do wieku dzieci oraz wykorzystywać
„postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych”
(Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim
Gravissimum educationis, nr 1; dalej DWCh; zob. AL, nr 280-286;
zob. także Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę nry 19-21). Seksualność – podkreśla papież –
można „zrozumieć jedynie w kontekście wychowania do miłości, do
wzajemnego daru z siebie” (AL., nr 280).

Małżeństwo i rodzina jako kluczowe wartości wychowania
seksualnego
77. Wychowanie seksualne bywa niekiedy rozumiane jako
przekazywanie informacji na temat ludzkiej płciowości, współżycia seksualnego, metod zapobiegania ciąży i unikania chorób
przenoszonych drogą płciową, jakby chodziło jedynie o higienę.
Tymczasem celem dobrze rozumianego wychowania seksualnego
jest przygotowanie dzieci i młodzieży do tego, aby w przyszłości
byli zdolni do zawarcia małżeństwa oraz budowania trwałej, stabilnej i szczęśliwej rodziny.
78. Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest ugruntowanie w dzieciach i młodzieży głębokiego przekonania o wielkiej wartości miłości
małżeńskiej, miłości ojcowskiej i macierzyńskiej i w ogóle – miłości
w rodzinie. Miłość zaś wymaga wysiłku i poświęcenia. Dobrze rozumiane wychowanie seksualne winno w dzieciach i młodzieży ugruntować przekonanie, że właściwym miejscem aktywności seksualnej
jest małżeństwo, a zrodzone w nim dzieci, którym trzeba w rodzinie
stworzyć środowisko miłości, są darem i błogosławieństwem.
79. Dla osiągnięcia tego celu konieczna jest pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu panowania nad sobą, opanowaniu sfery impulsów
seksualnych, tak by były one podporządkowane wartości, jaką jest
miłość małżeńska. Dzięki tej sile wewnętrznej młodzi ludzie mogą
być w stanie postawić dobro małżeństwa, rodziny i dzieci ponad siłę
doraźnej i przelotnej przyjemności.
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Rodzina naturalnym środowiskiem wychowania seksualnego
80. Podstawową metodą wychowania seksualnego jest uczestnictwo
dziecka w życiu rodzinnym, bycie świadkiem wzajemnej miłości małżeńskiej jego rodziców. „Środowisko rodzinne jest [bowiem] miejscem
normalnym i zwyczajnym formacji dzieci i młodzieży w nabywaniu
i praktykowaniu cnót miłości, umiarkowania, męstwa, a następnie
czystości. Jako kościół domowy rodzina jest rzeczywiście szkołą bogatszego człowieczeństwa” (Papieska Rada ds. Rodziny, Wskazania
dla wychowania w rodzinie. Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, nr
48; por. FC, nr 39, 51-54).
81. Dziecku nie wystarcza „indywidualna miłość” ojca i matki.
Potrzebuje nie tylko miłości każdego z nich oddzielnie, ale także
uczestniczenia w ich wzajemnej, komplementarnej miłości. W ten
sposób rozpoznaje siebie jako istotę seksualną, czy to jako mężczyznę, czy też jako kobietę. W dalszej kolejności buduje w sobie pojęcie miłości małżeńskiej i rodzinnej, męskości i ojcostwa, kobiecości
i macierzyństwa, opierając się na obserwowanej więzi miłości między
ojcem i matką. Rozwijana przez dziecko świadomość, że jego życie
jest owocem miłości ojca i matki, stanowi dla niego najważniejszą
„informację”, „dobrą nowinę” wychowania seksualnego i jest świadectwem piękna daru ludzkiej seksualności.
82. Brak powyższego kontekstu w rozwoju seksualnym dziecka, na
przykład w efekcie rozwodu czy też ewentualnej adopcji dziecka przez
parę monopłciową, niesie ze sobą nie tylko ryzyko zniekształcenia
w jego świadomości natury małżeństwa, rodziny, ale także poważne
niebezpieczeństwo zniekształcenia obrazu własnej płciowości.
83. Gdy dziecku brakuje doświadczenia wzajemnej miłości rodziców, wówczas seksualność może mu się jawić jako „siła” czy doświadczenie funkcjonujące poza relacją miłości. Gdy w świadomości
dziecka ludzka seksualność nie zostaje złączona z doświadczeniem
miłości, bliskości, poświęcenia i wzajemnego oddania, wówczas może
łączyć się z odczuciami niepokoju, niezdrowej ciekawości, chorego
poczucia winy czy koncentracji wyłącznie na sobie.
84. Rodzice czują się nieraz nieprzygotowani do towarzyszenia
dziecku w jego rozwoju psychoseksualnym. W wielu domach panuje klimat tabu w sprawach wychowania seksualnego. Nieśmiało
zadawane pytania dzieci bywają lekceważone, zbywane milczeniem
lub źle zinterpretowane. Dziecko poszukuje wówczas innego źródła
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informacji na frapujący je temat. Sytuację tę niejednokrotnie wykorzystują nieuczciwi ludzie czy zdemoralizowane środowiska, czerpiąc
z tego zyski i powodując zgorszenie. Zamiast pomocy w rozwoju
właściwej postawy wobec płciowości, „grają one na słabościach człowieka i czynią go coraz słabszym i bezbronnym” (Jan Paweł II, List
do rodzin Gratissimam sane, nr 13).
85. Rodzicielskie zaniechania w zakresie wychowania seksualnego
mogą próbować wykorzystać także władze państwowe i różne organizacje, w tym o charakterze międzynarodowym, nie dbającej o moralne
dobro dzieci i dążące do narzucenia modelu demoralizującej edukacji
niezgodnej z przekonaniami rodziców. Takie próby przejmowania
praw rodziców przez państwo lub organizacje są zawsze nadużyciem
i formą przemocy. Ojcowie i matki mają prawo bronić swoich dzieci
przed takimi nadużyciami. Mają też „prawo i obowiązek popierać
dobro swoich dzieci i żądać od władz stanowienia praw prewencyjnych
wobec nadużywania i deformowania wrażliwości dzieci i młodzieży”
(Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość, nr 45).

Integralne spojrzenie na człowieka
86. Seksualność człowieka obejmuje wszystkie wymiary ludzkiej
osobowości: sferę ﬁzyczną, psychiczną, emocjonalną, duchową i moralną. Nie ogranicza się więc ona wyłącznie do aktywności genitalnej.
Adekwatna edukacja seksualna musi uwzględniać wszystkie powyższe
wymiary, a jej istotnym celem jest wdrożenie wychowanków w proces
łączenia doznań emocjonalnych i ﬁzycznych z miłością i odpowiedzialnością za siebie oraz za tych, z którymi wchodzą w relację przyjaźni i miłości. Zgodnie z wcześniejszymi uwagami przekazywane na
ten temat treści muszą uwzględniać możliwości percepcyjne dziecka
i stopień jego psychosomatycznego rozwoju.
87. Ludzka seksualność ze swej natury buduje więzi międzyludzkie na poziomie emocjonalnym, duchowym i cielesnym. Stąd jest
rzeczą konieczną, aby osoby uczestniczące w procesie wychowania
seksualnego posiadały nie tylko dobrą znajomość ludzkiej ﬁzjologii
i psychologii, ale także moralności i duchowości. Wychowawca, który
nie posiada odpowiednich kompetencji, bądź nie potraﬁ uszanować
wieku i wrażliwości moralnej wychowanków, może ich niepokoić,
a nawet demoralizować tam, gdzie winien ich uspokajać i rozwijać
w nich moralną wrażliwość; lub też przeciwnie – może ich zbytnio
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uspokajać tam, gdzie winien inspirować w nich poczucie odpowiedzialności i stopniowo odsłaniać przed nimi świat wartości ludzkiej
seksualności.

Wychowanie do czystości
88. Wychowanie seksualne winno być szkołą czystości. Właściwym
miejscem takiego wymiaru wychowania seksualnego jest rodzina.
„W niej bowiem spotykają się […] wzorce społeczne, naturalna
wstydliwość i pożądliwość wpisana w ludzką cielesność”. To w rodzinie „czystość umysłu i ciała pomaga rozwinąć prawdziwy szacunek względem samych siebie, a jednocześnie uzdalnia do szacunku
wobec innych” (Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość, nr
17). Czystość w dziedzinie seksualnej wypływa z miłości i służy miłości. To miłość jest źródłem czystości, a czystość z kolei prowadzi
do rozwoju miłości. Adekwatne wychowanie do czystości akcentuje
potrzebę panowania nad sobą. Dla osiągnięcia takiej postawy nieodzowny jest rozwój cnoty wstydliwości, wstrzemięźliwości, a także
szacunek dla samego siebie i innych (por. Kongregacja Edukacji
Katolickiej, Wytyczne wychowawcze, nr 35).
89. Papież Franciszek podkreśla, że „wielką wartość ma taka
edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność. […] Jest
to naturalna obrona osoby chroniącej swe wnętrze i unikającej zamieniania się jedynie w przedmiot. Bez skromności możemy sprowadzić uczucia i płciowość do obsesji koncentrujących nas jedynie
na narządach płciowych, obsesji, które zniekształcają naszą zdolność
kochania” (AL, nr 282).
90. Nie można też zapominać, że prawdziwa czystość jest nie tylko
owocem osobistego wysiłku, wysiłku rodziców i wychowawców, ale
także darem łaski Boga, osobistej ascezy oraz regularnego korzystania z sakramentu pojednania i pokuty. Stąd integralne wychowanie do czystości i jej zachowanie powinno uwzględniać rozwój życia
nadprzyrodzonego.

Obrona przed deprawacją moralną
91. Wychowanie seksualne wiąże się z formacją sumienia. Dojrzałej
oceny moralnej człowiek uczy się poprzez praktykę rachunku sumienia, sakrament pojednania i osobistą modlitwę. Systematyczne lekceważenie głosu sumienia w sprawach miłości i seksualności prowadzi
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do nieładu moralnego, który niszczy osobowe więzi i staje się źródłem
egoizmu oraz krzywd wyrządzanych sobie i bliźnim.
92. W procesie wychowania seksualnego nie do pominięcia jest
ludzka ułomność w sferze płciowej. Stąd też obok wspomnianej
troski o religijną formację dzieci, rodzice i duszpasterze winni też
uczyć dzieci i młodzież właściwego rozeznawania odpowiedzialności
moralnej, by „zachować niezbędną roztropność w osądzaniu ich subiektywnej odpowiedzialności” (Kongregacja Edukacji Katolickiej,
Wytyczne wychowawcze, nr 99). Młodych zaś ludzi ulegających cielesnym słabościom należy wspierać, podnosić na duchu i budzić w nich
nadzieję osiągnięcia panowania nad sobą i życia w czystości.
93. Młodzi dźwigają nieraz ogromny ciężar problemów i konﬂiktów
wewnętrznych związanych z ich dojrzewaniem psychoseksualnym.
Bywa, że nie mając dość zaufania do rodziców, by porozmawiać
z nimi o swoich trudnościach, szukają pomocy u rówieśników, osób
przypadkowych, w Internecie lub w innych mediach, gdzie często
natraﬁają na nachalną ofertę pornograﬁi oraz zachętę do zachowań niemoralnych, prowadzących nieraz do nieuporządkowanych
uzależnień.
94. Konsekwentnie wychowanie seksualne musi mieć na celu
ochronę dziecka przed wspomnianymi formami deprawacji oraz
wykorzystywaniem seksualnym. Podstawową formą takiej obrony
dziecka jest budzenie w nim przez rodziców zaufania, wzajemnego
zrozumienia i prowadzenia z nim otwartego dialogu, w którym podzieli się ono tym, co budzi jego ciekawość i co je niepokoi. Rodzice
mogą wówczas czuwać nad rozwojem psychoseksualnym dziecka.
Niezdrowe zainteresowanie sferą płciową przejawiają właśnie te dzieci, które nie mają możliwości, w klimacie bezpieczeństwa i zaufania,
zadawać nurtujących je pytań, wyrażać swoje niepokoje i lęki, oraz
w efekcie nie mają dostępu do rzetelnych informacji zaspokajających
ich ciekawość w bezpieczny dla nich sposób.

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

Wychowanie seksualne adekwatne do etapu rozwoju
96. W wychowaniu seksualnym należy uwzględniać poszczególne
etapy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Rodzice i wychowawcy (w tym katecheci) powinni podążać za ich wrażliwością
i potrzebami rozwojowymi. W indywidualnym wychowaniu seksualnym w rodzinie samo dziecko – najczęściej poprzez pytania – daje
wyraźne sygnały, jakiej informacji potrzebuje na danym etapie rozwoju. Zaufanie pomiędzy rodzicami a dzieckiem sprawia, że będzie
ono w stanie pytać ich o sprawy, które budzą jego zainteresowanie.
97. Wiedza dotycząca płciowości człowieka powinna być rozwijana
w miarę dorastania intelektualnego oraz emocjonalnego wychowanków. Nigdy nie wolno narzucać dzieciom i młodzieży takich treści
i zachowań, które byłyby niedostosowane i nieodpowiednie na danym
etapie ich rozwoju psychoseksualnego.

Rodzina a szkoła w edukacji seksualnej
98. Wychowanie seksualne prowadzone w ramach zajęć szkolnych (także w ramach przedstawionej dalej katechezy) jest zawsze
utrudnione, ponieważ nie może ono uwzględnić wrażliwości i potrzeb każdego pojedynczego dziecka. „Każde dziecko jest osobą
jedyną i niepowtarzalną i powinno otrzymać indywidualną formację” (Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość ,nr 65). Przede
wszystkim rodzice, którzy przebywają z dzieckiem na co dzień, są
w stanie w pełni je zrozumieć; tylko oni mogą w pełni odczytać jego
wrażliwość, potrzeby, dostrzec przejawy jego płciowego dojrzewania,
przeżywane trudności i obawy (por. tamże). Rodzice mogą łatwiej
i trafniej rozpoznać właściwy moment przekazania ich dziecku ważnych informacji o seksualności człowieka dostosowanych do jego
rozwoju ﬁzycznego, emocjonalnego i duchowego. Dlatego kolejny
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raz trzeba podkreślić, że najlepiej spełniać zadanie wychowania
seksualnego dzieci mogą ich rodzice (por. Rada Stała Konferencji
Episkopatu Polski, Edukacja seksualna. Odpowiedzialność Rodziców.
Jasna Góra – Częstochowa, 27 sierpnia 2019 r.).
99. Rodzice mogą odpowiedzialnie spełniać misję wychowawczą
w zakresie seksualności, jeżeli będą do tego przygotowani. Stąd jest
rzeczą pożądaną, aby odpowiednie struktury kościelne (np. paraﬁe
czy diecezje) czy też świeckie, podzielające chrześcijańskie zasady
moralności, organizowały kursy przygotowawcze dla rodziców, korzystając z pomocy godnych zaufania specjalistów, psychologów,
pedagogów i seksuologów.
100. Nauczyciele realizujący przedmiot wychowania do życia w rodzinie oraz ewentualnie zaproszeni przez szkołę prelegenci nie mogą
udzielać dzieciom informacji i podpowiedzi, które byłyby sprzeczne z zasadami moralnymi wyznawanymi przez rodziców tych dzieci
lub z ich (rodziców) oczekiwaniami. Zajęcia te winny być oparte
na świadectwie pozytywnych doświadczeń i przeżyć. Nie mogą zaś
budzić zgorszenia.
101. Istotną cechą osoby prowadzącej zajęcia wychowania do życia w rodzinie (nauczyciel, katecheta) jest zdolność do wzbudzania
zaufania. To właśnie zaufanie budzi w dzieciach i młodzieży odwagę
otwartego poruszania problemów dotyczących płciowości człowieka,
zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w rozmowach indywidualnych. Zaufanie stoi też u podstaw pozytywnego stosunku dzieci do
przekazywanych im treści. Osoba prowadząca zajęcia winna przyjąć
wobec dzieci i młodzieży postawę przewodnika-opiekuna, w pełnej
wszakże współpracy z rodzicami powierzonych jej dzieci.

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

Przeciw nadużyciom w zajęciach wychowania seksualnego
103. Papieska Rada ds. Rodziny w sposób zdecydowany przestrzega, by osoby prowadzące zajęcia wychowania seksualnego nie
korzystały nigdy z materiałów o charakterze erotycznym bez względu
na wiek dzieci i młodzieży. Nie wolno tego robić ani w trakcie indywidualnych spotkań, ani w czasie zajęć grupowych. Wymaga tego
podstawowa „zasada przyzwoitości” (Ludzka płciowość, nr 126). Ta
sama zasada obowiązuje we wszystkich formach angażowania dzieci
i młodzieży w zajęcia wychowania seksualnego, a w szczególny sposób
na katechezie. Nikt nie powinien być w żaden sposób namawiany,
a tym bardziej zobowiązywany, do jakiegokolwiek zachowania lub

Stanowisko KEP w kwestii LGBT+

79

działania, które mogłoby obiektywnie obrażać skromność, gorszyć,
pobudzać do nieczystości lub też subiektywnie ranić osobistą wrażliwość, wstydliwość i poczucie prywatności (por. tamże nr 127).
104. Nadużyciem wychowania seksualnego dzieci i młodzieży jest
także skupianie uwagi na antykoncepcji i „zabezpieczaniu się” przed
konsekwencjami współżycia seksualnego. Kształtowanie w młodych
ludziach przekonania o konieczności „zabezpieczania się” w istocie
godzi w ich zdolność do wejścia w prawdziwie ludzką, pełną, wierną
i płodną miłość (por. HV, nr 9). Prawdziwie bezpieczną jest miłość
będąca wyłącznym i całkowitym darem z siebie we wspólnocie małżeńskiej, a drogą do niej jest mądra i integralna edukacja seksualna
oparta na porządku moralnym. Żaden środek nie jest w stanie uczynić
aktywności seksualnej bezpieczną, jeżeli życie młodego człowieka jest
opanowane przez promiskuityzm seksualny oraz wiarę, że prezerwatywa skutecznie zabezpiecza przed poczęciem dziecka lub zakażeniem. Na negatywny wydźwięk słowa „zabezpieczenie się” zwraca
też uwagę Papież Franciszek. „Słowo to tworzy klimat negatywnego
nastawienia do naturalnego, prokreatywnego celu seksualności” (AL,
nr 283). Jest to wyraz „narcystycznej agresji” pozbawionej jakiejkolwiek życzliwości wobec nowego życia (tamże).
105. Współczesne nauczanie Kościoła w odniesieniu do problemów seksualnych broni więc zasad moralnych opartych na prawie
naturalnym i Bożym Objawieniu. Jednocześnie ukazuje ono problematykę płciowości w sposób „ludzki”, wskazując na jej naturę
ubogacającą człowieka, a także na odpowiedzialność za ten „kruchy”
dar: co człowiek z nim uczyni, jak się do niego odniesie i jak z niego
będzie korzystał.
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6.
OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KEP W SPRAWIE
KONWENCJI STAMBULSKIEJ
Wobec toczącej się aktualnie w naszym kraju debaty na temat
utrzymania w mocy lub wypowiedzenia przyjętej dnia 11 maja 2011 r.
w Istambule „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, zwanej powszechnie Konwencją Stambulską, pragniemy niniejszym przypomnieć, że
w tej sprawie zgodne stanowisko przyjęło już zgromadzenie biskupów
Europy Środkowej, którzy wezwali do odrzucenia tego dokumentu.
Równocześnie z uznaniem przyjmujemy powstanie społecznej inicjatywy ustawodawczej na rzecz wypowiedzenia Konwencji
Stambulskiej i zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw
Rodziny, zachęcając do wspierania tej akcji.
Całkowicie słusznie Konwencja Stambulska pragnie walczyć z dyskryminacjami wynikającymi z różnicy płci (ang. sex, franc. sexe),
czyli biologicznych różnic między kobietą a mężczyzną. Jednakże
obok tego Konwencja wprowadza elementy ideologii gender, mówiąc
o konieczności zwalczania różnego rodzaju dyskryminacji związanych
z gender (franc. genre). Wielokrotnie występujące w tym dokumencie
pojęcie gender – tłumaczone na język polski jako „płeć społeczno-kulturowa” – oznacza, według Konwencji, „społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo
uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn” (por. Konwencja
Stambulska, art. 3 lit. c).
Co więcej, w Konwencji Stambulskiej jest mowa również o tym,
że jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest
religia i tradycja (por. tamże, art. 12 ust. 5). Dlatego też Konwencja
domaga się od państw ją przyjmujących, aby promowały „zmianę
społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn
w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych
praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych
rolach kobiet i mężczyzn” (por. tamże, art. 12 ust. 1), oraz aby
wprowadziły „do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji […] treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn [a także]
niestereotypowych ról społeczno-kulturowych” (por. tamże, art.
14 ust. 1).
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Tymczasem małżeństwo, czyli trwały związek kobiety i mężczyzny, oraz ich dopełniające się role: macierzyństwo i ojcostwo, które
stanowią również polskie wartości konstytucyjne, nie są stereotypami kulturowymi, ale fundamentem życia człowieka i społeczeństwa,
zgodnie z wolą samego Stwórcy (por. Rdz 1, 27-28).
Wspieramy również – i zachęcamy, aby wspierać – wszelkie zmiany w polskim prawie karnym, które służą jeszcze większej ochronie
i bezpieczeństwu życia rodzinnego. Przypominamy, że głównymi
źródłami kryzysowych zjawisk w życiu rodzinnym, przechodzących
niekiedy w patologię i przemoc, są: alkoholizm, narkomania i inne
uzależnienia, a także pornograﬁzacja kultury masowej oraz związane
z nią uprzedmiotowienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego.
Warszawa, 17 września 2020 r.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Wiceprzewodniczący
Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
Abp Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego KEP
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP
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7.
APEL PRZEWODNICZĄCEGO KEP
O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH
W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem.
W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję
ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń
służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych.
Apeluję do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń
religijnych o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym możliwość
przyjmowania Komunii Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych.
Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń
w ostatnich miesiącach, dzięki czemu paraﬁe – choć w trudniejszych
warunkach – mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność
duszpasterską i służyć nam wszystkim.
Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi, może on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia
się nie skończyła i dlatego – w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza
osób bardziej narażonych – proszę o roztropność i konsekwentne
stosowanie zaleceń sanitarnych.
Na dalszy czas wypoczynku i pracy wszystkim z serca błogosławię,
Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Wiceprzewodniczący
Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
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8.
UJEDNOLICONE I UZUPEŁNIONE BRZMIENIE
WYBRANYCH FORMUŁ MODLITEWNYCH
I. Ujednolicanie zatwierdzonych wariantów
1. Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź
królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas
na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. (Amen.)”.
2. Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie anielskie)
„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty
między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen.”
3. Królowo nieba (Regina Caeli)
„Królowo nieba, wesel się, alleluja,
bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja”.
4. Pod Twoją obronę
„Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna
i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko
nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi
swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj”.
5. Pomnij, o Najświętsza Panno (Modlitwa św. Bernarda)
„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś
opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie
o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad
pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako
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grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami
moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen”.
6. Witaj, Królowo
„Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo
nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie
wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko
nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,
o litościwa, o słodka Panno Maryjo”.

II. Inne ujednolicenia i korekty
7. Tytuł dotychczasowej Litanii do Wszystkich Świętych
Dotychczasowa nazwa „Litania do Wszystkich Świętych” nosi
nazwę „Litania do Świętych” (zgodnie z tytułem łacińskim Litaniae
Sanctorum). Taką pisownię stosuje się już w nowych wydaniach tej modlitwy. Pozostałe wydania będą ujednolicane zgodnie z nowym tytułem.
8. Tytuł litanii w obrzędzie koronacji wizerunku NMP
Przyjmuje się ujednolicony tytuł „Litania z obrzędu koronacji
wizerunków Najświętszej Maryi Panny”.
9. Formuła wstępna w litaniach
We wszystkich litaniach (oprócz Litanii do Świętych) przyjmuje się standardowe brzmienie i pisownię formuły wstępnej (Kyrie
eleison) oraz pisownię małą literą słowa „wszystkich” w wyrażeniu
„wszystkich Świętych” (np. „Jezu, korono wszystkich Świętych” lub
„Królowo wszystkich Świętych”). Ujednolicona formuła wstępna do
zatwierdzonych litanii ma odtąd następującą pisownię i brzmienie:
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Uwaga: w Litanii do Świętych stosuje się nadal przyjętą w księgach
formę polską „Panie, zmiłuj się nad nami...”.
10. Wezwanie „Módlmy się” przed oracją w litaniach
We wszystkich zatwierdzonych litaniach przed oracją końcową
stosuje się wezwanie „Módlmy się”.
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Objaśnienie: obecnie brakuje tego wezwania w zatwierdzonej
Litanii do Najśw. Imienia Jezus oraz Litanii z obrzędu koronacji
wizerunków NMP. Odtąd obowiązuje stosowanie wezwania „Módlmy
się”.
11. Dodatkowa oracja w modlitwie „Anioł Pański”
Odnośnie do modlitwy końcowej, to oprócz obecnie istniejącej
w Wykazie odpustów można zamiennie stosować orację z uroczystości Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z zapisem adhortacji Marialis
cultus św. Pawła VI (nr 41 przypis 109):
„Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo
przyjęło ludzkie ciało; † spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel
jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na
udział w Jego Boskiej naturze. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen”.
Jeśli po zatwierdzonym tekście z Wykazu odpustów dodaje się
doksologię „Chwała Ojcu...” oraz „Wieczny odpoczynek”, to formułę
za zmarłych należy poprzedzić specjalną formułą oddzielającą, np.
„Módlmy się za zmarłych” albo „Za zmarłych”. Odnośnie do doksologii „Chwała Ojcu”, nie ma normy dotyczącej jej powtarzania,
pozostawia się to prywatnej pobożności.
12. Korekta formuły „Wieczny odpoczynek”
Obecnie zatwierdzona formuła z Wykazu odpustów zostaje zmieniona na następującą formułę ujednoliconą z racji duszpasterskich.
W formule tej można stosować odmianę wyrazów odnoszących się
do wielu lub jednego zmarłego / jednej zmarłej.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
13. Skróty stosowane w modlitwach
W tekstach wyróżnia się skrótami podział na części prowadzącego,
kantorów i pozostałych obecnych. Ustala się następujący ujednolicony
porządek skrótów:
P. / W. = prowadzący (przewodniczący)/ wszyscy
K. / W. = kantor / wszyscy (skrót stosowany standardowo w Liturgii
Godzin)
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14. Akt strzelisty „O mój Jezu”
Przyjmuje się ujednoliconą formułę aktu strzelistego z Fatimy,
stosowaną w Różańcu NMP. Formuła ujednolicona dla pożytku
wiernych brzmi:
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
15. Koronka do Miłosierdzia Bożego
Przyjmuje się ujednolicone brzmienie tekstów z Koronki do
Miłosierdzia Bożego wg tekstu zatwierdzonego dla Archidiecezji
Krakowskiej przez kard. Franciszka Macharskiego, metropolitę
krakowskiego, w dniu 16 lutego 1980, potwierdzonego w oﬁcjalnych modlitewnikach „Jezu, ufam Tobie” (imprimatur w 1993) oraz
„Bóg bogaty w Miłosierdzie. Rozważania i modlitwy do Miłosierdzia
Bożego” (imprimatur 2014):
– „Ojcze Przedwieczny, oﬁaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na
przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”.
– „Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego
świata”.
– „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się
nad nami i nad całym światem”.
W wersecie „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata” (wersja
dostosowana do norm języka polskiego i tak zatwierdzona) można
w śpiewie stosować oryginalne brzmienie „świata całego”.
W modlitwie „O Krwi i Wodo...”, pochodzącej z Dzienniczka Św.
Siostry Faustyny i mającej już w oryginale różne brzmienia (Dz 84, 187,
309, 813), a którą można odmawiać w Godzinie Miłosierdzia, także
przed lub po Koronce do Bożego Miłosierdzia, przyjmuje się jako
obowiązujące brzmienie ujednolicone według sformułowań biblijnych
(„wypłynęła” zamiast „wytrysnęła”, por. J 19, 34), zatwierdzone we
wspomnianym modlitewniku „Jezu, ufam Tobie” i w takiej formie
używane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, z majuskułą w wyrażeniu „Krwi i Wodo” (ze względu na kult do Krwi
Chrystusa oraz na majuskułę w słowie „Tobie”):
– „O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca
Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie.
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16. Uzupełnienie formuł końcowych litanii loretańskiej ad libitum
W Litanii Loretańskiej przyjmuje się możliwość używania tradycyjnych formuł końcowych dostosowanych do okresu liturgicznego, na
podstawie zatwierdzonego przez Kongregację Kultu Bożego w 1963 r.
tekstu z Collectio Rituum oraz Wykazu odpustów. Oprócz aktualnie
używanego wersetu „Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko...”
i modlitwy „Wszechmogący Boże” (lub „Łaskę Twoją”) można stosować w modlitwie także poniższe warianty (dostosowane do brzmienia
aktualnego Mszału):
W okresie Adwentu
P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.
Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim
odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi
Panny, † spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, *
w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa,
Pana naszego. W. Amen.
W okresie Narodzenia Pańskiego
P. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.
W. Bogurodzico, przyczyń się za nami.
Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej
Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, † spraw,
abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy
Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie
wieki wieków. W. Amen.
W Okresie Wielkanocy
P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, † spraw,
abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście
życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
17. Dodatek: „Modlitwa Anioła”
Przyjmuje się ujednoliconą formułę tzw. „Modlitwy Anioła”, zgodnie z wersją używaną przez Sekretariat Fatimski:
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„O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie
i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie
nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej
pokorze cześć Ci oddaję i oﬁaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego
świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego
Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”.
18. Dodatek 2: modlitwa „Aniele Boży”
Przyjmuje się ujednoliconą formułę modlitwy „Aniele Boży”, zgodnie z wersją obecną w polskim wydaniu Kompendium Katechizmu
Kościoła Katolickiego:
„Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała
mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen”.
19. Norma dotycząca łamania tekstu
Księgi liturgiczne i modlitewniki podają różne formy łamania
tekstu modlitw. Łamanie tekstu i układ linii nie należą do elementów
istotnych, dlatego wydawcy mogą je stosować zgodnie z potrzebą,
np. w wielu liniach dla łatwiejszej recytacji lub w tekście ciągłym dla
zaoszczędzenia miejsca w druku.
Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący
Komisji ds Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

III. INGRES BPA MARKA MENDYKA
DO KATEDRY ŚWIDNICKIEJ
1.
DOKUMENTY NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ
W POLSCE
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2.
SŁOWO BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
DO WIERNYCH
Świdnica, 12 września 2020 r. – Homilia podczas Ingresu
do katedry świdnickiej

Siostry i Bracia w Chrystusie!
Umiłowani diecezjanie!
Po kanonicznym objęciu posługi jako biskupa świdnickiego, co
dokonało się w uroczystość św. Wojciecha (23 kwietnia 2020 r.),
przyszedł wreszcie czas na uroczysty Ingres do świątyni katedralnej.
Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemii nie mogliśmy tego uczynić u samych początków mojego posługiwania. Wtedy,
zaledwie w wąskim gronie Kolegium Konsultorów w budynku świdnickiej Kurii, a dzisiaj już z udziałem wiernych świeckich. Wprawdzie
jeszcze w formie dość ograniczonej, ale pragniemy dopełnić tego
wydarzenia. Jest ono ważne dla całej naszej diecezjalnej wspólnoty:
nowo mianowany biskup przewodniczy Liturgii sprawowanej razem
z innymi biskupami, na znak jedności Kolegium Apostolskiego, a także z prezbiterami, którzy są najbliższymi współpracownikami biskupa
w wypełnianiu zadań związanych z jego posługą. Taki Ingres wymaga
też przedstawienia się ludowi Bożemu oraz zakomunikowania programu działania nowego biskupa.

Moja droga za Jezusem i powrót do „Galilei”
Decyzja Ojca Świętego o powołaniu na biskupa świdnickiego
przywołuje we mnie wspomnienie i przywołanie tych momentów
mojego życia, które odnoszą się do początków mojego powołania;
do mojej życiowej Galilei, ponieważ tutaj, na terenie diecezji świdnickiej znajduje się nie tylko mój rodzinny dom, miejsce, gdzie się
urodziłem i wychowałem, ale tutaj też wydarzyły się ważne życiowe
chwile, w których odkrywałem swoje powołanie zarówno na etapie
szkoły podstawowej, jak i następnie szkoły średniej.
Wracam do początków powołania, do pierwszego nawrócenia, pierwszych relacji z Jezusem. To również przywołanie pierwszych obaw, wątpliwości, które się pojawiały. Ale też moment
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zdecydowanego i odważnego zostawienia wszystkiego, aby pójść za
Jezusem. To prawda: niełatwo było opuścić swój rodzinnym dom,
zostawić swoją „Galileę, swoją łódź, swoje sieci”, dawne przyzwyczajenia, relacje z najbliższymi. Ale to właśnie z tej mojej Galilei
rozpoczęła się droga za Jezusem.
Po latach, z nową wiarą i odnowioną relacją z Mistrzem wracam
do tego środowiska w przekonaniu, że On tu jest i czeka. Wracam
do miejsca pierwszego spotkania z Nim, aby już z nową mocą, odnowioną wiarą, pełen ufności iść i mówić o życiu Boga w nas. Tego
Słowa Życia, które przez lata otrzymałem nie mogę teraz zatrzymać
tylko dla siebie.
Zapraszam Was, siostry i bracia, do odkrywania mocy Słowa
w codziennych wydarzeniach
Aby być wiarygodnymi świadkami prawdy o człowieku, trzeba
nam modlitewnie wsłuchiwać się w Słowo Boże. Słowo, w które się
wierzy, które się głosi i którym się żyje, prowadzi do postaw solidarności i odważnego dzielenia się.
Podczas wakacji odwiedziłem kilka naszych domów rekolekcyjnych. Cieszy mnie fakt, że wśród ludzi wierzących daje się zauważyć
duże zainteresowanie słowem Bożym. Nie tylko wtedy, gdy jest ono
celebrowane w sposób bardzo uroczysty w liturgii Kościoła, ale też
coraz więcej osób sięga po lekturę słowa na sposób stały, każdego
dnia poświęcając na osobistą przedłużoną modlitwę słowem. Ojciec
Święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium zwraca naszą uwagę, że „istnieje konkretny sposób wsłuchiwania się w to, co Pan chce
nam powiedzieć w swoim słowie i otwarcia się, by nas przemienił
Jego Duch” (EG, nr 152). Tego wsłuchiwania się w słowo Boże uczy
nas dzisiaj Maryja.

Maryja przykładem zawierzenia Bogu
Dzień Ingresu przychodzi nam przeżywać w dniu, kiedy Kościół
czci Imię Najświętszej Maryi Panny. To od Niej chcemy uczyć się
wsłuchiwać w słowo Boże; od Niej uczymy się mocą Wcielonego
Słowa nieść radość i pokój do otaczającego nas świata. Radość, która płynie ze świadomości, że należymy do Chrystusa; że to On jest
naszym Bogiem i Zbawicielem; On pochyla się nad każdym człowiekiem, zwłaszcza nad tymi, którzy się źle mają; którzy przeżywają
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doświadczenie swoich codziennych słabości i zmagań; którzy mocą
swojej wiary każdego dnia odkrywają Boga bogatego w miłosierdzie.
Maryja chce nam dzisiaj powiedzieć jedno ważne przesłanie:
zaufajcie słowu Boga! Uważnie słuchajcie i chciejcie oprzeć swoje
życie na Jego słowie! Nie bójcie się wsłuchiwać w słowo, jakie Bóg
kieruje do człowieka! Maryja wiedziała, że dla Boga nie ma nic
niemożliwego. Od tego momentu, jakim było wielkoduszne otwarcie
się na słowo Pana Boga, Maryja staje się jakby nową Osobą. Pełna
radości biegnie w góry do swojej krewnej Elżbiety, żeby jej służyć,
bo ta – jak słyszeliśmy w Ewangelii – jest już w podeszłym wieku;
też spodziewa się dziecka.
Radość, do której anioł zachęcał Maryję w chwili zwiastowania,
teraz wypełnia serce Bogarodzicy. Maryja nie po to pobiegła do
Elżbiety, aby się przekonać o prawdziwości słów anioła, który zwiastując Jej narodzenie Jezusa, powiedział, że Elżbieta poczęła w swej
starości syna. Jeśli Maryja pośpiesznie udała się do Elżbiety, to przede
wszystkim dlatego, że taka była potrzeba Jej serca; radość rozpierała
Jej serce. Bo radość, która płynie z wiary jest radością, którą trzeba
dzielić z innymi. Nie można jej zatrzymywać dla siebie.
Uczmy się od Maryi postawy zawierzenia Bogu! Pozwólmy się Mu
poprowadzić, żeby móc pewnego dnia – tak jak Maryja – wyśpiewać
Bogu nasz hymn radości: „Uwielbiaj, duszo moja, Pana; raduje się
duch mój w Bogu, Zbawicielu moim…”.
Maryja mogła taki hymn Panu Bogu wyśpiewać, bo uwierzyła
Jego słowu. To nie znaczy, że od tej pory wszystko dla Niej stało się jasne i proste. To słowo Boga pozostało dla Niej zawsze
tajemnicą – tajemnicą ciągle odkrywaną, aż dojdzie na Golgotę.
Ona sama pozostanie jednak wciąż ufająca i ciągle czuwająca.
Młoda w wierze – jak w chwili zwiastowania, czego dzisiaj jesteśmy świadkami.

Medytacja nad słowem i nasz codzienny aktywizm
Siostry i bracia! Jesteśmy dziećmi czasów niespokojnych, pełnych
nerwowych napięć. W jakimś stopniu dziedziczymy ducha i mentalność tego świata zżeranego przez aktywizm. Jest to świat, który
chciałby od razu i we wszystkim widzieć efekty. Świat, który bardzo
wierzy w swój intelekt, w swoje ręce, zdolność efektywnego organizowania, ale nie zawsze wierzy w potrzebę duchowego dojrzewania.
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Ten świat nie lubi ciszy, nie wierzy w moc słowa; nie wierzy w potrzebę modlitwy.
Z pewnością nikt z nas nie chce identyﬁkować się z takim światem,
ale w nim żyjemy i jego mentalność nam się udziela. Nietrudno zatem
o przeobrażenie się w zwolennika ideologii aktywizmu w codziennych
apostolskich działaniach. To grozi nam wszystkim. Papież Benedykt
zwracał uwagę i przypominał: „żywy kontakt z Jezusem jest decydującą
pomocą, aby pozostać na właściwej drodze; by nie popaść w pychę,
która deprecjonuje człowieka i w rzeczywistości niczego nie buduje,
ale raczej burzy” (Benedykt XVI, Encyklika Bóg jest miłością, nr 36).
Przypomina się w pamięci ewangeliczny obraz zabieganej Marty
i klęczącej u stóp Jezusa Marii. W jakimś sensie każdy z nas jest na co
dzień ewangeliczną Martą. W jej postawie kryje się człowiek otwarty
na Jezusa, przyjmujący Go do swego domu, zatroskany o niezwykłego Gościa. Marta to ﬁgura osoby bardzo aktywnej starającej się
o dom: to także jest dom, w którym przebywa Jezus. Jesteśmy w tym
bardzo podobni do Marty. Jednak w jej osobie czuje się narastające
napięcie, wręcz pretensje do Jezusa i swojej siostry, która w tym
czasie jej krzątaniny i zabiegania słucha słów Jezusa, przebywając
blisko Niego. Odpowiedź Jezusa na taką reakcję Marty nie jest jej
potępieniem. Jezus pokazuje, że jest coś piękniejszego, jedynego,
najważniejszego. To jest właśnie wybór owej dobrej cząstki: wybór
potrzebny, aby wśród codziennych trosk i zabiegania, nie zgubić,
nie zatracić wewnętrznego pokoju, który ostatecznie będzie bardzo
motywował do działania.
My, siostry i bracia, odkrywamy w sobie postawę zabieganej Marty,
która – owszem – troszczy się o Jezusa, ale po drodze traci to, co
jest jedyne i najważniejsze. Są też w nas pragnienia Marii, aby być
blisko Jezusa, by czerpać z Jego nauki, wybierać to co jest istotne,
to co nadaje sens naszemu życiu i powołaniu. Tak łatwo w życiu
i pracy dla Jezusa zgubić samego Jezusa.

Zakończenie
W tym szczególnym dniu zapraszam Was, abyśmy wspólnie
z Maryją podjęli na nowo drogę ucznia podążającego za Jezusem.
Być uczniem Jezusa to – tak jak Maryja – zgodzić się na przedziwną,
ale też i niezmiernie piękną drogę, jaką proponuje Jezus: „bo kto
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu
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Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8, 35). To zdanie dotyczy różnych
sytuacji, które pojawiają się w życiu człowieka. Jeśli będzie on ratował
swoje życie za wszelką cenę, także za cenę wierności Jezusowi, wtedy
wszystko straci. A jeśli jest gotów oddać siebie, wtedy wszystko zyska.
Jezus stawia bardzo radykalne wymagania, choć wie, że uczniowie
ciągle jeszcze tego nie rozumieją. On mówi jasno: droga za Mną
to droga trudu i cierpienia, ale innej po prostu nie ma. Pozwólmy
się poprowadzić Słowu! Przyjęcie go z wiarą sprawia, że człowiek
odzyskuje siły, otrzymuje pełnię życia.
Takie słowa jak: pycha, egoizm i samowystarczalność – zamykają, oddalają i burzą. Co prawda dają jakąś możliwość odczytywania
rzeczywistości świata, nas samych i Boga, ale w sposób przewrotny.
Ze słowem Bożym jest inaczej: ono wprowadza w całą głębię rzeczywistości, budzi i wyzwala radość, przywraca wolność i pokój, daje
nadzieję.
Siostry i Bracia! Pozwólmy się poprowadzić słowu Boga! Zajmijmy
się Jezusem, a On niech zajmie się nami! Zajmijmy się słowem Boga
i pozwólmy się mu poprowadzić.
U progu mojej pasterskiej posługi powierzam Jezusowi Chrystusowi
przez wstawiennictwo Matki Najświętszej całe duchowe dziedzictwo
diecezji świdnickiej.
Maryi, Strażniczce wiary, powierzam naszą codzienność!
U stóp Królowej Rodzin składam sprawy wszystkich naszych
wspólnot!
Niech będą Bogiem silne! Amen.

Podziękowanie na zakończenie
Niech Bóg będzie uwielbiony za wielkie dzieła, jakich dokonuje w nas i przez nas. Bożej Opatrzności dziękujemy za dzisiejszą
uroczystość.
Ojcu Świętemu, Franciszkowi – na ręce Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce – składam wyrazy najwyższego szacunku i czci; za zaufanie
i okazywaną życzliwość.
Obecnym tutaj Księżom Biskupom – z Metropolitą Wrocławskim
na czele – dziękuję za serdeczną obecność i wspólną modlitwę.
Słowo szczególnej wdzięczności kieruję po adresem mojego
Czcigodnego Poprzednika, Księdza Biskupa Profesora Ignacego
Deca. Dzieło i misją, którą prowadził od początku ustanowienia
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diecezji budzi nasz najwyższy podziw i uznanie. Dzisiaj jego doświadczenie i mądrość stają się także naszą mocą. Życzymy, aby
Pan Bóg pozwolił Księdzu Biskupowi po najdłuższe lata wspierać
nas wszystkich dobrym słowem i pięknym świadectwem umiłowania
Boga i Kościoła.
Wszystkim, którzy sprawili, że dzisiejsza uroczystość nie tylko
mogła się odbyć, ale też za jej przygotowanie, zaangażowanie i pomoc – z serca dziękuję!
Siostry i bracia, błogosławieństwo, którego udzielam, niech
ono Was prowadzi i strzeże. Niech to spotkanie z żywym Bogiem
w Eucharystii umacnia nas w prostowaniu ścieżek naszego życia
i otwieraniu się na Boże prowadzenie w codzienności.

3.
LIST PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU
POLSKI, ABPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie,
dzisiejszy ingres do katedry jest powodem radości nie tylko Diecezji
Świdnickiej, ale całego Kościoła w naszej ojczyźnie. Z tej właśnie
racji, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym
złożyć Waszej Ekscelencji serdecznie życzenia i gratulacje.
Cieszy mnie bardzo, że po wielce zasłużonym, pierwszym biskupie
świdnickim – Jego Ekscelencji Księdzu Biskupie Ignacym Decu –
Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem diecezjalnym człowieka
z ogromnym doświadczeniem tak w kwestiach duszpasterskich, jak
i administracyjnych, o głębokiej znajomości aktualnych wyzwań, przed
którymi stoi Kościół w Polsce i sama Diecezja Świdnicka.
Cieszy mnie również, że niezwykle aktywna i kompetentna
obecność Księdza Biskupa w ramach gremiów naszej Konferencji
Episkopatu, w tym w Radzie Stałej czy Komisji ds. Wychowania – za
co raz jeszcze dziękuję – znajdzie swoją kontynuację i uzupełnienie
w ramach posługi biskupa diecezjalnego.
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W Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów czytamy:
„Następcy Apostołów, czyli biskupi, z powołania Bożego, poprzez dar
Ducha Świętego, który został im udzielony podczas święceń biskupich,
zostali ustanowieni pasterzami Kościoła. Otrzymali oni zadanie, aby
w hierarchicznej wspólnocie z Następcą św. Piotra i innymi członkami
Kolegium Biskupów nauczać, uświęcać i kierować Kościołem”. Życzę
więc, aby w sprawowaniu potrójnego munus pasterskiego, to jest:
nauczania, uświęcania i kierowania, towarzyszyła Waszej Ekscelencji
świadomość nieustannej obecności Tego, który wybiera i towarzyszy
wybranym w pełnieniu zleconej przez siebie samego misji.
Zapewniam o mojej modlitwie i modlitwie Kościoła w Polsce
tak w intencji Waszej Ekscelencji, jak i w intencji całej Diecezji
Świdnickiej.
Życie i posługę Księdza Biskupa zawierzam Matce naszego Pana
– Jasnogórskiej Królowej Polski, przesyłając braterskie pozdrowienia
w Chrystusie,
Warszawa, dnia 10 września 2020 r.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Wiceprzewodniczący
Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
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4.
LIST ANDRZEJA DUDY, PREZYDENTA RP
DO BPA MARKA MENDYKA,
BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

IV. DOKUMENTY BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
1.
KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO NA
TEMAT UCZESTNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
W KATECHEZIE SZKOLNEJ
Drodzy Rodzice,
rozpoczął się nowy rok szkolny. W związku z tym przypominam, że:
1. każdy człowiek ochrzczony w wieku szkolnym ma obowiązek
uczestniczyć w szkolnej katechezie. Wynika to z prawa i obowiązku
pogłębiania swojej wiary, poznawania Osoby i nauki Jezusa Chrystusa
i Kościoła. Katoliccy rodzice mają obowiązek zatroszczyć się o edukację religijną swoich dzieci. W wypełnianiu tego obowiązku pomagają
im katecheci.
2. Rodzice katoliccy powinni zatem zapisać swoje dziecko na katechezę szkolną poprzez złożenie u dyrekcji szkoły pisemnej deklaracji.
Jest to obowiązek sumienia wynikający najpierw z przyjętego przez
nich sakramentu małżeństwa, kiedy składają przyrzeczenia katolickiego wychowania potomstwa, jak i z przyrzeczeń złożonych podczas
sakramentu chrztu dziecka, gdy potwierdzają owo przyrzeczenie.
3. Udział w katechezie dotyczy nie tylko dzieci szkół podstawowych, ale młodzieży szkół średnich, która znajduje się w szczególnym
okresie swojego życia. Katecheza szkolna nie przygotowuje jedynie
do przyjęcia I Komunii św. i sakramentu bierzmowania, ale przygotowuje do życia w wierze. Obowiązek katolickiego wychowania
dziecka nie kończy się więc na doprowadzeniu go do I Komunii św.
i do bierzmowania.
4. Udział w katechezie jest konsekwencją przyjętego sakramentu
bierzmowania, podczas którego młodzi deklarują wyznawanie swojej wiary i postępowanie według jej zasad. Zasady wiary poznaje
się przede wszystkim podczas systematycznej katechezy szkolnej

100

DOKUMENTY BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

i paraﬁalnej. Przyjęcie sakramentu bierzmowania nie kończy więc
obowiązku edukacji religijnej, ale domaga się dalszego ciągu poprzez
katechezę. Katecheci przychodzą rodzicom z pomocą w wypełnieniu ich obowiązku poprzez systematyczne prowadzenie katechezy
w szkole.
5. W 2014 r. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski przypomniała, że:
– W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę
religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów
pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane
w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym.
– Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku
życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada
ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko
prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę. Temu pogłębianiu
służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas
zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu
chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku,
w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest
zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i paraﬁalnej
katechezie.
– Komisja Wychowania przypomniała ponadto, że „przygotowanie
do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas
systematycznej katechezy paraﬁalnej oraz w trakcie lekcji religii
w szkole. Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach
z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do
wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane
przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.
6. Docierają do nas niepokojące informacje, że sporo młodych
ludzi nie uczestniczy w zajęciach z religii lub się z nich wypisuje,
gdyż odbywają się one w niedogodnym dla nich czasie (przed godziną 8.00 lub nawet po godz. 15.00) czy w zbyt licznych klasach
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i ciasnych salach. W przypadku, gdyby plan zajęć lub sposób ich
organizacji uniemożliwiał lub znacznie utrudniał realizację prawa
do udziału w zajęciach z religii, zalecam reakcję ze strony rodziców
i domaganie się od dyrekcji takiego ułożenia planu zajęć, by ich
dzieci mogły korzystać z katechezy. Rodzice mają do tego prawo,
gdyż są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Nie wolno być
w tak ważnej sprawie obojętnym!
7. Przypominam, że szkoła nie może domagać się corocznego
składania deklaracji – jest to jawne nadużycie, gdyż deklaracja złożona
przy zapisie dziecka do szkoły obowiązuje do czasu jej ewentualnego
wycofania.
8. Odwołując się do wiary rodziców, ich sumienia i odpowiedzialności przed Bogiem, zwracam się z gorącym apelem: zapiszcie swoje
dzieci na religię. Jako pierwsi katecheci przekonujcie je, że warto
pogłębiać więź z Panem Bogiem poprzez poznawanie Go na katechezie i doświadczanie Jego obecności we wspólnocie paraﬁalnej,
w słowie Bożym, podczas modlitwy i w sakramentach świętych.
Świdnica, 7 września 2020 r.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki
Powyższy komunikat Biskupa Świdnickiego należy przekazać wiernym podczas ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 13 września 2020 r.
† Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny
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2.
KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
DOTYCZĄCY XVII PIESZEJ PIELGRZYMKI
ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ
Drodzy Pielgrzymi, drodzy bracia i siostry!
Zbliża się czas pielgrzymek. Obecna sytuacja pandemii zmusza nas
w tym roku do zmiany formy naszego pielgrzymowania na Jasną Górę.
W duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie pielgrzymów, po konsultacjach z Głównym Przewodnikiem, postanowiliśmy,
że XVII Piesza Pielgrzymka Świdnicka będzie miała ograniczony
charakter.
W związku z tym, że nie ma możliwości, abyśmy wszyscy – tak
licznie jak w latach ubiegłych – wyruszyli na pielgrzymkowy szlak,
dlatego zwracam się z zaproszeniem do udziału w Grupie Duchowego
Uczestnictwa.
W naszym imieniu na Jasną Górę udadzą się tylko przedstawiciele księży przewodników oraz zabezpieczający trasę porządkowi.
W piątek, 31 lipca po Mszy św. o godz. 10.00 w katedrze świdnickiej
wyruszą oni na pielgrzymi szlak. Poniosą na pątniczym szlaku do
stóp Jasnogórskiej Pani wszystkie nasze intencje.
Tych zaś, którzy w tym roku pozostaną, tworząc Grupę Duchowego
Uczestnictwa zachęcam, aby w wyznaczone dni, w różnych miejscach
naszej diecezji, każdego dnia we wskazanych kościołach, byśmy razem uczestniczyli we Mszy Świętej i wieczornym Apelu według grup
pielgrzymkowych.
Ufam, że w niedzielę 9 sierpnia, będziemy mogli dołączyć w pielgrzymce autokarowej do naszych pieszych pielgrzymów na Jasnej
Górze i razem z nimi uczestniczyć we Mszy Świętej o godz.9.30
w kaplicy Cudownego Obrazu.
Wszystkich – zarówno tych, którzy udadzą się w drogę, jak i duchowych uczestników pielgrzymki, którzy tworząc tzw. Grupę VII
– otaczam serdeczną modlitwą i z serca błogosławię.
Świdnica, 25 czerwca 2020 r.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki
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Powyższy komunikat Biskupa Świdnickiego należy odczytać w niedzielę 28 VI br. we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej podczas każdej Mszy św. w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
† Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny
PROGRAM DUCHOWEGO UCZESTNICTWA
W XVII PIESZEJ PIELGRZYMCE ŚWIDNICKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ 2020 ROKU
31 VII 2020

01 VIII 2020

02 VIII 2020

03 VIII 2020

04 VIII 2020

05 VIII 2020

06 VIII 2020

Katedra, Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki, godz.
10.00.
Świdnica, kościół pw. NMP Królowej Polski, godz.
18.30. Msza św. i Apel pod przewodnictwem bpa
Marka Mendyka, grupa nr 1 – rejon Świdnicy.
Dzierżoniów, kościół pw. Maryi Matki Kościoła, godz.
19.00 Msza św. i Apel pod przewodnictwem bpa Adama
Bałabucha, grupa nr 2 – rejon Dzierżoniowa.
Kłodzko, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
godz. 20.00 Msza św. i Apel pod przewodnictwem bpa
Adama Bałabucha, dla grupy nr 3 – rejon Kotliny
Kłodzkiej.
Ząbkowice Śląskie, kościół pw. św. Anny, godz. 18.
00 Msza św. i Apel pod przewodnictwem bpa Adama
Bałabucha, grupa nr 3 – rejon Ząbkowic Śl. i Kamieńca
Ząbkowickiego.
Strzegom, bazylika pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, godz. 18.00 Msza św. i Apel pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka, grupa nr 5 – rejon
Bolkowa, Strzegomia, Świebodzic, Żarowa.
Wałbrzych, kolegiata pw. Świętych Aniołów Stróżów,
godz. 18.00 Msza św. i Apel pod przewodnictwem
bpa Ignacego Deca, grupa nr 6 – rejon Wałbrzycha,
Boguszowa-Gorc i Głuszycy.
Świdnica, kościół pw. św. Andrzeja Boboli, godz. 18.30
Msza św. i Apel pod przewodnictwem bpa Marka
Mendyka, ponownie grupy 1 i 2.
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07 VIII 2020 Bardo, bazylika pw. Nawiedzenia NMP, godz. 18.00,
Msza św. i Apel pod przewodnictwem bpa Ignacego
Deca, ponownie grupy 3 i 4.
08 VIII 2020 Świebodzice, kościół pw. św. Brata Alberta
Chmielowskiego, godz. 18.00 Msza św. i Apel pod
przewodnictwem bpa Ignacego Deca, ponownie grupy
5 i 6.
08 VIII 2020 Jasna Góra, Kaplica Cudownego Obrazu, godz. 21.00
Apel pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka i czuwanie do godz. 24.00.
09 VIII 2020 Jasna Góra, Szczyt, godz. 7.00. Powitanie pielgrzymów
Jasna Góra, Kaplica Cudownego Obrazu, godz. 9.30
Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka.

3.
KOMUNIKAT DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
WOBEC ZAPOWIADANEJ KOLEJNEJ FALI
ZAKAŻEŃ SPOWODOWANYCH
WIRUSEM COVID-19
W związku z możliwością kolejnych zakażeń spowodowanych wirusem COVID-19 i wzmożonym nadzorem sanitarno-epidemiologicznym w kościołach apelujemy o zachowanie wszelkich obostrzeń
sanitarnych (uregulowania prawne Rozp. Min. Zdrowia z dnia 7
sierpnia 2020 r. Dz.U. z 2020 poz.1356).
Wobec powyższego przypominamy:
- wejście do kościoła - ze względu na konieczność dezynfekcji
tylko jedne drzwi otwarte;
- obowiązkowa dezynfekcja rąk osób wchodzących (w obecności
przedstawiciela służb kościelnych);
- wejście do świątyni wyłącznie z osłoną ust i nosa (można ewentualnie postarać się i zakupić maseczki jednorazowe, ustawić puszkę
za dobrowolną oﬁarę); może być to również szalik, chusta, przyłbica,
półprzyłbica, jeśli ktoś ma problemy zdrowotne;
- zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe;
- obowiązuje dezynfekcja sprzętów, powierzchni;
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- rozdzielający Komunię Świętą powinni wcześniej w sposób zauważalny dla wiernych zdezynfekować dłonie;
- księży oraz pracowników służby kościelnej obowiązuje stosowanie odpowiedniej zasłony poza czynnościami liturgicznymi;
- o obowiązujących zasadach sanitarnych należy powiadomić wiernych stosowną informacją zamieszczoną przed wejściem do kościoła
oraz w ramach ogłoszeń paraﬁalnych.
Świdnica, 20 sierpnia 2020 r.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

4.
DYSPENSA BISKUPA ŚWIDNICKIEGO DLA
MIESZKAŃCÓW PARAFII PISZKOWICE
(DEKANAT KŁODZKO)
W ZWIĄZKU Z COVID-19
W związku z sytuacją dotyczącą zakażenia COVID-19 na terenie
paraﬁi Piszkowice, a także ze względu na zalecenia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku dotyczące osób mających bezpośredni kontakt z miejscowym Księdzem Proboszczem, bp
Marek Mendyk, Biskup Świdnicki, udziela dyspensy od obowiązku
udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Św. mieszkańcom paraﬁi Piszkowice (dekanat kłodzki). Wierni, których udanie się w tym
czasie do innego kościoła będzie wiązało się z utrudnieniami i tym
samym korzystający z udzielonej dyspensy, są zachęceni w czasie jej
obowiązywania do korzystania z transmisji telewizyjnych i radiowych
Mszy świętych.
Ks. dr Stanisław Chomiak
Kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej
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5.
APEL BISKUPA ŚWIDNICKIEGO O POMOC
W ZAKŁADZIE LECZNICZO-OPIEKUŃCZYM
W PISZKOWICACH
Siostry i Bracia!
Ze względu na sytuację spowodowaną zarażeniem wirusem SARS
CoV-2, w jakiej znalazł się Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci
w Piszkowicach, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi
Niepokalanej, zwracam się z gorącym apelem o pomoc mieszkańcom Ośrodka. Pilnie potrzebni są wolontariusze z przygotowaniem
medycznym do opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi.
Ufam, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy odpowiedzą na ten
apel i przyjdą z pomocą. Proszę o zgłaszanie się bezpośrednio do
zarządu ZOL-u: siostra Klara Trzęsowska, tel. 697 565 559.
Wszystkich, którzy wspierają chorych i zarażonych wirusem, otaczam serdeczną modlitwą i z serca błogosławię.
Świdnica, 06 sierpnia 2020 r.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

6.
APEL BISKUPA ŚWIDNICKIEGO O POMOC
POSZKODOWANYM W WYNIKU NAWAŁNICY
Drodzy diecezjanie,
W sobotę 5 września przez Dolny Śląsk przeszła nawałnica, która
przyniosła ogromne zniszczenia. Wielu ludzi, szczególnie w powiecie
świdnickim, straciło dach nad głową. Do tego grona chcę również
włączyć oﬁary katastrofy budowlanej w Świdnicy.
Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie oﬁar tych
tragedii. W duchu braterskiej miłości pomóżmy im w odbudowie
domostw czy usunięciu poniesionych szkód.
Po konsultacji z dyrekcją Caritas Diecezji Świdnickiej uczynimy
wszystko, co w naszej mocy, by włączyć się w tę oﬁarną pomoc poszkodowanym. Proszę też o to duszpasterzy miejsc, które najbardziej
dotknęła nawałnica.

Słowo Biskupa Świdnickiego z informacją o planowanym Ingresie
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Dziękuję wszystkim, którzy już tę pomoc oﬁarowali, zwłaszcza
strażakom, policji i służbom medycznym, którzy od razu po tragedii
walczyli o bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie jej oﬁar.
Wszystkim Wam z serca błogosławię i zawierzam przez ręce Matki
Najświętszej miłosiernemu Panu.
Świdnica, 6 września 2020 r.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

7.
SŁOWO BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
Z INFORMACJĄ O PLANOWANYM INGRESIE
W DNIU 12 WRZEŚNIA 2020 R.
Siostry i Bracia w Chrystusie!
Umiłowani diecezjanie!
Po kanonicznym objęciu przeze mnie posługi biskupa świdnickiego w uroczystość św. Wojciecha – 23 kwietnia 2020 r., przyszedł
czas na Ingres do świątyni katedralnej. Ze względu na ograniczenia
związane z sytuacją epidemii nie mogliśmy tego uczynić u samych
początków mojego posługiwania w diecezji świdnickiej. Kanoniczne
objęcie diecezji odbyło się w wąskim gronie Kolegium Konsultorów
w budynku świdnickiej Kurii.
Obecnie, wprawdzie jeszcze w formie ograniczonej, możemy już
dopełnić tego ważnego wydarzenia w historii naszej młodej diecezji.
Odbędzie się ono w dniu 12 września br. o godz. 11.00 w katedrze
świdnickiej.
Bardzo ważne dla całej naszej diecezjalnej wspólnoty jest, by nowo
mianowany biskup przewodniczył Liturgii sprawowanej razem z innymi biskupami, na znak jedności Kolegium Apostolskiego, a także z prezbiterami, którzy są jego najbliższymi współpracownikami
w wypełnianiu duszpasterskiej posługi oraz osobami konsekrowanymi
i wiernymi świeckimi. Uroczysty Ingres jest też okazją do przedstawienia się nowego biskupa ludowi Bożemu oraz zakomunikowania programu jego działań pasterskich.
W tym szczególnym dniu, ze względu na to, że ograniczenia zawiązane z pandemią nie pozwolą nam licznie spotkać się w katedralnej
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świątyni, polecam się Waszej serdecznej modlitwie i proszę o duchową jedność.
Powierzam wszystkich Bożej Opatrzności oraz opiece Maryi,
Wspomożycielki wiernych i z serca błogosławię.
Świdnica, 26 sierpnia 2020 r., w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki
Powyższe słowo Biskupa Świdnickiego należy odczytać na zakończenie każdej Mszy św. w niedzielę 6 września 2020 r.
† Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny

8.
ZAPROSZENIE BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
DO KSIĘŻY
Drodzy Bracia w kapłaństwie!
Zbliża się mój Ingres do katedry świdnickiej. To wielkie wydarzenie
w życiu diecezjalnej wspólnoty. Chciałbym ten dzień dobrze przeżyć,
przygotowując się duchowo poprzez lekturę słowa Bożego. Będzie
mi ogromnie miło, jeśli zechcecie mi w tym towarzyszyć.
Z całego serca zapraszam Was do udziału w tym Spotkaniu ze
Słowem.
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy:
– 10 września 2020 r., czwartek, godz. 15.00 – dla duszpasterzy
posługujących w Kotlinie Kłodzkiej;
– 11 września 2020 r., piątek, godz. 15.00 – dla duszpasterzy posługujących w rejonie wałbrzyskim i świdnickim. Zakończenie ok. 17.00.
Serdecznie zapraszam!
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

V. KALENDARIUM WYDARZEŃ
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
1.
KALENDARIUM WYDARZEŃ
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
Lipiec
04 VII 2020

04 VII 2020
11 VII 2020
14 VII 2020
25 VII 2020

31 VII 2020

Diecezjalne dziękczynienie za szesnaście lat posługi
bpa Ignacego Deca pod przewodnictwem bpa Marka
Mendyka, z udziałem bpa Adama Bałabucha, z homilią wygłoszoną przez Biskupa Seniora.
Odpust oraz obchody 750-lecia pielgrzymowania do
Sanktuarium w Bardzie.
XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia
Maryja na Jasną Górę.
Egzamin wstępny dla kandydatów do WSD Diecezji
Świdnickiej.
Udział bpa Ignacego Deca w uroczystościach pogrzebowych śp. kard. Zenona Grocholewskiego
w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Poznaniu
(Mszy św. przewodniczył kard. Konrad Krajewski;
homilię wygłosił, abp Marek Jędraszewski, złożeniu
do krypty grobowej przewodniczył abp Stanisław
Gądecki).
Rozpoczęcie XVII Pieszej Pielgrzymki Pieszej na
Jasną Górę: Msza św. w katedrze pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka.
W bieżącym roku ze względu na pandemię koronawirusa pielgrzymka miała charakter symboliczny:
wędrowali przewodnicy grup wraz z obsługą techniczną. W paraﬁach odbywało się duchowe pielgrzymowanie w jedności z pielgrzymami. W wybranych
paraﬁach związanych z poszczególnymi grupami
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pielgrzymkowymi, tzw. kościołach stacyjnych, modlitwie przewodniczyli biskupi świdniccy.
Msza św. i Apel Jasnogórskim w par. pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Świdnicy pod przewodnictwem bpa
Marka Mendyka, kościół stacyjny duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę dla grupy nr 1 – rejon
Świdnicy.

Sierpień
01 VIII 2020 Msza św. i Apel Jasnogórski w par. pw. Maryi Matki
Kościoła w Dzierżoniowie pod przewodnictwem bpa
Adama Bałabucha, kościół stacyjny duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę dla grupy nr 2 – rejon
Dzierżoniowa.
02 VIII 2020 Msza św. i Apel Jasnogórski w par. pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Kłodzku pod przewodnictwem bpa
Adama Bałabucha, kościół stacyjny duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę dla grupy nr 3 – rejon
Kotliny Kłodzkiej.
03 VIII 2020 Msza św. i Apel Jasnogórski w par. pw. św. Anny
w Ząbkowicach Śląskich, pod przewodnictwem bpa
Adama Bałabucha, kościół stacyjny duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę dla grupy nr 3 – rejon
Ząbkowic Śl. i Kamieńca Ząbkowickiego.
04 VIII 2020 Msza św. i Apel Jasnogórski, w bazylice pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła pod przewodnictwem bpa
Marka Mendyka, kościół stacyjny duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę dla grupy nr 5 – rejon
Bolkowa, Strzegomia, Świebodzic, Żarowa.
05 VIII 2020 Msza św. i Apel Jasnogórski w kolegiacie pw. Świętych
Aniołów Stróżów pod przewodnictwem bpa Ignacego
Deca, kościół stacyjny duchowego pielgrzymowania
na Jasną Górę dla grupy nr 6 – rejon Wałbrzycha,
Boguszowa-Gorc i Głuszycy.
06 VIII 2020 Msza św. i Apel Jasnogórski w par. pw. św. Andrzeja
Boboli w Świdnicy pod przewodnictwem bpa Marka
Mendyka, kościół stacyjny duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę dla grup nr 1 i 2.
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07 VIII 2020 Msza św. i Apel Jasnogórski w bazylice pw. Nawiedzenia
NMP w Bardzie pod przewodnictwem bpa Ignacego
Deca, kościół stacyjny duchowego pielgrzymowania
na Jasną Górę dla grup nr 3 i 4.
08 VIII 2020 Msza św. i Apel Jasnogórski w par. pw. św. Brata
Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach pod przewodnictwem bpa Ignacego Deca, kościół stacyjny duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę dla grup nr
5 i 6.
08 VIII 2020 Apel Jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu pod
przewodnictwem bpa Marka Mendyka, Nocne czuwanie pielgrzymów z diecezji świdnickiej.
09 VIII 2020 Zakończenie pieszej pielgrzymki diecezji świdnickiej na Jasną Górę. Msza św. sprawowana przez bpa
Marka Mendyka.
10 VIII 2020 Udzielenie przez bpa Marka Mendyka święceń diakonatu Tadeuszowi Dubickiemu, pierwszemu diakonowi stałemu w diecezji świdnickiej; słowo końcowe
wygłosił bp senior Ignacy Dec.
15 VIII 2020 Uroczystości 40. rocznicy koronacji ﬁgurki Matki
Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach pod przewodnictwem bpa Adama Bałabucha.
23-26 VIII 2020 Rekolekcje przedobłóczynowe alumnów kursu III.
Dotychczas miały one formę pieszej pielgrzymki ze
Świdnicy do sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na
Górze Iglicznej. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne spowodowane pandemią koronawirusa
odbyły się w formie stacjonarnej w domu rekolekcyjnym w Wilkanowie, prowadzonym przez siostry
Misjonarki Krwi Chrystusa. Trzydniowe ćwiczenia
duchowe poprowadził ks. Piotr Gołuch, ojciec duchowny WSD w Świdnicy. Zwieńczeniem rekolekcji
było wejście na szczyt Góry Iglicznej i Eucharystia
w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
25 VIII 2020 Udział bpa Marka Mendyka w sesji Rady Biskupów
Diecezjalnych na Jasnej Górze.
26 VIII 2020 Odpust ku czci MB Częstochowskiej na Jasnej Górze.
Z powodu zmiany terminu beatyﬁkacji kard. Stefana
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Wyszyńskiego, zaplanowane na ten dzień ogólnopolskie dziękczynienie także zostało przesunięte na późniejszy termin.
26 VIII 2020 Wakacyjny dzień skupienia wspólnoty seminaryjnej
prowadzony przez ks. Tadeusza Chlipałę, rektora WSD. Po zakończonej liturgii Mszy św. diakoni
i akolici otrzymali skierowania na jesienne praktyki
duszpasterskie do paraﬁi.
31 VIII 2020 Konferencja rejonowa dla księży, Kłodzko, początek
o godz. 9.30 (dekanaty południowe).

Wrzesień
05 IX 2020

Konferencja rejonowa dla katechetów zakonnych
i świeckich, Wałbrzych, początek o godz. 9.30 (dekanaty centralne i północne) oraz Kłodzko, początek
o godz. 15.00 (dekanaty południowe).
06 IX 2020
Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium
Matki Bożej Bardzkiej; Mszy św. odpustowej z udzieleniem sakramentu bierzmowania przewodniczył bp
senior Ignacy Dec.
06 IX 2020
Doroczna uroczystość związana z rocznicą agresji
nazistowskich Niemiec na Polskę na terenie byłego
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Mszy św. w intencji Oﬁar KL Gross-Rosen i II wojny światowej,
odprawionej w kościele paraﬁalnym w Rogoźnicy,
przewodniczył bp Adam Bałabuch. Po Eucharystii
pod Pomnikiem-Mauzoleum byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen zapłonął symboliczny znicz
pamięci i zostały złożone wieńce przez przedstawicieli
władz państwowych, samorządowych, duchowieństwa,
IPN oraz Muzeum Gross-Rosen. Wartę honorową
pełnili żołnierze wojskowej asysty Garnizonu Wrocław
oraz strażacy gminnej OSP ze Strzegomia.
7 IX 2020
Konferencja rejonowa dla księży, Wałbrzych, początek
o godz. 14.00 (dekanaty centralne i północne).
10 IX 2020
Rekolekcje kapłańskie w WSD w Świdnicy.
10-11 IX 2020 Udział bpa Ignacego Deca w uroczystościach pogrzebowych kard. Mariana Jaworskiego, pierwszego
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rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
i b. metropolity lwowskiego (1991-2008) w Krakowie
i Kalwarii Zebrzydowskiej; okolicznościowa homilia
żałobna w kolegiacie pw. św. Anny w Krakowie podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem abpa
Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.
12 IX 2020
Uroczysty Ingres bpa Marka Mendyka, biskupa
świdnickiego, do katedry świdnickiej, z udziałem
abpa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego
w Polsce.
13 IX 2020
Dożynki diecezjalne w Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Rodzin w Wambierzycach połączone z pielgrzymką rolników, ogrodników i sadowników.
14-17 IX 2020 Modlitwa o nowe powołania do WSD w Świdnicy,
przeprowadzona przez wspólnotę seminaryjną
w dwóch paraﬁach: w Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego (14 IX) w Strzegomiu w paraﬁi pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła (Msza św. oraz miejska
droga krzyżowa) oraz 17 września w paraﬁi pw. św.
Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu
(całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu,
modlitwa różańcowa, nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego oraz nabożeństwo powołaniowe; całość adoracji rozpoczynała i wieńczyła Msza św.).
19 IX 2020
Uroczystość z okazji dziesiątej rocznicy beatyﬁkacji
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera w Kudowie-ZdrojuCzermnej pod przewodnictwem biskupa świdnickiego
Marka Mendyka.
19 IX 2020
Festiwal Młodzieży „Light for life”. W związku z ograniczeniami epidemicznymi program tegorocznego spotkania młodych został zawężony do dwóch punktów:
konferencji o. Michała Legana oraz Mszy św. sprawowanej przez bpa Marka Mendyka z udziałem delegacji
młodzieży z diecezji świdnickiej. Eucharystia transmitowana była na stronie facebookowej Festiwalu.
20 IX 2020
Inauguracja diecezjalnego Apostolstwa Trzeźwości;
diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości i osób uzależnionych został ustanowiony ks. Rafał Chudy.
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24 IX 2020

24 IX 2020

26 IX 2020

28 IX 2020

Erygowanie ad experimentum na pięć lat (20202025) Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w Diecezji
Świdnickiej z siedzibą w Świdnickiej Kurii Biskupiej
oraz ustanowienie asystenta diecezjalnego w osobie
ks. Stanisława Piskorza.
Nadanie bpowi Ignacemu Decowi, pierwszemu biskupowi świdnickiemu, przez Sejmik Dolnośląski
we Wrocławiu tytułu „Honorowy Obywatel Dolnego
Śląska”.
XI pielgrzymka wałbrzyska na górę Chełmiec pod
przewodnictwem bpa Ignacego Deca w 20. rocznicę
postawienia i poświęcenia krzyża milenijnego.
Wydarzenie ewangelizacyjne „Koronka na ulicach
świata” w Świdnicy: wspólna Koronka do Bożego
Miłosierdzia przed szpitalem Latawiec oraz przy
pomniku św. Jana Pawła II na placu przed katedrą
świdnicką, godz. 15.00.

VI. DOKUMENTY
ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ
1.
KONFERENCJE REJONOWE
DLA DUCHOWIEŃSTWA
U progu nowego roku szkolno-katechetycznego doroczne spotkania rejonowe dla duchowieństwa diecezji świdnickiej odbędą się
wg następującego planu:
31 VIII 2020 (poniedziałek) w Kłodzku – kościół pw. Matki Bożej
Różańcowej (dekanaty południowe)
7 IX 2020 r. (poniedziałek) w Wałbrzychu – kościół pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego (dekanaty centralne i północne).
Program spotkania:
godz. 14.00 – Liturgia Godzin (Modlitwa w ciągu dnia – należy
zabrać ze sobą teksty do modlitwy)
a) wprowadzenie – bp Marek Mendyk, biskup świdnicki
b) prezentacja formularzy protokołów kanonicznego badania
nupturientów
c) prezentacja instrukcji Kongregacji ds. duchowieństwa:
„Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty paraﬁalnej w służbie misji
ewangelizacyjnej Kościoła”
d) komunikaty
e) podsumowanie – bp Marek Mendyk, Biskup Świdnicki
Zakończenie konferencji – ok. godz. 16.00.
Księża Dziekani proszeni są o sporządzenie podczas spotkania
listy obecności duchowieństwa dekanatu.
Ks. Marek Korgul
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

116

DOKUMENTY ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ

2.
KONFERENCJE REJONOWE DLA KATECHETÓW
ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH
Wydział katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej serdecznie zaprasza na konferencje rejonowe dla katechetów świeckich i sióstr
zakonnych w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
2020/2021:
5 IX 2020 r. w Wałbrzychu – kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego – godz. 9.30 (dekanaty północne);
5 IX 2020 r. w Kłodzku – kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego – godz.15.00 (dekanaty południowe).
W programie:
1. Msza św. pod przewodnictwem i z homilią bpa Marka Mendyka
2. Konferencja
3. Komunikaty Wydziału Katechetycznego.
Ks. Marek Korgul
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

3.
„NIEDZIELA Z OWIECZKĄ” – OFERTA
WYDAWNICTWA ŚW. WOJCIECHA
W związku z tym, że w tym roku Wydawnictwo Świętego Wojciecha
nie będzie uczestniczyło w naszych konferencjach dekalnalnych, dla
zainteresowanych księży przekazuję informację odnośnie do pomocy duszpasterskich „Niedziela z Owieczką”. Cena projektu, tak jak
w latach ubiegłych, to 5,00 zł/dziecko/rok.
W ramach projektu dostępne są również:
– szkice homilii na cały rok wydane w osobnym zeszycie, cena:
10,00 zł;
– zestaw 45 plakatów A3 – zgodnych z wzorami kart, które otrzymują dzieci, cena: 90,00 zł;
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– banner Niedziela z Owieczką (60x160 cm) wraz z zestawem 45
plakatów A3, cena: 195,00 zł;
– pluszowa owieczka;
– nowość: obrazek kolędowy Niedziela z Owieczką – 10 zł (50
szt.). Obrazek stanowi pamiątkę wizyty duszpasterskiej oraz może być
zaproszeniem do udziału w niedzielnych Mszach Świętych dla dzieci.
W przypadku pytań czy chęci zamówienia do dyspozycji pozostaje,
uczestniczący w naszych wcześniejszych spotkaniach p. Robert Olejnik
(tel. 696 351 421; mail: olejnik@swietywojciech.pl).
Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

4.
OŚWIADCZENIE ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ
W SPRAWIE SYTUACJI EPIDEMICZNEJ
W PISZKOWICACH
Świdnicka Kuria Biskupia informuje, że na przełomie lipca i sierpnia podczas badań związanych z chorobą Księdza Proboszcza paraﬁi
pw. św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach, testy wykazały u niego
obecność wirusa SARS-Co-V-2. Po pozytywnym wyniku testu natychmiast został on poddany izolacji. Niezwłocznie poinformowano
o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz odpowiedni Odział
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Początkiem sierpnia podczas kolejnej serii wyrywkowych testów przeprowadzanych w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
w Piszkowicach pośród części załogi oraz 6 podopiecznych również
wykryto obecność wirusa. Zakład poddał się samoizolacji i w ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi, wojewódzkimi
i Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną kontynuuje swoją działalność.
W Zakładzie zaostrzono i tak restrykcyjne procedury bezpieczeństwa,
zwiększono także częstotliwość dezynfekcji miejsc opieki, zabaw oraz
kultu.
Nie ma jednoznacznych przesłanek wskazujących na to samo źródło zakażenia w paraﬁi i Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym. Na
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chwilę obecną niewłaściwym jest przedstawianie niepotwierdzonych
hipotez, podawany w formie informacji, które łączą ze sobą dwa
ogniska rozprzestrzeniania się wirusa.
Przypominamy zarówno wszystkim osobom duchownym pracującym na terenie diecezji świdnickiej, jak i osobom świeckim, o odpowiedzialnym przestrzeganiu zaleceń odpowiednich instytucji publicznych
w związku z pandemią wirusa. Dobro i bezpieczeństwo wiernych
uczestniczących w nabożeństwach i korzystających z sakramentów
muszą stać na pierwszym miejscu w prowadzeniu posługi duszpasterskiej. W przypadku wątpliwości dotyczących odpowiednich procedur
należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą Stacją SanitarnoEpidemiologiczną i bezwzględnie zastosować się do jej zaleceń.
Ponawiamy także apel Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kłodzku do osób uczestniczących we Mszach św.
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach w dniach od 19
lipca do 2 sierpnia br. odprawianych przez Księdza Proboszcza lub też
mających bezpośredni kontakt z nim w innych sytuacjach, o zgłaszanie
się telefoniczne do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kłodzku pod numerami telefonu 74 867 35 26; 601 797 415; 882
022 091 czy 882 112 246.
Ks. Daniel Marcinkiewicz
Rzecznik Prasowy ŚKB

5.
KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO ŚKB
W ZWIĄZKU Z INGRESEM BISKUPA
ŚWIDNICKIEGO DO KATEDRY
Ze względu na trwającą epidemię, a także w oparciu o konsultację
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy dotyczącą realnego zagrożenia, jakie wynika ze zgromadzenia dużej liczby
osób, informujemy, że uroczystość Ingresu Biskupa Świdnickiego
do katedry w dniu 12 września 2020 r. odbędzie się w ograniczonej
formie, tzn. tylko z udziałem zaproszonych gości.

Podyplomowe studia teologiczne i teologiczno-katechetyczne
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Wobec powyższego Biskup Świdnicki prosi wiernych o włączenie
się do duchowej jedności w tym szczególnym czasie, polecając Panu
Bogu i Matce Najświętszej jego pasterską posługę w diecezji, osobistej
i wspólnotowej modlitwie wiernych.
Jednocześnie informujemy, że w tym czasie będzie prowadzona
bezpośrednia transmisja na portalu: www.diecezja.swidnica.pl.
Świdnica, 4 września 2020 r.

Ks. Daniel Marcinkiewicz
Rzecznik Prasowy ŚKB

6.
PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNE
I TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych
teologiczno-katechetycznych w Świdnicy utworzonych w ramach
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Studia realizowane są w dwóch wariantach:
– wariant pierwszy skierowany jest do absolwentów szkół wyższych
posiadających tytuł magistra. Umożliwia uzyskanie kwaliﬁkacji do
wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach
podstawowych, oraz szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół
specjalnych).
– wariant drugi adresowany jest do absolwentów teologii w celu
uzupełnienia przygotowania katechetycznego (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk).

Terminy i koszty
Studia odbywają się w soboty w gmachu Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Świdnickiej (pl. Wojska Polskiego 2, Świdnica).
Koszt i czas trwania studiów zależy od wybranego wariantu:
– wariant pierwszy: czas 4 sem., 1550 zł za semestr (z możliwością
rozłożenia płatności na raty bez dodatkowych kosztów).
– wariant drugi: czas 1-2 sem., koszt 400 zł za semestr.
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Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 trwa od 25 sierpnia do
15 października.
Wymagane dokumenty
– podanie i formularz osobowy (pdf na stronie WSD) – prosimy
wydrukować dwustronnie;
– życiorys;
– 3 fotograﬁe (podpisane);
– opinia proboszcza miejsca zamieszkania lub innego duszpasterza;
– metryka chrztu;
– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie
o zaliczeniu 4 roku studiów;
– osoby zakonne – zezwolenie od władz kościelnych;
– osoby zamężne (żonate) – świadectwo ślubu kościelnego.
Kontakt
Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu studiów WSD.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 74 85
64 903 / 74 85 64 900, na stronie internetowej studia.seminarium.
swidnica.pl, pisząc na adres sekretariat@seminarium.swidnica.pl
lub osobiście w sekretariacie studiów WSD Świdnica, pl. Wojska
Polskiego 2 w godzinach od 9.00-13.00.
Odpowiedzialni za studia:
ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT
Dyrektor studiów podyplomowych
ks. dr Julian Nastałek

Nabór do diecezjalnego studium organistowskiego w Świdnicy
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7.
NABÓR DO DIECEZJALNEGO STUDIUM
ORGANISTOWSKIEGO W ŚWIDNICY
Diecezjalne Studium Organistowskie w Świdnicy zaprasza kandydatów, którzy chcą zdobyć wykształcenie muzyczne uprawniające do
wykonywania zawodu organisty. Do studium przyjmowane są osoby
zarówno te, które mają już doświadczenie w edukacji muzycznej (w szkole muzycznej, ognisku, lekcjach prywatnych), jak i te, które dopiero tę
przygodę rozpoczynają. Nauka w studium trwa 4 lata. Osoby muzycznie
zaawansowane mają możliwość rozpoczęcia nauki na roku wyższym.
Spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów odbędzie się w sobotę 19 września 2020 r. o godz. 9.00 w salach studium, w budynku paraﬁi katedralnej.
Kacper Birula
Dyrektor Studium Organistowskiego
Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

8.
INAUGURACJA DIECEZJALNEGO
APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
Głównym zadaniem i kierunkiem działalności Kościoła
Chrystusowego, jest głoszenie orędzia Zbawiciela zawartego
w Ewangelii oraz praca duszpasterzy na różnych polach działania,
aby doprowadzić ludzi do chwały nieba. W związku z powyższymi
założeniami ewangelicznymi został powołany do istnienia Apostolat
Trzeźwości Diecezji Świdnickiej. Inauguracja jego działalności odbędzie się 20 września 2020 o godz. 12.15 Mszą św. w paraﬁi pw.
Trójcy Świętej w Boguszowie-Gorcach.
Zgromadzeniu liturgicznemu będzie przewodniczył ks. Bronisław
Piśnicki, duszpasterz trzeźwości diecezji legnickiej.
Po Mszach św. będzie możliwość indywidualnej rozmowy oraz
uzyskanie potrzebnych informacji na tematy związane z nałogami.
Ks. Rafał Chudy
Diecezjalny duszpasterz trzeźwości
i osób uzależnionych
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9.
FESTIWAL MŁODZIEŻOWY LIGHT FOR LIFE 2020
Kochani Młodzi! Zbliża się czas tegorocznego Festiwali Młodzieży
Light for Life. Organizacja wydarzenia w formie jaką znacie, przy
tak wielkiej liczbie uczestników, jest w tym momencie niemożliwa ze
względu na obowiązujące ograniczenia i troskę o zdrowie. Każdego
roku to Wasza obecność, wspólna modlitwa, świadectwa głoszących,
zabawa, muzyka tworzą Festiwal i żadna transmisja online nie zastąpi
emocji związanych z bezpośrednim spotkaniem.
Aby jednak nie tracić zupełnie tego dnia, w sobotę 19 września
powspominamy poprzednie lata oraz konferencję wygłosi specjalnie dla Was o. Michał Legan z Jasnej Góry. Spotkamy się również
w Wambierzyckim Sanktuarium, gdzie o godz. 15:00 odbędzie się
uroczysta Eucharystia w Waszej intencji, której będzie przewodniczył bp Marek Mendyk, biskup świdnicki. Na tę Mszę św. jesteście
serdecznie zaproszeni!
Jeśli tylko czujesz pragnienie serca, przyjedź tego dnia do
Wambierzyc na wspólną modlitwę, będziemy czekać na Ciebie!
Bardzo prosimy duszpasterzy paraﬁalnych, aby w tym dniu, skoro nie
możemy być wszyscy w Wambierzycach, spotkać się z młodymi ludźmi
w swoich paraﬁach, na wspólnej Mszy św., adoracji Najświętszego
Sakramentu, na słuchaniu Słowa Bożego.
Zapraszamy także na facebookową stroną Festiwalu. Tam będziemy z Wami tego dnia. Znajdziecie tam wspomnienia poprzednich spotkań i konferencję o. Michała Legana. Zapraszamy Was
serdecznie. My o Was nie zapominamy i liczymy, że Wy będziecie
razem z nami.
Ks. Paweł Kilimnik
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

XI piesza pielgrzymka wałbrzyska w XX rocznicę poświęcenia krzyża...
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10.
XI PIESZA PIELGRZYMKA WAŁBRZYSKA
W XX ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA KRZYŻA
MILENIJNEGO NA SZCZYCIE CHEŁMCA
W 2020 roku przypada XX rocznica uroczystego poświęcenia
przez bpa Tadeusza Rybaka największego w Polsce krzyża świętego postawionego na szczycie Chełmca dla upamiętnienia wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa w 2000 r. Z tej okazji zapraszamy do
wspólnej modlitwy w drodze.
Tegoroczna pielgrzymka na Chełmiec odbędzie się w sobotę 26 września 2020 r. Wyjście sprzed kaplicy pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Wałbrzychu (Konradowie) o godz. 8.30.
Zwieńczeniem pielgrzymowania będzie Msza św. w intencji Ojczyzny,
by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz Jasnogórskim Ślubom
Narodu, sprawowana pod krzyżem milenijnym o godz. 12.00, pod
przewodnictwem bpa Ignacego Deca.
Po Mszy św. na szczycie Chełmca odbędzie się piknik przy ognisku
oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Ks. Marek Zołoteńki
Proboszcz paraﬁi pw. MB Częstochowskiej
w Wałbrzychu
Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

11.
WIZYTACJE KANONICZNE I SAKRAMENT
BIERZMOWANIA W ROKU 2021
1. Biskup Marek Mendyk będzie wizytował dekanaty:
– Międzylesie
– Nowa Ruda
– Nowa Ruda-Słupiec
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oraz będzie udzielał sakramentu bierzmowania w następujących
dekanatach:
– Bolków
– Kamieniec Ząbkowicki
– Kłodzko
– Wałbrzych-Zachód
– Żarów
2. Biskup Adam Bałabuch będzie wizytował dekanaty:
– Bystrzyca Kłodzka,
– Głuszyca
oraz będzie udzielał sakramentu bierzmowania w następujących
dekanatach:
– Bielawa
– Kudowa-Zdrój
– Piława Górna
– Strzegom
– Świdnica-Zachód
– Wałbrzych-Północ
3. Biskup Ignacy Dec będzie udzielał sakramentu bierzmowania
w następujących dekanatach:
–
–
–
–
–
–
–
–

Dzierżoniów
Lądek-Zdrój
Polanica-Zdrój
Świdnica-Wschód
Świebodzice
Wałbrzych-Południe
Ząbkowice Śląskie-Południe
Ząbkowice Śląskie-Północ
Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

VII. ZMIANY I NOMINACJE
1.
ZMIANY PERSONALNE
W III KWARTALE 2020 ROKU
1. Neoprezbiterzy
Ks. Banda Grzegorz, ust. wik. par. pw. św. Mikołaja w Świebodzicach;
Ks. Grzegorczyk Mateusz, ust. wik. par. pw. Chrystusa Króla
w Dzierżoniowie;
Ks. Kocur Bartosz, ust. wik. par. pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Wałbrzychu;
Ks. Kołodziejczyk Daniel, ust wik. par. pw. Wniebowzięcia NMP
w Kamieńcu Ząbkowickim;
Ks. Pietraszek Michał, ust. wik. par. św. Mikołaja w Nowej Rudzie.

2. Księża przechodzący na emeryturę
Ks. Duda Tadeusz, dot. prob. par. pw. św. Mikołaja w Świerkach
– emerytura;
Ks. Marchaj Kazimierz, dot. prob. par. pw. Miłosierdzia Bożego
w Kudowie-Zdroju – emerytura;
Ks. Skwarek Franciszek, dot. prob. par. pw. św. Maksymiliana
M. Kolbego w Wałbrzychu – emerytura;
Ks. Stanisławiszyn Bolesław, dot. prob. par. pw. św. Marcina
w Żelaźnie – emerytura.

3. Zmiany proboszczowskie
Ks. Baliński Wojciech, dotychczasowy prob. par. pw. Bożego
Ciała w Międzylesiu, ust. prob. par. pw. Zesłania Ducha Świętego
w Boguszowie-Gorcach;
Ks. Tadeusz Karasiewicz, dot. prob. par. pw. św. Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy, ust. prob. par. pw. Najśw. Zbawiciela i MB
Szkaplerznej w Strzegomiu;
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Ks. Grzegorz Kupczyk, dot. kapelan Zgromadzenia Sióstr
Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka
oraz Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Ludwikowicach
Kłodzkich, ust. admin par. pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
w Wałbrzychu;
Ks. Martynek Maciej, dotychczasowy prob. par. pw. NMP
Częstochowskiej w Bojanicach, ust prob. par. pw. Bożego Ciała
w Międzylesiu;
Ks. Mazur Marcin, dot. wik. par. pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Wałbrzychu, ust. prob. par. pw. NMP Częstochowskiej
w Bojanicach;
Ks. Rafał Masztalerz, dot. wik. par. pw. Najśw. Zbawiciela i MB
Szkaplerznej w Strzegomiu, ust. prob. par. pw. Wniebowzięcia NMP
w Różance;
Ks. Nawrocki Sebastian, dotychczasowy prob. par. pw.
Wniebowzięcia NMP w Różance, ust. prob. par. pw. św. Michała
Archanioła w Sieroszowie;
Ks. Pleśnierowicz Paweł, dot. wik. par. pw. Świętych Piotra i Pawła
w Wałbrzychu, ust. admin. par. pw. św. Mikołaja w Świerkach;
Ks. Słowik Daniel, dot. prob. par. pw. św. Michała Archanioła
w Sieroszowie, ust. prob. par. pw. Miłosierdzia Bożego
w Kudowie-Zdroju;
Ks. Witwicki Romuald, dot. wik. par. pw. św. Marcina
w Piławie Górnej, ust. prob. par. pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
w Wierzchosławicach;
Ks. Szajner Piotr, dot. prob. par. pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
w Wierzchosławicach, ust. prob. par. pw. św. Katarzyny Dziewicy
i Męczennicy w Mysłakowie;
Ks. Szwiec Janusz, ust. admin. par. pw. św. Marcina w Żelaźnie.
Ks. Zięba Tomasz, dot. prefekt WSD w Świdnicy, ust. prob. par.
pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju;
O. Zięzio Radosław SSCC, ust. prob. par. pw. św. Marii Magdaleny
w Gorzanowie.

4. Zmiany wikariuszowskie
Ks. Górski Jakub, ust. wik. par. pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Dusznikach-Zdroju;

Zmiany personalne w III kwartale 2020 roku
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Ks. Kos Piotr, dot. wik. par. pw. Świętych Stanisława i Wacława
w Świdnicy ust. wik. par. pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie;
Ks. Sroczyński Maciej, dot. wik. par. pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju, ust. wik. par. pw. św. Barbary
w Walimiu;
Ks. Szałek Paweł, dot. wik. par. pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie,
ust. wik. par. pw. Józefa Robotnika w Wałbrzychu;
Ks. Zawada Marcin, dot. wik. par. pw. Wniebowzięcia NMP
w Szczawnie-Zdroju, ust. wik. par. NMP Królowej Polski w Głuszycy.

5. Zmiany na stanowiskach ŚKB
Ks. Rusin Wiesław, ust. Wikariuszem Biskupim ds. stałej formacji kapłanów diecezji świdnickiej. Zastąpił na tym stanowisku ks.
Edwarda Szajdę;
Ks. Grzegorz Umiński, ust. Dyrektorem Wydawnictw Diecezji
Świdnickiej. Zastąpił na tym stanowisku ks. Sławomira Marka;
Ks. Rakoczy Mirosław, dot. prob. par. pw. Zesłania Ducha Świętego
w Boguszowie-Gorcach, ust. Dyrektorem Duszpasterstwa Rodzin.
Ks. Żmuda Jarosław odwołany z funkcji notariusza ŚKB.

6. Zmiany w placówkach pozaparaﬁalnych na terenie diecezji
Ks. Banaczyk Marcin, ust. kapelanem w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Dzierżoniowie;
O. Putyra Jan Maksymilian CCG, ust. kapelanem Zgromadzenia
Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka
oraz Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Ludwikowicach
Kłodzkich; zastąpił dotychczasowego kapelana ks. Grzegorza
Kupczyka.

7. Księża na urlopach naukowych i zdrowotnych
Ks. Dolak Marcin – roczny urlop studia KUL;
Ks. Gwizdek Tomasz – roczny urlop studia KUL;
Ks. Harbar Arkadiusz – studia – Rzym;
Ks. Maluszczak Mariusz – skierowany na studia na KUL;
Ks. Markocki Jan, urlop zdrowotny;
Ks. Mroczkowski Damian – roczny urlop studia KUL;
Ks. Żmuda Jarosław, urlop zdrowotny.
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8. Księża oddelegowani do pracy duszpasterskiej za granicą
Ks. Flis Gniewomir, dot. wik. par. pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP – PMK w Niemczech;
Ks. Piskrzyński Jacek, dot. wik. par. pw. Chrystusa Króla
w Dzierżoniowie – praca duszpasterska w Hiszpanii.

VIII. MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE
1.
BP IGNACY DEC

CIEBIE, BOGA, WYSŁAWIAMY,
TOBIE, PANU, WIECZNA CHWAŁA!
Świdnica, 4 lipca 2020 r. – Homilia podczas Mszy św. dziękczynnej
w katedrze świdnickiej za szesnastoletnią posługę pasterską
JE bpa Ignacego Deca,
pierwszego biskupa świdnickiego

Wstęp
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Marku,
biskupie świdnicki;
Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie Adamie;
Czcigodni bracia kapłani wszystkich otrzymanych godności
i pełnionych urzędów na czele z ks. infułatem Józefem
i wikariuszami biskupimi;
Drodzy bracia diakoni i klerycy oraz osoby życia
konsekrowanego;
Szanowni panie i panowie ministrowie i europosłowie oraz
polscy parlamentarzyści;
Szanowni przedstawiciele władz samorządowych szczebla
wojewódzkiego, miejskiego, powiatowego i gminnego na
czele z panią prezydent Świdnicy, panią Beatą MoskalSłaniewską;
Szanowni przedstawiciele placówek oświatowych
i kulturowych, organizacji, kombatanckich,
niepodległościowych, patriotycznych, służb mundurowych;
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Szanowni członkowie i członkinie Bractwa św. Krzyża oraz
Bractwa św. Józefa i innych grup apostolskich
Szanowni przedstawiciele służb mundurowych, górników
i poczty sztandarowe, przedstawiciele mediów;
Drodzy diecezjanie i świdniczanie, bracia i siostry
w Chrystusie, także duchowo łączący się z nami przez przekaz
internetowy.
Moją homilię chciałbym wypowiedzieć – jak to zwykle czynię –
w formie tryptyku. Pierwszą jego częścią będzie nawiązanie do dzisiaj
ogłoszonego słowa Bożego. W drugiej części spojrzymy na najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w pierwszych szesnastu latach
istnienia naszej diecezji, by w trzeciej części wyrazić wdzięczność Panu
Bogu i ludziom za spełnione dobro, przeprosić za to, co się Bogu nie
podobało i poprosić o Bożą łaskawość, o Boże błogosławieństwo, na
następne lata dla naszej młodej diecezji, przekazanej decyzją Ojca
Świętego Franciszka w ręce biskupa Marka Mendyka.

1. Przesłanie Bożego słowa
„W owych dniach zadziwił się bardzo cały naród i upadł na ziemię, oddając pokłon Bogu, i wołał jednogłośnie: «Bądź uwielbiony,
Boże nasz...»” (Jdt 13,17). Tak wydarzyło się, gdy Judyta, niezwykła kobieta, wyprowadziła naród izraelski z zagrożenia ze strony
Babilonu. Najeźdźca, król asyryjski Nabuchodonozor, w VI wieku
przed Chrystusem, dążył do tego, żeby wszystkie ówczesne narody
czciły go jako boga i władcę. Naród izraelski zdecydował się jednak na
obronę własnej wiary i niezależności. Symbolicznym miejscem obrony
stała się Betulia. Mieszkańcy bronili miasta przez trzydzieści cztery
dni, ale gdy zaczęło brakować wody, pojawiło się wśród nich zwątpienie. Wówczas dowodzący obroną Ozjasz obiecał poddać miasto
wrogowi po pięciu dniach, jeśli Bóg Izraela nie nadejdzie z pomocą.
I właśnie w momencie załamania i zwątpienia w pomoc Bożą na
scenę wkroczyła Judyta, której imię dosłownie oznacza „Żydówka”.
Judyta rozpoczęła swoje działanie od modlitwy. Następnie podstępem zwyciężyła sławnego wodza Holefernesa. Użyła dostępnych jej
środków, by ratować swój naród. Wkrótce została bohaterką ludu
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izraelskiego. Tradycja kościelna upatruje od dawna w Judycie, jako
wiernej wykonawczyni planów Bożych, typ Maryi, przedstawicielki
nowego ludu Bożego. Dlatego też słowa pochwały wypowiedziane
do Judyty przez Ozjasza odnosi Kościół do Maryi: „Błogosławiona
jesteś, córko, przez Boga Najwyższego spomiędzy wszystkich niewiast
na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. [...] Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich
wspominających moc Boga. [...] Tyś wielką dumą naszego narodu”
(Jdt 13, 18-19. 15,9b).
Podobne słowa zachwytu wobec Maryi wypowiedziała do Jezusa jakaś kobieta z tłumu: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i pierwsi,
które ssałeś” (Łk 11, 27). Jezus temu nie zaprzeczył, ale w odpowiedzi
dodał: „Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa
Bożego i zachowują je” (Łk 11, 28).
Drodzy bracia i siostry, gdy dzisiaj patrzymy na 16 lat istnienia
naszej diecezji świdnickiej, chcemy powtórzyć przed Panem Bogiem
słowa z tamtych biblijnych czasów: „Bądź uwielbiony, Boże nasz” (Jdt
13, 17); bądź uwielbiony za to, co przez nas dokonałeś; dziękujemy
Ci Boże, że możemy stawać się błogosławionymi, czyli szczęśliwymi,
przez słuchanie i wypełnianie Twojego słowa.
I przychodzi chwila, byśmy sobie uświadomili czego Bóg, przy
asystencji Matki Jezusa i naszych świętych Patronów, dokonał w naszej młodej diecezji.

2. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Wielkich dzieł
Boga nie zapominajmy
a) Powołanie struktur materialnych i personalnych
Pierwszym zadaniem, jakie stanęło przed nami przed szesnastu
laty, było stworzenie zaplecza materialnego do funkcjonowania diecezji. Diecezja otrzymała trzynaście dekanatów z archidiecezji wrocławskiej oraz osiem z diecezji legnickiej – w sumie 21 dekanatów,
w których łącznie było 184 paraﬁi. Trzeba było stworzyć podstawowe
struktury diecezjalne, materialne i osobowe. W ciągu szesnastu
minionych lat udało się nam z Bożym błogosławieństwie i przy pomocy dobrych ludzi powołać do istnienia: Kurię Biskupią, Wyższe
Seminarium Duchowne, Caritas Diecezjalną, Sąd Biskupi, Dom
Księży Emerytów. Zostały powołane ważne gremia kanoniczne,
takie jak Kapituła Katedralna w Świdnicy, trzy kapituły kolegiackie
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– w Wałbrzychu, Kłodzku i Strzegomiu, Rada Kapłańska i Kolegium
Konsultorów, Diecezjalna Rada Ekonomiczna, Diecezjalna Rada
Duszpasterska, Akcja Katolicka oraz inne struktury administracyjne, grupy modlitewne, duszpasterskie i charytatywne. W 2008 roku,
w piątym roku istnienia, diecezja otrzymała biskupa pomocniczego
w osobie ks. Adama Bałabucha, wtedy rektora naszego Wyższego
Seminarium Duchownego w Świdnicy. Podczas mojej posługi biskupiej utworzyliśmy 10 nowych paraﬁi oraz trzy nowe dekanaty;
zostało konsekrowanych piętnaście nowych kościołów. Trzy paraﬁe zostały przekazane zgromadzeniom zakonnym: Sanktuarium
Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin – ojcom franciszkanom (2007); paraﬁę pw. św. Józefa w Świdnicy – ojcom paulinom
(2012) oraz paraﬁę pw. św. Józefa Oblubieńca w Międzygórzu
– Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa (2018). Aktualnie
budowane są w diecezji dwie nowe świątynie. Wiele świątyń zabytkowych otrzymało nowe pokrycie dachowe, w niektórych odnowiono kaplice i ołtarze. Przed dwoma laty rozpoczęła się renowacja
wnętrza naszej katedry.
b) Inicjatywy duszpasterskie
W ciągu minionego szesnastolecia przeprowadziliśmy kilka inicjatyw
duszpasterskich, a wśród nich: I Diecezjalny Kongres Eucharystyczny
w 2005 roku; peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w latach 2007–
2010, obsługiwaną przez księży pallotynów oraz peregrynację ﬁgury
Matki Bożej Fatimskiej w latach 2014–2017, przed stuleciem objawień
Matki Bożej w Fatimie, obsługiwaną przez ojców franciszkanów konwentualnych. Owocem pierwszej peregrynacji są wprowadzone w wielu
paraﬁach diecezji adoracje Najświętszego Sakramentu i odmawianie
w Godzinie Miłosierdzia Koronki do Bożego Miłosierdzia, a także coroczne diecezjalne pielgrzymki w piątek po Wielkanocy do Światowego
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Owocem
peregrynacji ﬁgury Matki Bożej Fatimskiej jest dokonanie 13 maja
2017 r., w setną rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie,
papieskiej koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Koronacji dokonał legat papieża Franciszka – kard. Zenon Grocholewski, były
prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. Owocem tej peregrynacji
jest także ustanowione w roku 2017 Diecezjalne Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej w paraﬁi pw. Chrystusa Króla w Polanicy-Zdroju

Bp Ignacy Dec, Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała!

133

w Sokołówce, gdzie posługują ojcowie sercanie. Tam też została umieszczona ﬁgura Matki Bożej Fatimskiej, która odwiedziła wszystkie paraﬁe naszej diecezji. W ramach inicjatyw duszpasterskich jest też do
odnotowania Msza św. odprawiana na stadionie dawnego „Górnika”
w Wałbrzychu, w rocznicę odejścia św. Jana Pawła II do wieczności.
Miała ona dotąd 15 edycji. W ostatnich latach była transmitowana
przez Radiom Maryja i Telewizję Trwam.
c) Paraﬁe i duchowieństwo
Aktualnie diecezja ma 190 paraﬁi i 24 dekanaty, w których posługuje ponad 250 kapłanów diecezjalnych oraz ok. 100 zakonnych.
Na terenie diecezji posługuje 11 zgromadzeń zakonnych męskich.
Mieszkają oni w 20 klasztorach i prowadzą duszpasterstwo w 17
paraﬁach. W chwili obecnej w diecezji posługuje 369 sióstr zakonnych z 24 zgromadzeń, mieszkających w 55 domach zakonnych.
W Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy mamy aktualnie ponad trzydziestu kleryków, którzy są studentami Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W granicach diecezji znajduje
się 8 kurortów, miejscowości uzdrowiskowych.
d) Posługa katechetyczna
Na terenie diecezji świdnickiej mamy obecnie 410 placówek
oświatowych, w których odbywa się katechizacja. Są to przedszkola
(170), szkoły podstawowe (200), szkoły ponadgimnazjalne (33 licea
ogólnokształcące, 33 technika, 36 szkół zawodowych i 46 innych).
W placówkach tych pracuje 435 katechetów: 136 duchownych, 31
sióstr zakonnych, 268 osób świeckich.
e) Posługa charytatywna
Wielką żywotność przejawia nasza Caritas diecezjalna. Niesie ona
w sposób zorganizowany pomoc dla ubogich, chorych, samotnych.
W sześciu ośrodkach charytatywnych w diecezji wydajemy codziennie
około tysiąca obiadów (początkowo nawet około 1300). Około 8000
osób potrzebujących co kwartał otrzymuje paczki. Caritas prowadzi
także rehabilitację z ﬁzjoterapią, pielęgniarstwo środowiskowe, położnictwo, opiekę długoterminową i higienę szkolną. Od kilku lat
funkcjonuje w Świdnicy Hospicjum św. Ojca Pio, w którym mamy
prawie pięćdziesiąt osób w stanie terminalnym. W Wałbrzychu działa
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Hospicjum św. Jana Pawła II. Wkrótce zostanie oddany do użytku
Dom Samotnej Matki w Pieszycach.
Podczas mojego pasterzowania w katedrze świdnickiej zostało
wyświęconych 141 diakonów na prezbiterów i dwóch prezbiterów na
biskupów. W minionym szesnastoleciu zmarło w naszej diecezji 51
księży. Liczba księży emerytów wynosi ponad 50. W diecezji mamy
aktualnie trzy dziewice i cztery wdowy konsekrowane.

3. Słowo wdzięczności, przeproszenia i prośby
a) Słowo wdzięczności
Drodzy bracia i siostry, gdy dobiegła kresu moja posługa na urzędzie biskupa diecezjalnego, wyrażam wdzięczność przede wszystkim
Panu Bogu za Jego Opatrzność i łaskawość, która nieustannie towarzyszyła mi w posłudze biskupiej. Moją wdzięczność rozszerzam
na ludzi, których Bóg postawił na drodze mojego życia. To dobro
widzialne i niewidzialne, które zaistniało w naszej rodzinie diecezjalnej
jest naszym wspólnym dziełem. W budowaniu struktur naszej diecezji
ogromnie wspomogli mnie kapłani, moi koledzy i wychowankowie
z lat pobytu w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.
Dlatego też, drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, serdecznie wam
dziękuję za waszą oﬁarną współpracę. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do biskupa Adama, który swoim spokojem, modlitwą
i życzliwością ogromnie mnie wspomagał w kierowaniu diecezją.
Dziękuję wikariuszom biskupim, kapłanom posługującym w Kurii
Biskupiej, Księdzu Kanclerzowi, notariuszom, dyrektorom wydziałów kurialnych, kapłanom posługującym w Wyższym Seminarium
Duchownym, na czele z Księdzem Rektorem, pracownikom w Sądzie
Biskupim, na czele z Księdzem Oﬁcjałem, w diecezjalnej Caritas na
czele z Księdzem Dyrektorem i wicedyrektorem. Dziękuję przede
wszystkim naszym duszpasterzom: księżom dziekanom, proboszczom
i wikariuszom oraz księżom seniorom, do których grona dołączam.
Dziękuję za waszą pomoc duchową i materialną. Dziękuję alumnom
naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Słowa wdzięczności
adresuję do wszystkich osób życia konsekrowanego posługujących
w naszej diecezji, a więc do sióstr zakonnych. Dziękuję za modlitwę i za przykład życia wedle rad ewangelicznych. Bardzo dziękuję
wszystkim katechetom świeckim, którzy każdego dnia niestrudzenie
podejmują się głoszenia słowa Bożego w ramach katechezy szkolnej
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i paraﬁalnej. Swoim podziękowaniem ogarniam także osoby zrzeszone w rozmaitych ruchach, grupach i stowarzyszeniach apostolskich
za świadectwo życia chrześcijańskiego. Dziękuję naszym parlamentarzystom, samorządowcom: prezydentom i burmistrzom naszych
miast, starostom, wójtom, służbom mundurowym pracownikom służby
zdrowia i przedsiębiorcom. Dziękuję, przedstawicielom środowiska
akademickiego, dyrektorom, nauczycielom, pedagogom wszystkich
placówek oświatowych, wychowawczych i kulturowych. Dziękuję
przedstawicielom mediów, które rzetelnie realizowały swoją misję
informowania o życiu naszego Kościoła lokalnego. W szczególny sposób dziękuję Radiu Maryja i Telewizji Trwam za wielką życzliwość dla
naszej diecezji. Serdeczne słowa wdzięczności kieruję do rodziców,
dziadków, młodzieży i do dziatwy. Pielęgnujcie nadal więzi rodzinne
wierni wartościom ewangelicznym. Dziękuję osobom chorym, samotnym i cierpiącym. Dziękuję wszystkim dotąd niewymienionym,
którzy w jakikolwiek sposób wspierali moją posługę.
b) Słowo przeproszenia
Wspominając moją posługę biskupią, mam świadomość, że nie
spełniłem wszystkich oczekiwań księży i osób świeckich, że nie zawsze
reagowałem tak, jak się tego spodziewano, na trudne problemy jakie
docierały do mnie w rozmowach osobistych czy w korespondencji.
Mam też świadomość, że – jak każdy z nas – jestem niedoskonały
i głównie z tego powodu ktoś mógł się poczuć zawiedziony czy w jakiś
sposób dotknięty. Proszę więc o wybaczenie moich niedoskonałości,
błędów i potknięć.
c) Słowo prośby
Moja droga życiowa nie jest jeszcze zakończona. Nie wiem, kiedy
Bóg powoła mnie do siebie, jednak zapewniam wszystkich, że pragnę
nadal trwać w tej wspólnocie diecezjalnej, której służyłem 16 lat jako
biskup diecezjalny i od której tak wiele się nauczyłem i której stałem
się niewypłacalnym dłużnikiem. Mam świadomość, że forma mojej
służby w diecezji zmienia się, że w miejsce dotychczasowej aktywności duszpasterskiej pojawi się więcej czasu i możliwości na modlitwę
i oﬁarowywanie Panu Bogu trudów codziennego życia. Obiecuję trwać
na modlitwie za wszystkich mieszkańców naszej diecezji i pokornie
proszę o waszą pamięć modlitewną o mnie.
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Zakończenie
Umiłowani bracia i siostry, kończąc to przydługawe słowo, bardzo
serdecznie dziękuję Jego Ekscelencji bpowi Markowi Medykowi za
zorganizowanie tej dziękczynnej uroczystości i proszę was wszystkich
o wielkoduszne i serdeczne przyjęcie nowego Pasterza. Proszę także
o modlitwę w Jego intencji i całej naszej diecezji. Amen.

Aneks:

Chrzest
Bierzmowanie
Święcenia
kapłańskie
Święcenia bp

Listy pasterskie
Wizytacje
kanoniczne

2012

2011

2010

1

3

5

0

6

5

4

0

6

6723

7134

7069

6506

5260

2384

3136

2997

2725

11

8

4

26

6

13

3

18

14

1

0

0

1

0

1

Małżeństwa
Pogrzeby
Homilie
i kazania
Przemówienia
okol.

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Do ostatniego podpunktu w części drugiej: Posługa pierwszego
biskupa świdnickiego w cyfrach (lata 2004-2020)

3

7

12

12

10

9

13

12

12

289

283

328

312

313

266

318

307

356

166

470

775

964

727

631

643

582

618

2

3

2

3

3

3

3

3

4

4dek
32 p

4dek
30 p

4dek 5 dek 4 dek 2 dek 2 dek 2 dek 2 dek
35 p 50 p 29 p 15 p 16 p 18 p 18 p

Przyjęcia w Kurii
101dn 106dn 114dn 114dn 94dn 95dn 104dn
Biskupiej
314os 805os 760os 803os 767os 894os 646os 775os 795os
Katechezy
2
5
4
1
3
3
2
w Radiu Maryja
Nowenny
2
1
4
2
1
i Rekolekcje
Wypromowani
2
0
1
2
2
2
3
0
1
doktorzy
Wypromowani
26
12
3
4
5
4
3
4
4
magistrzy i lic
Recenzje
2
3
6
3
1
4
1
4
2
naukowe
Publikacje
129
143
158
211
204
193
211
192
238

Chrzest
Bierzmowanie
Święcenia
kapłańskie
Święcenia bp
Małżeństwa
Pogrzeby
Homilie
i kazania
Przemówienia
okol.
Listy
pasterskie

137

RAZEM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Bp Ignacy Dec, Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała!

4

4

0

2

5

1

10

56

2243

1986

1829

2021

1999

1943

2509

457 58921

6

11

9

7

5

7

10

158
1

1

1

0

0

0

1

0

5

18

14

17

13

26

23

24

238

334

287

361

369

397

373

362

635

551

739

620

622

496

542

3

5

6

5

5

4

5

138

5393
9918

3

62

Wizytacje
2 dek 2 dek 3 dek 2 dek 3 dek 3 dek 2 dek 1 dek 46dek
kanoniczne
19 p
15 p
22 p
18 p
26 p
21 p
21 p
4 p 384 p
Przyjęcia
101dn 107dn 114dn 120dn 110dn 124dn 143dn 62dn 12678
w Kurii
769os 766os 840os 862os 780os 873os 891os 339os osób
Biskupiej
Katechezy
w Radiu
2
1
3
3
5
3
1
41
Maryja
Nowenny
2
1
1
0
0
0
2
17
i Rekolekcje
Wypromowani
1
1
0
1
0
1
0
17
doktorzy
Wypromowani
2
1
2
1
3
1
0
75
magistrzy i lic
Recenzje
2
1
0
1
0
0
0
30
naukowe
Publikacje
243
208
236
247
243
224
258
3337

138

MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

2.
BP IGNACY DEC

„NIECH BĘDĄ PRZEPASANE WASZE BIODRA
I ZAPALONE POCHODNIE” (ŁK 12, 35)
Strzegom, 6 lipca 2020 r. – Homilia w czasie Mszy św. pogrzebowej
za śp. ks. Marka Żmudę, proboszcza par. pw. Najświętszego
Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej, poniedziałek
po XIV Niedzieli Zwykłej (Rz 14, 7-9.10b-12; Łk 12, 35-40)

Wstęp
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupia Adamie;
Czcigodni księża wszystkich otrzymanych godności
i sprawowanych urzędów i funkcji, na czele z ks. prałatem
Markiem, dziekanem Dekanatu Strzegomskiego;
Czcigodna i droga mamo Romano, która żegnasz dziś swego
syna, kapłana;
Szanowny panie burmistrzu wraz z Radą Miasta;
Szanowni przedstawiciele placówek oświatowych, organizacji
społecznych i kulturowych;
Drogie siostry zakonne;
Drodzy przedstawiciele rodzinnej Lutyni i innych
miejscowości;
Drodzy mieszkańcy Strzegomia, w szczególności tutejsi
paraﬁanie, bracia i siostry w Chrystusie!
1. Życie przygotowaniem do śmierci
Nie jest nam obcy w naszym świecie fenomen śmierci. Widzimy,
jak giną istoty żywe: rośliny, zwierzęta dzikie i domowe, ptaki, ryby,
gady. Umierają także ludzie. O ile świat roślin i zwierząt nie zdaje
sobie sprawy z własnego umierania, o tyle my, ludzie, zastanawiamy
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się nad śmiercią i przeżywamy ją z bólem i żalem, zwłaszcza śmierć
najbliższych nam osób. Przy tym, rzadko myślimy o naszej, własnej
śmierci. Póki jesteśmy zdrowi, wydaje się nam, że ona nas ominie.
Świadomość, że kiedyś umrzemy budzi się w nas zazwyczaj wtedy, gdy
uczestniczymy w jakimś pogrzebie. Najczęściej przeżywamy pogrzeby
w naszych rodzinach, pogrzeby sąsiadów, znajomych, koleżanek czy
kolegów z pracy. Wśród różnych pogrzebów od czasu do czasu mają
miejsce pogrzeby kapłanów. Jedni księża umierają po długiej jesieni życia, już jako emeryci, a niektórzy w młodszym wieku, czasem
niespodzianie z marszu. Dzisiaj przeżywamy pogrzeb kapłana, który
do kanonicznej emerytury miał jeszcze 15 lat, który był pierwszym
proboszczem tej paraﬁi przez 23 lata. Jego przedwczesna śmierć
stawia nam pytanie: czy my jesteśmy przygotowani do odejścia z tego
świata i stanięcia przed Bogiem? Pan Jezus dzisiaj nam powiedział:
„Niech będą przepasane biodra i zapalone pochodnie. A wy podobni
do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci,
aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze [...]. Wy też bądźcie
gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy
przyjdzie” (Łk 12, 35-36. 40). Modliliśmy się i mieliśmy nadzieję, że
Chrystus zostawi jeszcze tu na ziemi tego szlachetnego kapłana, ale
wola Boża była inna. Przyjmujemy ją w pokorze i w zaufaniu do Pana
Boga, wierząc mocno, że to On nam wszystkim wybiera nie tylko
czas i miejsce urodzenia i życia na tej ziemi, ale także On wybiera
czas i godzinę przejścia z życia ziemskiego do życia wiecznego.
Odnawiamy zatem naszą wiarę w życie wieczne, pomni także na
słowa św. Pawła z Listu do Rzymian: „Wszyscy przecież staniemy
przed trybunałem Boga [...]. Tak więc każdy z nas o sobie samym
zda sprawę Bogu” (Rz 14, 10b.12).

2. Przesłanie testamentu śp. ks. Marka Żmudy
Drogi księże Marku, zostawiłeś nam krótki testament, z którego możemy się dowiedzieć, jakie priorytety miałeś w swoim życiu.
Popatrzmy twoimi oczami na ludzi, których wspominasz w testamencie i za co składasz im podziękowania.
a) Dom rodzinny
W testamencie napisałeś: „Wyrażając swą ostatnią wolę, pragnę
wyrazić wdzięczność wszystkim, których dobry Bóg postawił na mojej
drodze życia. Szczególnie rodzicom, bratu i jego rodzinie”.
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Drogi księże Marku, twoja droga życiowa była usłana spotkaniami z ludźmi. Przeszedłeś przez życie z różnymi ludźmi, przez
różne środowiska. Pierwszym z nich był twój rodzinny dom. Swoją
wdzięczność wyrażasz mamie i tacie, bratu i jego rodzinie. Tatę, brata
i bratową już z pewnością odnalazłeś w niebieskim domu. Pobożni
twoi rodzice zanieśli cię z domu rodzinnego do kościoła, abyś przez
sakrament chrztu stał się dzieckiem Bożym, Było to 28 lutego 1960
r. w kościele paraﬁalnym w Lutyni. W siódmym roku życia zaprowadzili cię do szkoły podstawowej w Lutyni. W klasie ósmej przyjąłeś sakrament bierzmowania. Potem była edukacja w Technikum
Mechanicznym nr 1 we Wrocławiu. Z rodzinnego domu wyniosłeś
cenne wiano w postaci dobrego wychowania. Rodzice byli twoimi
pierwszymi katechetami, którzy mówili ci o Panu Bogu i uczyli cię
z Nim rozmawiać. Z pewnością to oni wyprosili ci łaskę powołania
kapłańskiego.
b) Droga do kapłaństwa
Drogi nasz Przyjacielu, w testamencie napisałeś: „Pragnę wyrazić
wdzięczność wszystkim, którzy pomogli mi osiągnąć Chrystusowe
kapłaństwo”.
Drogi Księże Proboszczu, gdy odkryłeś w swojej duszy powołanie do kapłaństwa, zgłosiłeś się po maturze do Metropolitalnego
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Rozmowę wstępną z tobą 18 sierpnia 1980 r. przeprowadził sam ks. rektor, prof. Józef
Majka. Mnie dane było spotkać się z waszym rokiem na I i II roku
studiów jako wasz wykładowca. Był to czas bardzo trudny w Kościele
i w narodzie, zwłaszcza rok 1981: 13 maja był zamach na papieża
Jana Pawła II; 28 maja zmarł wielki Prymas Polski, kard. Stefan
Wyszyński, a 13 grudniu w Polsce wprowadzono stan wojenny, żeby
zatrzymać wiatr wolności. Wykładałem wam cztery przedmioty: logikę,
metaﬁzykę, antropologię ﬁlozoﬁczną i ﬁlozoﬁę religii. Na egzaminach, z wszystkich czterech przedmiotów otrzymałeś ocenę bardzo
dobrą. Może dlatego przyszedłeś do mnie na seminarium naukowe
z ﬁlozoﬁi. Był to październik 1982 roku, kiedy zostałem mianowany
waszym wychowawcą, na początku jako prefekt. Przez 3,5 roku nie
opuściłeś żadnych zajęć seminaryjnych. Twoja praca magisterska
pt. „Krytyka chrześcijaństwa w działalności publicystycznej Leszka
Kołakowskiego do roku 1968” została oceniona na stopień bardzo
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dobry. Poznałem cię jako kleryka pobożnego, pogodnego, pilnego
w nauce i zdyscyplinowanego. Miałem zaszczyt przedstawić wasz
rocznik do święceń kapłańskich, które miały miejsce w sobotę, 24
maja 1986 r., a nazajutrz, w niedzielę 25 maja, wygłosiłem w Lutyni
na twoją prośbę kazanie prymicyjne.
c) Posługa kapłańska
Drogi księże Marku, w testamencie napisałeś: „Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi na drodze kapłańskiego życia. Dziękuję
wszystkim z paraﬁi, w których pracowałem”.
Księże Marku, pozwól, że przypomnę te paraﬁe. Najpierw były
to paraﬁe wikariuszowskie: paraﬁa pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Świdnicy (1986-1989); paraﬁa pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Jeleniej Górze (1989-1994); paraﬁa pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Legnicy (1994-1996). Po dziesięciu latach posługi wikariuszowskiej w wymienionych paraﬁach, byłeś przez rok proboszczem
w paraﬁi pw. św. Michała Archanioła w Dobromierzu (1996-1997)
i od roku 1997 – aż do przedwczesnej śmierci – pasterzem, proboszczem paraﬁi pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej
Szkaplerznej w Strzegomiu. Na początku podniosłeś tę świątynię
z ruin, a potem podnosiłeś twoich paraﬁan z różnych życiowych
dramatów.
Wszędzie dałeś się poznać jako kapłan oddany Bogu i ludziom,
jako kapłan pracowity i pogodny. Byłeś bardzo lubiany przez kapłanów, twoich kolegów i przez wiernych świeckich. Miałeś poczucie
humoru. Byłeś pełen dobroci, uprzejmości i gorliwości w służbie
Bożej. Nigdy z nikim nie walczyłeś, ale walczyłeś o ludzi, aby byli
czcicielami i wielbicielami Pana Boga.
d) Wdzięczność za ruch „Komunia i Wyzwolenie” (Comunione
e Liberazione)
W testamencie napisałeś: „Dziękuję za Ruch «Komunia
i Wyzwolenie», z którym byłem związany przez wiele lat mojego życia”.
Wiemy, że byłeś duszą tego Ruchu, który kładł nacisk na rolę
wspólnoty – komunii w naszym posłannictwie chrześcijańskim. Byłeś
zafascynowany Chrystusem, który żyje w Kościele, który głosi przez
wybranych ludzi Ewangelię i niesie im wyzwolenie z kłamstwa i z różnych ludzkich ideologicznych błędów.
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3. Słowo do zmarłego
Drogi Księże Marku, nasz przyjacielu, nasz bracie w powołaniu
kapłańskim, oto wybija godzina naszego pożegnania się z tobą w tej
świątyni Zbawiciela Świata i jego Matki ze szkaplerzem w ręku. Tyle
razy nas tu w kościele i na plebani, przy różnych okazjach, witałeś
dobrym słowem, pogodnym sercem, uśmiechem na twarzy; tyle razy
prosiłeś nas, abyśmy coś dobrego czynili; tyle razy dziękowałeś twoim paraﬁanom za jakąkolwiek posługę, za modlitwy, za oﬁarność,
za zrozumienie, za pracę społeczną, tyle razy nas żegnałeś i składałeś życzenia. Tym razem, to my dziś tobie dziękujemy, żegnamy
cię i prosimy nieśmiało, abyś o nas pamiętał w niebieskim domu.
Dziękujemy ci za wszystko, szczególnie za Twoją radość, dobroć,
życzliwość. Dziękujemy Ci księże Marku za wielką troskę i życzliwość
okazywaną Kurii Biskupiej, za ogromną serdeczność do naszych kleryków, za zapraszanie nas tu do paraﬁi, za pomoc duchową i materialną,
za przykład kapłańskiego życia. Żegnamy Cię pokorną modlitwą.
Prosimy dla ciebie w tej Eucharystii Boga, dla którego wszystko żyje,
o dar pełnego nowego życia. Niech krzyż Chrystusa, który ukochałeś
i który z Jezusem niosłeś przez życie, zakryje i zgładzi Twe ludzkie
słabości. Niech Krew Chrystusa przelana na Krzyżu wybieli cienie
Twego życia, abyś na wieki kosztował słodyczy Pana. Amen.

3.
BP IGNACY DEC

BYĆ ŻYZNĄ GLEBĄ DLA BOŻEGO SŁOWA
Leżajsk, 24 lipca 2020 r. – Homilia wygłoszona
w bazylice Matki Bożej Pocieszenia w dniu święta Policji
(czytania z piątku XVI Tygodnia Zwykłego)

Wstęp
Czcigodny Ojcze Sylwestrze, przełożony wspólnoty ojców
i braci bernardynów w Leżajsku, kustoszu bazyliki leżajskiej
i proboszczu tutejszej paraﬁi;
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Szanowny panie inspektorze, komendancie Policji
Powiatowej w Leżajsku;
Wszyscy szanowni: panie i panowie policjanci;
Szanowni cywilni pracownicy placówek policyjnych;
Szanowni przedstawiciele innych instytucji życia publicznego,
powitani na początku przez ojca kustosza;
Drodzy pielgrzymi i turyści, obecni w bazylice; wszyscy drodzy
bracia i siostry w Chrystusie!
Dnia 24 lipca 1919 r. Sejm II Rzeczypospolitej powołał pierwszą
w historii niepodległego państwa polskiego policję państwową, formację do strzeżenia porządku publicznego. Od wielu już lat w III
Rzeczypospolitej obchodzimy święto Policji. Mam zaszczyt już dziesiąty raz sprawować Mszę św. w intencji Policji powiatu leżajskiego
w tej historycznej, przepięknej bazylice Matki Bożej Pocieszenia
w Leżajsku. W pierwszej części każdej Eucharystii karmimy się
słowem Bożym. Dziś wysłuchaliśmy fragmentu z Księgi Jeremiasza
i Ewangelii według św. Mateusza, w której Pan Jezus wyjaśnia nam
przypowieść o siewcy. Powróćmy zatem do słów Pana Jezusa, które
są ważne dla wszystkich nas: i dla duchownych i dla świeckich; dla
starszych i dla młodych oraz dla pracowników cywilnych i dla służb
mundurowych, z policją na czele.

1. Przesłanie przypowieści o siewcy
Bóg od wieków kieruje do ludzi swoje słowo. Księga Rodzaju informuje nas o dialogu Pana Boga z pierwszymi rodzicami w raju. Potem
w narodzie wybranym Bóg rozmawiał z patriarchami: Abrahamem,
Izaakiem, Jakubem. Takim szczególnym partnerem dialogu z Bogiem
był Mojżesz, który przez czterdzieści lat prowadził naród wybrany
z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej; rozmawiał z Bogiem, przekazywał jego obietnice, upomnienia i wezwania. W czasach królewskich i późniejszych Bóg posyłał do narodu izraelskiego proroków
i przez nich zasiewał swoje słowo. Największym siewcą Bożego słowa
w dziejach zbawienia był i jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał
się człowiekiem. Dzisiaj słowo Boże przekazują ludziom, wybrani
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i posłani przez Niego, pasterze Kościoła: biskupi, kapłani, misjonarze,
diakoni, a poza liturgią: rodzice, świeccy katecheci i wychowawcy. To
na nich dzisiaj wypełnia się obietnica Boża, skierowana ongiś przez
proroka Jeremiasza do narodu wybranego: „I dam wam pasterzy
według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie” (Jr 3,15).
Z pewnością ta zapowiedź Boża w ostatnich dziesiątkach lat tak
owocnie spełniła się dla naszego narodu w osobach Sługi Bożego
kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Oni nam wychowali
następne pokolenia pasterzy.
Ziarno Bożego słowa siane przez pasterzy Kościoła, pada na glebę
ludzkich serc i umysłów. W przypowieści Pan Jezus wymienia cztery
rodzaje gleby. Pierwszy rodzaj – to gleba, która jest drogą. Oznacza
ona tych ludzi, którzy słuchają słowa, ale potem przychodzi diabeł
i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.
Drugi rodzaj gleby – to gleba skalista. Oznacza ona tych, którzy
z radością, z entuzjazmem przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia:
wierzą do czasu, a w chwili pokusy czy prześladowań załamują się.
Trzeci rodzaj gleby, to gleba ciernista, zachwaszczona. Oznacza ona
tych, którzy słuchają słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa
zagłuszają słowo, tak że zostaje ono bezowocne. I czwarty rodzaj
gleby, który wymienia Pan Jezus, to gleba urodzajna, żyzna. Oznacza
ona tych, którzy wysłuchawszy słowa, zachowują je i wytrwale wcielają
w życie. W nich to ziarno Bożego słowa wydaje obﬁty plon: Jeden
stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
Po tym przypomnieniu rodzajów gleby, stawiamy sobie pytanie,
jaką glebą jestem dla Bożego słowa? Czy jestem glebą podobną do
drogi, do skały, do cierni, gdzie Boże słowo przepada czy też glebą
żyzną, na której dzięki poświęceniu i wytrwałości pojawiają się dorodne owoce naszego życia.
Przypomnijmy teraz, jaki model policjanta powinno w nas kształtować słowo Boże, które Bóg zasiewa na glebie naszych serc i umysłów.

2. Policjant jako człowiek i chrześcijanin
Moi drodzy, policjant, tak jak ksiądz czy lekarz, jak profesor uczelni wyższej, jak reprezentant każdego innego zawodu, powinien być
najpierw szlachetnym człowiekiem. Powinien mieć dobrze ukształtowane sumienie. Powinien być uczciwy, sprawiedliwy i miłosierny. Powinien być dyspozycyjny dla ludzi potrzebujących. Powinien
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zawsze stawać po stronie skrzywdzonego człowieka. Jak każdy uczciwy
człowiek powinien zwalczać w sobie poczucie wyższości, do którego
predysponuje go pełniona funkcja, powinien być bezinteresowny.
Policjant powinien być człowiekiem wysokiej kultury, mieć szacunek
dla każdego człowieka. Wiemy, że trzeba niekiedy stosować środki
przymusu, jednakże w każdej sytuacji winniśmy mieć świadomość,
że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest stworzony na obraz
i podobieństwo Boże.
Policjant w Polsce powinien być dobrym katolikiem. Moi drodzy,
jesteśmy w kraju katolickim, gdzie ponad 90% jest ludzi ochrzczonych. Bogu dzięki, że minął ten czas, kiedy milicjantom zakazywano uczęszczania do kościoła, kiedy trzeba był zawierać małżeństwa
i chrzcić dzieci po kryjomu. Dzisiaj za to z pracy nas nie wyrzucają.
Pamiętajmy, że słowo Boże słyszane w kościele pomaga nam być
lepszym człowiekiem.

3. Policjant, policjantka jako mąż i ojciec, jako żona i matka
Podstawowe nasze powołanie to bycie uczciwym, szlachetnym
człowiekiem. Przygniatająca większość ludzi jest powołana do małżeństwa. Od udanego małżeństwa zależy nasze szczęście tu na ziemi.
W małżeństwie, w rodzinie służmy sobie nawzajem. Jedni drugich
wyprzedzajmy w czynieniu dobra. Tak starajmy się żyć, aby drugiemu,
temu wybranemu przeze mnie człowiekowi, było ze mną dobrze.
Małżeństwo to wzajemna służba, to nie rozkazywanie i nieustanne
zgłaszanie pretensji. W małżeństwie przez nas Bóg powołuje do życia
nowych ludzi. Rodzice powinni ich z radością przyjmować i dobrze
je wychowywać. W wychowaniu od dzieci wymagamy i uczymy je
dawania a nie tylko brania. Święty Jan Paweł II uczył nas, że wychowujemy samych siebie i drugich przez stawianie sobie wymagań. Na
ojczystej ziemi mówił do nas: „Nie chciejcie takiej Polski, która by
was nic nie kosztowała”.
Dobry policjant to zarazem dobry, wierny mąż i troskliwy ojciec.

4. Policjant jako stróż prawa i porządku publicznego
Moi drodzy, w każdym dobrze zorganizowanym państwie funkcjonują tzw. służby mundurowe: wojsko, policja, różnego rodzaju
straże: straż miejska, straż pożarna, wartownicy, kolejarze. Policja jest
formacją mundurową powołaną do ochrony porządku publicznego.

146

MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

Policjant jest pracownikiem państwowym powołanym do strzeżenia,
przestrzegania prawa i porządku publicznego, a także do ochrony
mienia społecznego. Policjant służy dobru wspólnemu regionalnej
społeczności. Jest stróżem ładu i porządku społecznego. Stoi na straży
prawa, które reguluje życie społeczne. Stoi na straży dobra osobistego
i społecznego oraz narodowego. Policja ochrania nas przed ludźmi
z marginesu społecznego, którzy łamiąc prawo Boże i ludzkie, są
zagrożeniem dla ludzi prawych, często niewinnych i bezbronnych.
Policja łapie przestępców, złodziei, awanturników, tych, którzy zakłócają życie społeczne. Policja poskramia piratów drogowych stwarzających zagrożenie dla bezpiecznej jazdy, czasem dla życia. Jednym
słowem – policja zapewnia nam bezpieczeństwo, broniąc nas przed
złymi ludźmi.
Wiemy dobrze, że praca policjanta jest służbą trudną i niebezpieczną. Policjant bowiem dość często ma styczność z ludźmi z marginesu
społecznego, niekiedy z rozbójnikami, bandytami, złodziejami, z ludźmi, którzy wchodzą w konﬂikt z prawem, którzy są zagrożeniem dla
spokojnych, uczciwych obywateli. Jakże często policjanci pacyﬁkują
burdy, bijatyki uliczne, spory rodzinne, bójki pseudokibiców na stadionach. Są przy wypadkach drogowych, katastrofach. Gonią złodziei,
przestępców, piratów drogowych. Niekiedy na służbie bywają ranni,
a czasem nawet giną, gdy usiłują poskromić oprawców, bandytów,
napastników. Co pewien czas słyszymy o przypadkach utraty życia
policjanta na służbie.
Policjanci służą także ludziom uczciwym, którzy są w potrzebie,
którym potrzebna jest jakaś informacja czy pomoc. Nie rzadko się
zdarza, że podjeżdżamy czy też podchodzimy odważnie do patrolu
policyjnego, by zasięgnąć informacji, by spytać o drogę czy odnaleźć
jakąś poszukiwaną instytucję.

5. Promocja policji w społeczeństwie
Drodzy bracia i siostry, przy święcie Policji trzeba zauważyć i wyrazić zadowolenie z ogromnej promocji policji w naszym kraju, po
upadku komunizmu. W okresie reżimu komunistycznego mieliśmy
świadomość, że milicjanci stali zawsze po stronie obozu rządzącego.
Milicję obywatelską wprzęgano do walki z Kościołem. Było np. tak,
że milicjantów wysyłano do budujących się kościołów, by wyłapywać
tych, którzy najbardziej angażowali się w działalność na rzecz Kościoła.
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W czasie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej wysługiwano się również ówczesną milicją, żeby utrudniać uroczystości
kościelne.
Bogu dzięki, że te czasy się skończyły. Dzisiejsza policja żyje w przyjaźni z Kościołem. Jest obecna w świątyniach na nabożeństwach.
Ułatwia kapłanom przeprowadzanie uroczystości kościelnych, takich
jak procesje na Boże Ciało, uliczne nabożeństwa Drogi Krzyżowej
w Wielkim Poście czy jakieś inne okazyjne uroczystości kościelne,
które wykraczają poza mury naszych świątyń.
Mówiąc o zasługach policji, przypomnijmy także to, że nasza polska
policja złożyła wielką oﬁarę na ołtarzu Ojczyzny. Trzynaście tysięcy
policjantów zginęło na Wschodzie od 17 września1939 roku. Wielu
zostało rozstrzelanych w Katyniu. Zginęli dlatego, że byli Polakami,
że byli katolikami, że służyli narodowi.

Zakończenie
Nawiązując do dzisiejszego słowa Bożego i do pytania, kiedy policjant może być żyzną glebą dla Bożego słowa, odpowiedzmy, że
wtedy, gdy uczestniczy regularnie w życiu Kościoła, gdy przychodzi
na niedzielną Eucharystię, by przyjąć na glebę swego serca ziarno
Bożego słowa. To słowo jest zawsze bardzo ważną receptą na dobre
życie rodzinne i na pomyślną służbę w policji. To liczenie się z prawem Bożym jest tak bardzo ważne dla każdego człowieka, także dla
policjanta. Ważne jest też to, abyście bracia policjanci, kierowali się
waszym dobrze ukształtowanym sumieniem. W sumieniu jest obecny
głos Boży, który nam podpowiada, co w danej chwili należy czynić,
jak się zachować.
Drodzy bracia policjanci, w tej przepięknej bazylice leżajskiej,
wraz z wami, dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za was, za waszą posługę
w narodzie i w społeczeństwie. Dziękujemy wam za waszą trudną służbę dla zachowania ładu i dobra społecznego. Wraz z wami modlimy
się o Boże błogosławieństwo dla was, dla waszych rodzin, waszych
dzieci, wnuków, przyjaciół. Wypraszamy także Boże błogosławieństwo i opiekę waszego patrona, św. Michała Archanioła, na dalszy
etap waszej służby. Modlimy się, abyście w zdrowiu i bezpieczeństwie
wracali z każdej trudnej akcji, abyście nadal owocnie służyli Bogu,
Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.
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4.
BP IGNACY DEC

ODSZEDŁ DOBRY PASTERZ
Wrocław, 29 lipca 2020 r. – Homilia wygłoszona w par. pw.
św. Andrzeja Apostoła podczas Mszy św. pogrzebowej za
śp. ks. prałata Wincentego Tokarza (1945- 2020) administratora
i proboszcza paraﬁi pw. św. Andrzeja Apostoła we WrocławiuStabłowicach (1985-2020) (czytania: Rz 14,7-9.10b-12; J 14,1-6)

Wstęp
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,
Metropolito Wrocławski;
Czcigodny księże prałacie Wojciechu, i księże Jacku,
rodzony bracie i bratanku ks. Wincentego; drodzy, pozostali
członkowie rodziny zmarłego ks. Wincentego;
Czcigodni bracia kapłani wszystkich pełnionych funkcji
i otrzymanych godności, zwłaszcza koledzy z roku święceń śp.
ks. Wincentego Tokarza;
Drogie siostry zakonne;
Szanowni przedstawiciele władz samorządowych, służb
mundurowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele placówek
oświatowych i organizacji życia publicznego;
Drodzy mieszkańcy Stabłowic, tutejsi paraﬁanie i goście oraz
wszyscy, pozostali uczestnicy tej pogrzebowej Eucharystii –
bracia i siostry w Chrystusie!
Ojciec prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP, znany myśliciel, ﬁlozof, teolog, w latach 1970-1983 rektor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, w jednym ze swoich dzieł napisał, że człowiek w swojej
całkowitej egzystencji przechodzi przez trzy łona: łono matki, łono
świata i łono wieczności. Są to jakby trzy mieszkania, w których
przebywa. Najkrócej przebywa w łonie matki, nieco dłużej w łonie
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świata i najdłużej, gdyż – na zawsze – w łonie wieczności. Przejście
z jednego łona do następnego zwykle jest trudne. Kobieta rodząca
doświadcza bólów porodowych. Człowiek odchodzący z tego świata,
zwykle odchodzi przez krzyż choroby i doświadcza cierpienia. Gdy
człowiek się rodzi dziecko płacze, a wszyscy się weselą; gdy człowiek
umiera zwykle wielu płacze i doświadcza duchowego bólu, a zmarły
– jak ufamy – cieszy się widokiem Pana Boga, widokiem świętych
zbawionych i wiecznego domu.

1. Z domu ziemskiego do domu niebieskiego
O tym niebieskim domu, do którego są zaproszeni wszyscy
mieszkańcy ziemi i do którego przekazujemy dzisiaj ks. proboszcza
Wincentego Tokarza, mówi nam dzisiaj Chrystus w Ewangelii: „Niech
się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to
bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy
odejdę i przygotuje wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14, 1-3). O domu
niebieskim i życiu wiecznym mówi nam także św. Paweł Apostoł
w odczytanym fragmencie Listu do Rzymian: „Nikt z nas nie żyje
dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy
dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc,
i w śmierci należymy do Pana [...]. Tak więc, każdy z nas o sobie
samym zda sprawę Bogu” (Rz 14, 7-8.12).
Drodzy bracia i siostry, mając to zapewnienie, że przekazujemy
dzisiaj waszego zmarłego pasterza nie w pustkę, nie w nicość, ale do
szczęśliwego, niebieskiego domu, spójrzmy na jego ziemską drogę
życia, którą przebył śp. ks. Wincenty, spójrzmy w kontekście jego
testamentu, który nam zostawił.

2. Od Żmiącej do Wrocławia – życiowa droga śp. ks. prałata
Wincentego Tokarza
a) Rodzinny dom
Drogi Księże Wincenty, w swoim Testamencie napisałeś: „Panu
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu; Bogu Ojcu, Synowi Bożemu
i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest Miłością i bogaty w Miłosierdzie,
składam uwielbienie za dar życia otrzymany od moich rodziców
Jacentego i Ludwiki z domu Krzyżak. Składam podziękowanie Matce
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Bożej za opiekę, orędownictwo i wypraszanie tak wielu Bożych darów
i łask. Rodzice mieli nas dwanaścioro dzieci, wśród nich był ks. Jan
(1930), jest ks. Wojciech (1942) i jestem ja ks. Wincenty (1945).
Rodzicom i rodzeństwu składam szczere i głębokie podziękowania
za miłość i serdeczność, udzielaną pomoc oraz za atmosferę domu
rodzinnego”. Drogi Księże Prałacie, z tych słów dowiadujemy się, że
Pan Bóg był dla ciebie na pierwszym miejscu, że miałeś świadomość,
że wszystko co otrzymałeś było dla ciebie łaską. Dlatego nosiłeś
w sercu nieustanną wdzięczność Bogu za dar życia, za szlachetnych
rodziców, którzy was dobrze wychowali. To dobre wychowanie było
najcenniejszym wianem, jakie wynieśliście z domu rodzinnego. Z kazania ks. Bernardyna Dziedziaka, wygłoszonego 3 marca 1975 r. na
pogrzebie waszego tatusia Jacentego, dowiadujemy się, że w waszym
rodzinnym domu był szerzony kult Najświętszego Serca Pana Jezusa
i nabożeństwo do Matki Najświętszej.
b) Arcybiskupie Seminarium Duchowne we Wrocławiu
Drogi Księże Proboszczu, w następnym fragmencie twego
Testamentu czytamy: „Na drodze mojego życia od samego początku
spotykałem ludzi o wielkim sercu, dobroci i życzliwości. Pragnę im
z całego serca podziękować. Byli to nauczyciele ze szkoły podstawowej, z liceum i seminarium duchownego. W szczególny sposób dziękuję księdzu rektorowi i wychowawcom. Tu pragnę także podziękować
swoim braciom kapłanom: zmarłemu ks. Janowi, spoczywającemu
na cmentarzu w Jaworze i ks. Wojciechowi, proboszczowi paraﬁi św.
Bonifacego we Wrocławiu oraz bratankowi ks. Jackowi”.
Drogi nasz Przyjacielu, swoją wdzięczność kierujesz ku nauczycielom i wychowawcom, szczególnie wobec ks. rektora bpa Pawła Latuska
i wychowawców seminaryjnych. My, starsi kapłani, dobrze znamy
i mile wspominamy środowisko naszego Seminarium Duchownego
we Wrocławiu. Przyszliśmy razem do Seminarium we Wrocławiu we
wrześniu 1962 r. Ojciec duchowny ks. Wenacjusz Róg, przeprowadził
z nami rekolekcje przed rozpoczęciem studiów seminaryjnych. Polecił
nam prowadzić dzienniczek, w którym odnotowywaliśmy nasze codzienne praktyki religijne. Dnia 11 października 1962 r., w drugim
miesiącu naszego pobytu w seminarium, zaczął się w Rzymie II Sobór
Watykański. Twój brat ks. prałat Wojciech był wówczas klerykiem
na IV roku studiów. Pod koniec naszego I roku studiów, 3 czerwca

Bp Ignacy Dec, Odszedł dobry pasterz

151

1963 r. zmarł papież, dziś święty, Jan XXIII, zaś 21 czerwca tegoż
roku został wybrany nowy papież, dziś także święty, Paweł VI. Po
pierwszych wakacjach letnich powróciliśmy do seminarium 10 września 1963 r. Dnia 22 października kilku kolegów z naszego, wtedy
drugiego roku studiów, otrzymało karty wcielenia do Ludowego
Wojska Polskiego. Dnia 25 października ubrano nas w sutanny i na
dwa lata nasze wspólne drogi się rozeszły. Spotkały się znowu w listopadzie 1965. r., kiedy po dwóch latach służby w wojsku powróciliśmy
do Seminarium, jednakże wróciliśmy na niższy rok, dołączając do
kolegów o rok młodszych. W Adwencie 1965 roku w Polsce miała
miejsce ogromna nagonka na naszych biskupów za orędzie skierowane
przez Episkopat Polski do biskupów niemieckich. W roku milenijnym
1966, w dniach 2-3 maja byliśmy jako seminarium na Jasnej Górze
na centralnych uroczystościach milenijnych. We Wrocławiu odbyły
się one w połowie października, w dzień Patronki Śląska św. Jadwigi.
Drogi Księże Wincenty, nasz serdeczny kolego i przyjacielu, twoja
droga do kapłaństwa zakończyła się w sobotę 22 czerwca 1968 r.
Podczas Mszy św. w katedrze wrocławskiej abp Bolesław Kominek
udzielił wam święceń kapłańskich, zaś bp Paweł Latusek, rektor
Seminarium, który wraz z Księdzem Arcybiskupem koncelebrował
tę Eucharystię, udzielił nam, po piątym roku, święceń diakonatu. I tak
rozeszły się nasze drogi życiowe aż do dzisiaj, kiedy przyjechaliśmy
z różnych stron pożegnać cię na tej ziemi.
c) Posługa kapłańska
Drogi nasz kolego i przyjacielu, wracamy jeszcze do słów twego
testamentu. W dalszej jego części napisałeś słowa: „Pragnę podziękować wszystkim wiernym wśród których pracowałem: w Węglińcu,
Bielawie, św. Bonifacym, w paraﬁi Stary Węgliniec i obecnie we
Wrocławiu, w Stabłowicach, gdyż przez całe życie kapłańskie darzyli mnie wyjątkową dobrocią i życzliwością. Dziękuję wszystkim
kapłanom współpracownikom; proboszczom i wikariuszom, z którymi
pracowałem i tym, dla których byłem proboszczem. Za wszystkie
grzechy, które popełniłem w całym życiu pokornie i szczerze przepraszam Pana Boga i ludzi. Proszę o przebaczenie i o zapomnienie”.
Drogi Księże Prałacie, takie ciepłe słowa można kierować do ludzi,
których się naprawdę kocha. Po twojej śmierci odkrywamy pełniej
piękno twojej duszy, twoją serdeczność do braci w kapłaństwie i twoją
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miłość do ludzi, którym służyłeś. Jako wikariusz służyłeś w następujących paraﬁach: Węgliniec, par. pw. NSPJ (1968-1970), Bielawa
Dolna, par. pw. Miłosierdzia Bożego (1970-1974), Wrocław, par pw.
św. Bonifacego (1974-1981), Stary Węgliniec, par. pw. Matki Bożej
Szkaplerznej (1981-1984 jako administrator), Wrocław-Leśnica, par.
pw. św. Jadwigi (1984-1985) oraz Wrocław-Stabłowice, par. pw. św.
Andrzeja Apostoła (1985-2020 jako administrator i proboszcz). Byłeś
odznaczany dwukrotnie jako kanonik a w roku 1996 otrzymałeś
godność Kapelana Honorowego Ojca Świętego – godność prałata.
W latach 2001-2015 byłeś wicedziekanem dekanatu Wrocław-Zachód
(Leśnica). Odszedłeś do wieczności w szpitalu we Wrocławiu 25
lipca 2020 r.

3. Pogrzeb kapłana – dniem wdzięczności i modlitwy błagalnej
Drogi Księże Prałacie, zostawiasz w naszych sercach, w sercach
twoich paraﬁan, niezatarte ślady twojej kapłańskiej posługi, zostawiasz
twoje życzliwe spojrzenie i słowo, twoje otwarte na ludzkie potrzeby
serce. Drogi kolego i przyjacielu, zostawiasz tę świątynię przez ciebie
wybudowaną i inne obiekty paraﬁalne. Wraz z Tobą, my kapłani,
dziękujemy tutejszym wiernym, którym służyłeś 35 lat. Drodzy bracia
i siostry, dziękujemy wam, że jesteście z nami, że za nas się modlicie,
że nas bronicie przed atakami tych, którzy nie lubią Kościoła i chcą
go usunąć z życia publicznego, chcą zamknąć mu usta, aby przestał
przypominać wymogi Bożego prawa. Dziękujemy wam drodzy bracia i siostry za każde słowo i gest życzliwości. Mamy świadomość,
że nastąpiła ostatnio jakaś deprecjacja kapłana i jego posłannictwa
w Kościele. Jesteśmy nagminnie, publicznie atakowani w mediach,
ośmieszani w kabaretach, teatrach, niesprawiedliwie oceniani i krytykowani w prywatnych rozmowach. W niektórych środowiskach do
dobrego tonu należy powiedzieć coś pikantnego, ironicznego na księdza. Ów negatywny, lansowany w mediach obraz kapłana z pewnością
ma jakieś przełożenie na zmniejszającą się ilość powołań kapłańskich
i zakonnych, a także na jakość współpracy laikatu z kapłanami. Ale na
szczęście wy jesteście, jak mawiał nasz ks. rektor, bp Paweł Latusek
jako pars sanior – „zdrowsza część” naszego społeczeństwa, która
idzie za Chrystusem, która kocha Kościół i Ojczyznę.
Z pogrzebu kapłana powinniśmy wyjść zbudowani, umocnieni
w miłości do Pana Boga, do Kościoła i do kapłanów. Pozwól księże
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Prałacie, że na koniec przytoczymy słowa św. Jana Marii Vianneya,
świętego proboszcza z Ars, dzisiaj – patrona proboszczów: „Oh,
jakże kapłan jest wielki! [...] Gdyby pojął siebie, umarłby [...] Bóg
jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na jego głos Nasz Pan
zstępuje z nieba i uobecnia się w małej hostii [...]. Gdyby zniesiono
sakrament kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Któż złożył Go tam,
w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by miała siłę odbywać
swą pielgrzymkę? Kapłan. Któż ją przygotuje do stawienia się przed
Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa?
Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech,
kto ją wskrzesi, kto przywróci jej ukojenie i pokój? Znów kapłan.
[...] Po Bogu kapłan jest wszystkim! [...] On sam pojmie się w pełni
dopiero w niebie. Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi
[...]. Co poczęlibyśmy z domem pełnym złota, gdyby nikt nam nie
otworzył jego drzwi? Kapłan ma klucze do skarbów niebieskich:
to on otwiera bramę, on jest ekonomem dobrego Boga, zarządcą
Jego dóbr. [...] Zostawcie paraﬁę na dwadzieścia lat bez kapłana,
a będą czcić zwierzęta [...] Kapłan nie jest kapłanem dla siebie, jest
nim dla was”.

Zakończenie – słowo pożegnania
Drogi Księże Proboszczu, wybija godzina pożegnania się z tobą.
Dziękujemy dziś Bogu za Ciebie, za to wszystko, co Bóg przekazał
nam przez twoją posługę, przez twoje kapłańskie życie. Żegnamy cię
w postawie wdzięczności wobec Boga i w postawie modlitwy. Żegna
cię twój Arcybiskup, wdzięczny za twój kapłański trud. Żegnają cię
współbracia kapłani, twoi koledzy kursowi. Żegna cię twój brat, ks.
Wojciech i bratanek ks. Jacek, którzy cię wspierali w niesieniu różnych
krzyży. Żegnają cię krewni, przyjaciele i znajomi. Żegnają cię twoi
paraﬁanie, którym służyłeś oﬁarnie tyle lat. Zobacz, jak wielu nad
twoją trumną jest wzruszonych, w oczach niektórych kręcą się łzy
żalu. Drogi Księże, modlimy się w tej Eucharystii, aby Jezus Chrystus,
nasz Zbawiciel wybielił w swojej zbawczej Krwi wszystkie grzechy,
słabości i cienie twego życia. Niech przybierze cię w szaty zbawienia
i zaprowadzi cię na niebieskie mieszkanie. Spoczywaj w pokoju dobry,
Boży kapłanie. Do zobaczenia w Domu Ojca. Amen.
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5.
BP IGNACY DEC

BÓG DO NAS Z MIŁOŚCIĄ, A MY DO NIEGO
W POSTAWIE POKORNEJ WIARY, WYTRWAŁOŚCI
I MIŁOŚCI – W NASZEJ ŚWIĄTYNI
Wałbrzych, 5 sierpnia 2020 r. – Homilia wygłoszona w kolegiacie
wałbrzyskiej pw. Matki Bożej Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów
jako kościele stacyjnym w czasie XVII Pielgrzymki Diecezji
Świdnickiej na Jasną Górę

Wstęp
Czcigodny księże Wiesławie, proboszczu tutejszej wspólnoty
paraﬁalnej, dziekanie dekanatu Wałbrzych Południe,
prepozycie Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej Matki Bożej
Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów;
Wszyscy obecni tu bracia kapłani;
Ludzie św. Jana Pawła II, duchowi jasnogórscy pielgrzymi;
bracia i siostry w Chrystusie!
Przeżywamy czas pielgrzymek na Jasną Górę. W tym roku forma
tych pielgrzymek jest zmieniona z powodu pandemii koronawirusa.
W drodze na Jasną Górę jest grupa naszych księży i przewodników
świeckich naszej pielgrzymki. Dzisiaj mają szósty etap pielgrzymki
z Popielowa do miejscowości Tuły. Etap ma 32 km długości. Wędruje
dwunastu księży, ośmiu przewodników świeckich i trzy osoby ze służby
medycznej. Ks. Krzysztof Iwaniszyn, główny kierownik pielgrzymki
prosił mnie o przekazanie serdecznych pozdrowień i zapewnienie
w modlitwie, co niniejszym czynię.
Moi drodzy, w homilii obecnej podejmiemy trzy wątki. Najpierw zastanowimy się nad przesłaniem dzisiejszego słowa Bożego. Następnie
podejmiemy wątek wyznaczony na dzisiejszy szósty dzień naszej diecezjalnej pielgrzymki. Wątek ten dotyczy świątyni jako miejsca sprawowania kultu Bożego i w trzecim odcinku naszej reﬂeksji spojrzymy

Bp Ignacy Dec, Bóg do nas z miłością, a my do niego w postawie pokornej wiary...

155

na osobę Maryi, jako że dzisiaj jest czczona w Rzymie jako Matka
Boża Śnieżna, szczególnie w bazylice Santa Maria Magiore – Matki
Bożej Większej, ze słynną ikoną Maryjną zwaną: Salus Populi Romani
– Ocalenie Ludu Rzymskiego.

1. Przesłanie słowa Bożego na środę
XVIII tygodnia zwykłego
We fragmencie I Czytania, wyjętego z Księgi proroka Jeremiasza,
Bóg potwierdza kolejny raz swoją miłość wobec wybranego przez
siebie narodu. Mimo niewierności i występków Izraelitów, Bóg ciągle
okazuje swoją łaskawość. W dzisiejszym tekście znajdujemy słowa:
„Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico
– Izraelu! Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i zaczniesz tańce,
pełne wesela” (Jr 31, 3-4). Słowa te dzisiaj dotyczą nie tylko narodu
izraelskiego, ale nowego Ludu Bożego, który przyjął, uwierzył i pokochał Mesjasza – Jezusa Chrystusa, przysłanego z niebios. Do tego
Ludu Bożego dziś my należymy, dlatego miło nam jest ponownie
usłyszeć, że jesteśmy przez Boga w Chrystusie umiłowani.
Przyjmujemy także przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Możemy mieć
trudności z jej zrozumieniem, szczególnie może nas zdziwić postawa
Jezusa. Oto kobieta kananejska, żarliwie błaga Pana Jezusa o pomoc.
Prosi o łaskę nie dla siebie, ale dla swojej córki dręczonej przez
złego ducha. Jednakże Chrystus jakby zamknął uszy na jej błagania,
jak gdyby obojętne mu było jej nieszczęście. „Niedobrze jest zabrać
chleb dzieciom i rzucać psom” (Mt 15, 26) – odpowiedział jej Jezus,
jakby chciał ją obrazić. Normalnie w takiej sytuacji żebracy, którzy
nie otrzymują pomocy, przechodzą do przeklinania niedoszłego dobroczyńcy. Natomiast ta kobieta zachowuje się zupełnie inaczej – nie
jak żebraczka, ale jak człowiek pokorny i dlatego zasłużyła sobie na
pochwałę: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie,
jak pragniesz” (Mt 15, 28).
Moi drodzy, zawsze, gdy nam się wydaje, że Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw, przypominajmy sobie tę kobietę kananejską.
Tyle przecież razy zaznajemy Bożej opieki nad nami, że naprawdę
wypada Panu Bogu zaufać, także wtedy, gdy naszych modlitw On
jakby nie wysłuchuje. Może On w ten sposób okazuje nam większe
miłosierdzie, niż gdyby nam udzielił swoich darów po naszej myśli?
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Przejdźmy do wątku drugiego: świątynia miejscem naszych spotkań z Bogiem.

2. Świątynia jako miejsce naszych spotkań z Bogiem
Przypomnijmy sobie, że mamy dwa główne rodzaje świątyni: świątynię materialną, która może być wybudowana z różnego materiału: np.
z drewna, z cegły, kamienia, po części z żelaza oraz mamy świątynię
żywą, składającą się z żywych kamieni, czyli z ludzi ochrzczonych,
wierzących, modlących się, zachowujących Boże przykazania. Dzisiaj
popatrzymy na świątynię materialną, a jutro w Świdnicy, w następnym kościele stacyjnym, w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, będzie
mowa o świątyni żywej.
Znamy ze Starego Testamentu świątynię, którą w dziesiątym wieku
przed narodzeniem Chrystusa wybudował król Salomon, syn króla
Dawida. Ta świątynia kilkakrotnie była okradana i niszczona przez
wrogów Izraela. Do niej Żydzi pielgrzymowali. W niej czterdziestego
dnia po narodzeniu został oﬁarowany Pan Jezus. Gdy miał dwanaście lat, jako mały chłopiec pouczał w niej uczonych w Piśmie. W tej
świątyni Pan Jezus nauczał podczas swojej publicznej działalności.
Pewnego razu przepędził z niej handlarzy i zapowiedział jej zniszczenie. Przepowiednia ta się spełniła w roku 70. po narodzeniu Jezusa,
kiedy to wódz rzymski Tytus zniszczył Jerozolimę, a w niej także
świątynię, która ją zdobiła przez 10 wieków. Do dzisiaj pozostał po
niej niewielki ślad w postaci tzw. Muru płaczu.
Uczniowie Jezusa na nauczanie, modlitwę i sprawowanie Eucharystii
gromadzili się najpierw po domach, potem także w katakumbach,
grobach wybudowanych z kamieni. Po Edykcie Mediolańskim, czyli
po roku 313 po narodzeniu Jezusa, gdy cesarz Konstantyn, syn św.
Heleny, uznał religię chrześcijańską za prawdziwą, zaczęto budować świątynie chrześcijańskie. Do najstarszych z nich należy bazylika
Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. W następnych wiekach każda
epoka budowała świątynie w swoim stylu. Do dziś zachowały sie
świątynie romańskie, gotyckie, barokowe, współczesne.
W świątyniach gromadzimy się, by słuchać Bożego słowa, by
sprawować liturgię eucharystyczną, by sprawować inne sakramenty
święte. Przez praktykowany kult oddajemy Bogu chwałę, Bóg jest
przez nas wielbiony, składamy Bogu także dziękczynienie. W świątyniach przepraszamy Pana Boga i przedkładamy Mu nasze prośby,
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jednym słowem w świątyniach oddajemy Bogu chwałę i dostępujemy
naszego uświęcenia.
Świątynia paraﬁalna jest naszym wspólnym domem. Powinna być
przedmiotem naszej troski, aby była piękna, czysta, godna Domu
Bożego.
Jesteśmy w Wałbrzychu w świątyni wybudowanej w latach 19021904. Ten nowy kościół w stylu gotyckim powstał na miejscu kościoła
pw. św. Michała, który wybudowano w roku 1428, prawie pięć wieków
wcześniej przed tą świątynią, w której dziś jesteśmy. Cieszymy się,
że trwa troska wasza o piękno tej świątyni.

3. Przesłanie Wspomnienia Matki Bożej Śnieżnej
Popatrzmy jeszcze na świątynię rzymską: bazylikę Santa Maria
Maggiore, bazylikę Matki Bożej Większej, która uchodzi za najstarszą
maryjną świątynię w Kościele Zachodnim, i w której znajduje się
jeden z najsławniejszych obrazów, ikon Matki Bożej, zwanej Salus
Populi Romani – „Ocalenie Ludu Rzymskiego”. Pierwszą bazylikę na
Wzgórzu Eskwilińskim w Rzymie ku czci Najświętszej Maryi Panny
zbudował papież Liberiusz (352-266) w IV wieku po narodzeniu
Chrystusa. Niecały wiek później jej rozbudowy dokonał papież Sykstus
III (432-440), ku upamiętnieniu szczęśliwego zakończenia w roku
431 Soboru Efeskiego, podczas którego ogłoszono dogmat o Boskim
Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny. Jeszcze pod koniec IV wieku urządzono w jej podziemiach imitacje groty betlejemskiej i umieszczono żłóbek. Bazylikę już wtedy nazwano Santa Maria Maggiore, gdyż
był to największy kościół maryjny w Rzymie. Bazylikę tę nazwano
także bazyliką „Matki Bożej Śnieżnej”, w związku z legendą mówiącą
o jej powstaniu. Otóż średniowieczna legenda głosi, że za czasów
papieża Liberiusza żył w Rzymie bardzo bogaty patrycjusz, który nie
miał dzieci. Obydwoje małżonkowie złożyli ślub, że cały swój majątek
oddadzą w dziedzictwo Najświętszej Maryi Pannie, jeśli otrzymają
potomstwo. Modlili się, by Maryja im objawiła, w jaki sposób mają
wywiązać się ze swego ślubowania. Maryja wysłuchała ich prośby.
W nocy z 4 na 5 sierpnia, kiedy w Rzymie panują największe upały,
śnieg pokrył część Wzgórza Eskwilińskiego. Równocześnie tej samej
nocy obydwoje małżonkowie mieli sen, że mają wybudować kościół
ku czci Najświętszej Maryi Panny tam, gdzie rano zobaczą ślady
śniegu. Patrycjusz przekazał natychmiast tę wiadomość papieżowi.
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Okazało sie, że papież miał podobny sen. Rano papież wyruszył
w procesji z ludem rzymskim na wskazane miejsce, gdzie rzeczywiście znajdowały się ślady śniegu i orzekł, że tutaj, według życzenia
Najświętszej Maryi Panny, należy wybudować bazylikę ku Jej czci.
I tak też uczyniono. Świątynia nabrała z czasem ogromnego znaczenia. Obraz Matki Bożej czczony w tej świątyni nazwano Salus Populi
Romani („Ocalenie Ludu Rzymskiego”). W bazylice tej w szczególny
sposób czci się także narodzenie Chrystusa. Stąd mówi się, że stanowi ona rzymskie Betlejem. Od najdawniejszych czasów Santa Maria
Maggiore uchodziła za najgodniejszą po Lateranie katedrę papieską.

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, kończąc to rozważanie zachęcajmy się
wzajemnie do tego, abyśmy zawsze zawierzali siebie i naszych bliskich
Bożej Opatrzności, abyśmy czynili to w pokorze i z wytrwałością,
abyśmy także mieli w wysokiej cenie nasze świątynie, zwłaszcza naszą paraﬁalną świątynię, gdzie spotykamy się z Bogiem. Módlmy się
także o to, abyśmy te wartości mogli owocnie przekazać naszemu
młodemu pokoleniu. Amen.

6.
BP IGNACY DEC

POŻEGNANIE DOBREJ, POGODNEJ, GOŚCINNEJ
MAMY
Milicz, 11 sierpnia 2020 r. – Homilia wygłoszona w kościele
pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu podczas Mszy św. pogrzebowej
za śp. Monikę Milian, mamę ks. Andrzeja

Wstęp
Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Marku, biskupie
świdnicki;
Czcigodny księże Zbigniewie, tutejszy proboszczu;
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Drogi księże Andrzeju, który dzisiaj żegnasz do wieczności
swoją mamę;
Wszyscy czcigodni i drodzy bracia kapłani przybyli z trzech
diecezji dolnośląskich, z diecezji kaliskiej i z diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej, zwłaszcza wy, bracia, koledzy
kursowi księdza Andrzeja, wyświęceni na kapłanów 23 maja
1987 r.;
Droga rodzino zmarłej mamy Moniki, przyjaciele, znajomi;
Wszyscy drodzy uczestnicy tej żałobnej liturgii, bracia i siostry
w Chrystusie!
Miłe są zazwyczaj w naszym życiu chwile powitania, zwłaszcza takie,
kiedy witamy oczekiwanych gości, naszych przyjaciół. Trudniejsze są
natomiast chwile pożegnania, zwłaszcza pożegnania naszych przyjaciół, których chcielibyśmy zatrzymać i spędzić z nimi jeszcze trochę
czasu. Wśród naszych pożegnań jest takie, które nazywamy ostatnim,
a jest nim pożegnanie z osobą zmarłą podczas jej pogrzebu. Jest to
ostatnie pożegnanie tu na ziemi. Wierzymy jednak, że po tym ostatnim
pożegnaniu na ziemi, nastąpi potem spotkanie z pożegnaną osobą,
ale już w wieczności.

1. Dlaczego pożegnanie mamy do wieczności jest takie
trudne?
Drodzy bracia i siostry, dziś żegnamy do wieczności mamę kapłana.
Niedawno, gdyż 25 maja, odszedł do wieczności jej mąż Mieczysław.
Ks. Andrzej i jego bracia w ciągu niespełna trzech miesięcy pożegnali
do wieczności swoich rodziców, a gdy odchodzą z tego świata rodzice, tracimy nasz rodzinny dom, przestajemy jakby czuć się dziećmi.
Szczególnie pożegnanie mamy jest trudne; trudne jest szczególnie
dla kapłana, który nie zakłada własnej rodziny. Jego rodziną staje
się wspólnota paraﬁalna, a najbliższą kobietą jego życia pozostaje
jego mama. To ona jest pierwszym mieszkaniem dla nas na ziemi.
Zanim się narodzimy, przebywamy dziewięć miesięcy pod jej sercem.
Tak też było z Panem Jezusem. Nie przyszedł On na świat w sposób nadzwyczajny, choć był poczęty z Ducha Świętego, ale narodził
się z Maryi Dziewicy. My też, każdy, każda z nas narodziliśmy się
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z naszej mamy. Zauważmy, że niewiasty na mamę nikt z nas sobie
nie może wybrać, ale mamę dla nas wybiera nam Bóg. Mama nosi
nas pod sercem, a potem wydaje na świat. Pierwsze słowo, które
wypowiadamy w niemowlęctwie to słowo „mama”. Ona jest dla nas
pierwszą karmicielką, nauczycielką i wychowawczynią. Zanim księża
czy świeccy katecheci przekażą nam prawdy wiary, wiedzę religijną,
mama z tatą są pierwszymi katechetami; są pierwszymi zwiastunowie
Dobrej Nowiny, uczą nas pacierza, dlatego mamy tak wielki szacunek dla rodziców, szczególnie dla mamy. Mama słowu „kocham” tu
na ziemi nadaje najpełniejszą treść. Można mieć w życiu różnych
przyjaciół, ale najwierniejszym przyjacielem pozostaje nasza dobra
mama. O kochającym sercu mamy jest wiele wzruszających piosenek
i pieśni. „Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie, jedynie serce
matki, o wszystkim dobrze wie. Dać tyle ciepła umie i każdy ból zrozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć” – śpiewał
o matce Mieczysław Fogg; „Gdziekolwiek zagnają mnie życia burze,
wrócę na pewno, by przynieść ci róże. By powróciło dziecinnych lat
szczęście, w twoim spojrzeniu i rąk dotknięciu” – śpiewała o mamie
swym ujmującym głosem Anna German.
Moi drodzy, zwykle podczas pogrzebu spoglądamy przynajmniej
krótko na drogę ziemskiego życia osoby zmarłej. Popatrzmy w telegraﬁcznym skrócie, jak przebiegło ziemskie życie zmarłej Moniki.

2. Błysk oka na bieg życia zmarłej Moniki
Śp. Monika Milian urodziła się 27 marca 1945 r. we wsi Fijałów, paraﬁa Wyganów, poczta Kobylin. Była córką Stanisława Murawskiego
i Gertrudy z domu Stanisławska. Po wojnie razem z rodzicami przybyła do Milicza. Miała dwóch braci: Michała i Mieczysława. Była
uzdolniona muzycznie. Od siódmego roku życia uczyła się grać na
pianinie i akordeonie. Przez wiele lat grała w orkiestrze dętej na
saksofonie alcie, chętnie też śpiewała. Wiemy, że ludzie śpiewający
są zwykle bardzo dobrzy i prawi. Wielki Goethe powiedział: „Gdzie
słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serce mają, źli ludzie,
wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.
Dnia 30 czerwca 1962 r. siedemnastoletnia Monika zawarła sakramentalny związek małżeński z Mieczysławem Milianem. Liturgii
sakramentu przewodniczył i małżonków pobłogosławił ówczesny
ks. wikariusz, a późniejszy protonotariusz Apostolski, ks. infułat
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Władysław Bochniak. Małżonkowie przeżyli razem w małżeństwie
58 lat, w którym urodzili i wychowali trzech synów. Doczekali się
ośmioro wnucząt i dwoje prawnucząt. Najstarszy syn Andrzej został
kapłanem, Artur i Ireneusz założyli rodziny. Najstarszy syn Ireneusza,
Marcin także jest kapłanem.
Śp. Monika jako żona, matka i babcia zawsze była radosna, pogodna i zarazem bardzo pobożna – otwarta całym sercem na Pana
Boga i ludzi. Była też bardzo gościnna. Odeszła niespodziewanie
do domu Ojca o godzinie szóstej rano, dnia 7 sierpnia 2020 roku,
w I piątek miesiąca. Zawsze ufała Bożemu Miłosierdziu i Matce
Bożej, odmawiając codziennie Koronkę do Bożego Miłosierdzia
i Różaniec. Możemy powiedzieć, że śp. Monika dobrze wypełniła swoje życiowe powołanie, jako żona, matka i babcia rodziny
chrześcijańskiej.
Moi drodzy, dzisiaj, gdy ją przekazujemy do wieczności, nad jej
trumną słuchamy słowa Bożego, które zwiastuje nam, że mama odchodzi nie w pustkę, nie w nicość, nie w jakąś próżnię, ale przechodzi
do domu Ojca, domu naszego stałego zameldowania.

3. Przesłanie Bożego słowa – śmierć przejściem z życia
ziemskiego do wiecznego
Oto Bóg powiedział do nas przez św. Pawła Apostoła, abyśmy się
nie martwili i nie smucili, bo Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych co pomarli. „I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też
w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15, 22). To są słowa Pana
Boga, a Bóg nigdy nie kłamie. To ludzie kłamią, kombinują, ranią
się słowami, a Pan Bóg zawsze mówi do nas prawdziwie i z miłością.
Odżywa w nas wiara, że śp. Monika została przeprowadzona z ziemi
do niebieskiego mieszkania. W Ewangelii dzisiejszej usłyszeliśmy
słowa: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we
Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie
było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuje wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę
was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14, 1-3).
Słowa te wypełniły się dziś na śp. Monice. Jezus przyszedł po nią,
po swoją uczennicę, po swoją wyznawczynię, żeby ją zabrać tam, do
niebios, do grona zbawionych, świętych niewiast. Dziękujmy Bogu
za taką małżonkę, matkę, babcię, sąsiadkę i prośmy, by przebaczył
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jej winy, bo nikt z nas nie jest święty, wszyscy grzeszymy i wszyscy
potrzebujemy oczyszczenia, które przychodzi przez Boże miłosierdzie. Ponieważ śp. Monika nie może sobie już pomóc, to my, którzy
jesteśmy na ziemi możemy prosić Pana Boga o miłosierdzie dla niej.
Nasza modlitwa jest gestem wdzięczności i miłości do mamy i babci
naszych kapłanów: Andrzeja i Marcina.
Moi drodzy, na zakończenie chcę przytoczyć krótki fragment
z „Wyznań św. Augustyna, w którym autor opisuje śmierć swojej mamy, św. Moniki, która była patronką śp. Moniki, mamy
ks. Andrzeja. Przypomnę, że św. Monika (332-387) jako młoda
dziewczyna, chrześcijanka, wyszła za mąż za poganina Patrycjusza.
Rodzice mieli trójkę dzieci. Wychowanie ich było bardzo trudne,
gdyż ojciec poganin chciał wychować dzieci w swojej pogańskiej
wierze, a matka w wierze katolickiej. Żona Monika spokojem i dobrocią doprowadziła męża do chrztu i modliła się o nawrócenie
syna Augustyna. Modliła się wytrwale przez kilkanaście lat. Bóg
wysłuchał jej matczynej modlitwy. Syn przyjął chrzest w 33 roku życia
z rąk św. Ambrożego biskupa Mediolanu. Było to na Wielkanoc 387
roku. Po chrzcie wracali z północnych Włoch do ojczystego kraju,
do Afryki Północnej, do Tagasty, gdzie się urodziła ona i jej dzieci. W czasie drogi mama zachorowała. Było to w Ostii, niedaleko
Rzymu, nad Morzem Śródziemnym. Mama zauważyła, że synowie się
martwią, że ona im umrze w drodze, na obczyźnie. Ona to wyczuła
i powiedziała do nich: „Tutaj pochowacie swoją matkę”. „W milczeniu powstrzymywałem łzy – pisze Augustyn – Mój brat powiedział
parę słów, wyrażając pragnienie, aby nie umarła na obczyźnie, ale
wśród swoich. Usłyszawszy to, zaniepokoiła się i karcąc wzrokiem
za takie myśli, powiedziała patrząc na mnie: «Posłuchaj, co mówi».
A potem do nas obydwóch: «Ciało złóżcie gdziekolwiek; tym się nie
kłopoczcie; o jedno tylko proszę, abyście wszędzie, gdzie będziecie,
pamiętali o mnie przy ołtarzu Pańskim». Wymówiwszy z trudem te
słowa, zamilkła. Choroba zaś postępowała wzmagając cierpienia”
(Św. Augustyn, Wyznania).
To był testament tej wzorowej mamy, św. Moniki. Niech to będzie
także testament dla nas, abyśmy pamiętali o śp. Monice Milian przy
ołtarzu Pańskim, abyśmy pamiętali przy Pańskich ołtarzach o wszystkich naszych zmarłych, gdyż z oﬁary zbawczej Chrystusa wyrasta
nasza szczęśliwa wieczność i nasze zmartwychwstanie.
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Zakończenie
Droga mamo Moniko, żegnamy cię wierze i miłości w tej świątyni. Wraz z twoimi synami, synowymi, wnukami i prawnukami.
Dziękujemy za ciebie Panu Bogu. Dziękujemy za dobro, które przekazał przez ciebie ludziom. Dziękujemy także tobie za to, co uczyniłaś
dobrego dla najbliższych. Wypraszamy dla ciebie szczęśliwą wieczność.
Niech Jezus Chrystus nasz Zbawiciel, przyodzieje cię podczas tej
Eucharystii w szaty zbawienia, niech wybieli wszystkie cienie twego
życia i wprowadzi cię do niebieskiego domu. Bądź szczęśliwa w wieczności i nadal kochaj i wspieraj swoich synów, wnuków i wszystkich
nas. Spoczywaj w pokoju wiecznym. Amen.

7.
BP IGNACY DEC

HISTORYCZNA I DZISIEJSZA TROSKA O WARTOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKO-NARODOWE
Dziećmorowice, 16 sierpnia 2020 r. – Homilia wygłoszona
w 20. niedzielę zwykłą w kościele pw. św. Jana Ewangelisty (godz. 10.00)
oraz Świdnica, paraﬁa pw. Matki Bożej Królowej Polski (godz. 13.00)

Wstęp
Przeżywamy w naszej Ojczyźnie doniosły czas w wymiarze religijnym i patriotycznym. Wczoraj świętowaliśmy tajemnicę uwielbienia
i wywyższenia Maryi w chwale Wniebowzięcia oraz stulecie Bitwy
Warszawskiej – Cudu nad Wisłą. Nadal trwamy w klimacie tych
wielkich wydarzeń religijnych i narodowych. W dzisiejszej homilii
nawiążemy do usłyszanego słowa Bożego, a następnie podejmiemy
wątek narodowo-patriotyczny, związany z Cudem nad Wisłą. W trzeciej części zastanowimy się, jakie zadania wynikają z tych wielkich
wydarzeń dla nas, na dziś i na jutro naszego życia.

1. Zbawienie dla wszystkich, którzy wierzą i się modlą
Dzisiejsze słowo Boże uwydatnia prawdę o powszechności zbawienia. Umacnia nas w przekonaniu, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem
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wszystkich narodów, że swoją Ewangelię ogłosił dla całej ludzkości i że jest jedynym i powszechnym Zbawicielem świata. Wszyscy
ludzie, wszystkich czasów i narodów, zostali odkupieni przez Jego
dobrowolną śmierć na krzyżu i Jego chwalebne zmartwychwstanie.
W czytanym dziś fragmencie Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
słyszeliśmy słowa: „Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie” (Rz 11, 32). Słowa
te rozumiemy, że Bóg szanując wolność człowieka, dopuścił, żeby
ludzie byli Mu czasem nieposłuszni, żeby wszystkim potem okazać
swoje miłosierdzie.
Na uniwersalny wymiar zbawienia dokonanego przez Chrystusa
wskazuje wyraźnie wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii.
Chrystus spełnił prośbę kananejki, pogańskiej niewiasty, która
w postawie pokory i wytrwałego błagania wyprosiła dla swojej córki
dar uwolnienia jej od złego ducha. Nie zraziła się pozornym odrzuceniem jej przez Chrystusa. Z Jego strony był to tylko zabieg
pedagogiczny, podjęty w tym celu, aby na końcu ujawniła się wielka
wiara owej niewiasty. Chrystus na końcu nie omieszkał pochwalić
tej wiary: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie,
jak chcesz” (Mt 15, 28). To wydarzenie potwierdza prawdę, że Bóg
udziela pomocy szczególnie tym, którzy wytrwale, z głęboką wiarą
o nią proszą. Pamiętajmy jednak, że Bóg niekiedy wystawia naszą
wiarę na próbę i nie udziela nam natychmiast tego, o co Go prosimy.
Nie wolno się wówczas zrażać, ale w takich przypadkach winniśmy
zaufać Bogu, że On nas naprawdę kocha, nawet wtedy, gdy nie spełnia naszych próśb albo spełnia je w innym czasie i w inny sposób,
niż my o to prosimy.
Modlitwa błagalna była zanoszona do Pana Boga nie tylko indywidualnie, ale także wspólnotowo, w szczególności w chwilach
narodowych zagrożeń i niebezpieczeństw. Tak też było przed stu
laty, gdy nadeszło zagrożenie dla naszej Ojczyny i dla całej Europy
ze strony rosyjskiego bolszewizmu.

2. Historyczny przykład modlitwy błagalnej w obronie
niepodległości Polski i Europy
W roku stulecia urodzin św. Jana Pawła II popatrzmy na Bitwę
Warszawską oczami naszego wielkiego Papieża. Święty Jan Paweł II
bardzo chciał być w Radzyminie, na miejscu pochówku bohaterów
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Bitwy Warszawskiej. Jego pragnienie spełniło się 13 czerwca 1999
r. w czasie siódmej, przedostatniej pielgrzymki do Ojczyny. Gdy
Papież witał się z nielicznymi żyjącymi jeszcze weteranami tamtej bitwy, na ich twarzach widać było ogromne wzruszenie. Ojciec
Święty też był poruszony. Długo klęczał przed mogiłą poległych.
Gdy wstał z klęcznika, z tłumu rozległy się okrzyki: „Prosimy o słowo!”. I chociaż nie było tego w programie, Jan Paweł II zwrócił
się do zebranych i powiedział: „Wiecie, że urodziłem się w roku
1920, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego
noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy
wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim
życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki.
Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za
to, co od nich otrzymałem”.
Gdy Papież bezpośrednio z cmentarza w Radzyminie poleciał
do Warszawy, przed katedrą na Pradze, powiedział: „Przed chwilą
nawiedziłem Radzymin, miejsce szczególnie ważne w naszej narodowej historii. Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie
Warszawskiej, jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu
1920 roku. Mogłem spotkać jeszcze dzisiaj niektórych bohaterów tej
historycznej bitwy o naszą i waszą wolność, Naszą i Europy. Było
to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go
wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane
Cudem nad Wisłą” (Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków
2005, s. 1135-1136).
Przez pół wieku panowania w Polsce komunizmu powiedzenie
„Cud nad Wisłą” nie funkcjonowało w obiegu publicznym. Zmowa
milczenia otaczała nie tylko nadzwyczajność tego sukcesu, ale i sam
fakt odparcia bolszewików. Radzieccy mocodawcy władz Polski
Ludowej woleli, żeby Polacy jak najszybciej zapomnieli o zdarzeniu,
które powstrzymało pochód komunizmu na całą Europę. To była
przecież ich klęska. Po upadku komunizmu temat powrócił, a z nim
spory czy to był cud, czy też nie. Przeciwnicy tezy nadprzyrodzonej
ingerencji w przebieg bitwy wskazują często na geniusz dowódczy
Józefa Piłsudskiego, na znaczenie zdobycia radiostacji, na sukcesy
polskich kryptologów lub po prostu na szczęśliwy splot okoliczności. Trzeba powiedzieć, że obecność Pana Boga w świecie zawsze
jest spleciona z decyzjami i działaniem człowieka. Bóg w historii
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zbawienia współdziała z człowiekiem i bardzo wiele zależy od ludzkiej
odpowiedzi na Jego łaskę. Widać to wyraźnie w dziejach zbawienia
ukazanych w Biblii a także w historii chrześcijaństwa, także w bitwie
z bolszewikami w 1920 roku.
O nadzwyczajnym, nadprzyrodzonym charakterze polskiego zwycięstwa pod Warszawą był przekonany także Achilles Ratti, nuncjusz
apostolski w Polsce w tamtym czasie, jedyny przedstawiciel korpusu
dyplomatycznego tamtego czasu, który nie opuścił Warszawy, ale
przebywał w mieście w czasie Warszawskiej Bitwy. Gdy został papieżem, kazał wymalować na ścianach kaplicy domowej w rezydencji
w Castel Gandolfo dwa freski dotyczące kluczowych dziejów Polski
wydarzeń. Jeden przedstawia obronę Jasnej Góry z roku 1655, drugi
zaś Cud nad Wisłą z roku 1920. Pius XI wiedział, jakie byłyby konsekwencje zwycięstwa bolszewików. Decydowały się wtedy nie tylko
polityczne losy Polski i innych państw Europy, ale przede wszystkim
losy duchowe milionów ludzi.

3. Nasze zadania wynikające ze wspominanej, bohaterskiej
historii
Budując się dzisiaj wiarą kananejskiej niewiasty, możemy ubolewać, że ostygła, a nawet zamarła wiara w wielu krajach, które do
niedawna były bardzo chrześcijańskie. Tak stało się np. we Francji,
Hiszpanii, w krajach Niderlandzkich czy w Niemczech. W życiu
publicznym nie chce się tam słyszeć o Jezusie, że On żyje, że jest
Zbawcą świata. Można Go jedynie wspominać jako kogoś z dalekiej
historii, uznając, że zasady, które głosił są przestarzałe. Tendencje te
są zauważalne także w naszym kraju. Niektórzy dążą do tego, by nasz
katolicyzm wygasić, wyciszyć. Naszą rolą jako uczniów Chrystusowych
jest trwanie przy tych wartościach, które wskazał Chrystus i budować na nich katolicką Polskę, nową chrześcijańską Europę i nowy,
sprawiedliwy świat.
Moi drodzy, jesteśmy powołani, aby ukrywaną prawdę o Bitwie
Warszawskiej, o Cudzie nad Wisłą, przekazać młodemu pokoleniu.
Wiemy, że dzisiaj jest nowa fala ideologii wyrosłej z marksizmu – nazywanej marksizmem kulturowym – który jest taki drapieżny. Patrzymy
na to, co się ostatnio dzieje w naszym kraju, co było w Sejmie, co
było na Krakowskim Przedmieściu z ﬁgurą Jezusa. Podobno krzyż
na Giewoncie też został zasłonięty tęczową ﬂagą.
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Nie pozwólmy się okraść z tych wartości, które są szczęściorodne, które służą dobru indywidualnemu, rodzinnemu, społecznemu
i narodowemu. Nie chcemy zmieniać deﬁnicji małżeństwa, chcemy
bronić godności małżeństwa jak o sakramentalnego związku kobiety
i mężczyzny. Dzisiaj przez te rewolucyjne ośrodki, przez międzynarodówkę europejską jest zagrożona cywilizacja łacińska, cywilizacja
chrześcijańska. Wiemy, że Europa Zachodnia spoganiała. Patrzą na
nas, Polaków i zastanawiają się, co się z nami stanie? W 1920 roku
obroniliśmy Europę i w tym roku, w tym czasie, obronimy Europę
przed niewiarą i demoralizacją, obronimy w naszej Ojczyźnie wartości
katolickie i patriotyczne.

Zakończenie
Znając nasze słabości i ograniczenia, zwracamy się z wiarą i ufnością do Pana Boga, który kieruje światem. Wpatrzeni także w Maryję,
naszą Królową – w roku stulecia urodzin św. Jana Pawła II, wołamy za
nim słowami, które wypowiedział w Warszawie 2 czerwca 1979 roku:
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”. Amen.

8.
BP IGNACY DEC

RUBINOWE GODY POLSKIEJ „SOLIDARNOŚCI”
Świdnica, 31 sierpnia 2020 r. – Homilia mszalna wygłoszona
w katedrze świdnickiej w 40. rocznicę narodzin polskiej Solidarności,
poniedziałek po XXII niedzieli zwykłej

Wstęp
Czcigodni bracia i siostry w Chrystusie, synowie i córki naszego
Kościoła i naszej Ojczyzny, w dzisiejszej homilii podejmiemy trzy wątki. Będzie najpierw wątek biblijno-liturgiczny związany z ogłoszonym
słowem Bożym. Następnie podejmiemy wątek patriotyczny, związany
z czterdziestą rocznicą narodzin „Solidarności”. W trzeciej części
spojrzymy na dzisiejsze dziedzictwo „Solidarności” w kontekście
wskazań św. Jana Pawła II i sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
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1. Jezus w Nazarecie przedstawia się swoim mieszkańcom
Rozpoczynamy dzisiaj podczas Liturgii słowa czytać Ewangelię
z zapisu św. Łukasza. Przypomnę, że od Niedzieli Trójcy Świętej,
przez dwanaście tygodni, były czytane w codziennej i niedzielnej liturgii, oprócz uroczystości i świąt, perykopy z Ewangelii św. Mateusza.
Z lekturą Ewangelii według św. Łukasza pozostaniemy w dni powszednie aż do pierwszej Niedzieli Adwentu wyłącznie. W odczytanym
dziś fragmencie Ewangelii św. Łukasza widzimy Jezusa w synagodze
w Nazarecie. Było to w dzień szabatu. Mieszkańcy tego miasta, w którym mieszkał Jezus, przyszli do swojej synagogi. by w dzień świąteczny słuchać słów Boga zawartych w Biblii Hebrajskiej i by do Boga
skierować swoje modlitwy. Na tę modlitwę przyszedł Jezus. „Podano
Mu księgę proroka Izajasza. Znalazł miejsce gdzie było napisane:
«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym
obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł,
a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc
mówić do nich: «Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli»”
(Łk 4, 17-21). Jezus odczytane słowa odniósł do siebie, a zatem przedstawił się swoim rodakom jako namaszczony przez Ducha Świętego
i posłany na ziemię, aby wypełnić misję głoszenia Dobrej Nowiny.
Z dalszego fragmentu perykopy ewangelijnej dowiadujemy się, że
część słuchaczy była pełna uznania dla słów Jezusa, ale byli i tacy,
którzy powątpiewali w prawdziwość tego, co mówił. Niektórzy nawet
się oburzyli i chcieli Go strącić z górzystego urwiska. „On jednak,
przeszedłszy spośród nich, oddalił się” (Łk 4, 30). Wiemy, że coś podobnego zdarzało się potem, co ostatecznie doprowadziło do śmierci
Jezusa na krzyżu. Coś podobnego dzieje się także z chrześcijanami,
dawnymi i dzisiejszymi uczniami Chrystusa.

2. Fenomen „Solidarności”
Przechodząc do drugiego wątku, zauważmy, że dzieło „Solidarności”
zrodziło się na gruncie wartości ewangelicznych, na bazie społecznej
nauki Kościoła i było owocem modlitwy św. Jana Pawła II, papieża
Polaka, który 2 czerwca 1979 roku na placu Zwycięstwa w Warszawie
w przeddzień święta Zesłania, prosił: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. Święty Jan
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Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny obudził w narodzie wiarę w zwycięstwo wartości religijnych i narodowych. Rok po
pielgrzymce wołali już gdańscy stoczniowcy w czasie sierpniowego
strajku: „Tu mamy wolną Polskę”. Niemal cały naród powstał z kolan.
Latem 1980 roku wybuchły strajki na wybrzeżu, na Śląsku i w innych regionach Polski. Polscy robotnicy i chłopi, mieszkańcy miast
i wsi nabrali odwagi i determinacji do zmiany Polski, do zrzucenia
jarzma komunizmu. Ludzie przestali się bać, poczuli smak wolności,
a Sierpień 80 wyzwolił ogromną społeczną aktywność, którą przytłumił potem stan wojenny. Świadkowie tamtych dni wspominają,
że w protestujących zakładach ludzie stawali się lepsi. Protest społeczny złączono z modlitwą. Na placach i halach odprawiano Msze
św. Kapłani służyli protestującym sakramentem pokuty. Śpiewano
tylekroć „Boże, coś Polskę” z wersetem: „Ojczyznę wolną racz nam
wrócić Panie”. W 21 postulatach strajkujących stoczniowców znalazły
sie także postulaty o charakterze religijnym. Bramy stoczni gdańskiej
nie ozdobiono portretem wodza rewolucji, którego imię nosiła stocznia, ale obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i portretem św. Jana
Pawła II. W głównych centrach strajkowych doszło do podpisania
porozumień. Dnia 30 sierpnia podpisano porozumienie w stoczni
szczecińskiej, 31 sierpnia w stoczni gdańskiej, 3 września w Jastrzębiu,
a następnie w Dąbrowie Górniczej. Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność” powstał na bazie licznych komitetów strajkowych, które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie tego
związku. NSZZ „Solidarność” oﬁcjalnie został założony 17 września
1980 roku, a 10 listopada tegoż roku został zarejestrowany przez Sąd
Wojewódzki w Warszawie.
Wspominając, po czterdziestu latach te wydarzenia, trzeba śmiało
powiedzieć, że ten solidarnościowy ruch społeczny był jednym z widocznych cudów naszego czasu. Zauważmy, że strajki sierpniowe
w roku 1980 były przedsięwzięciem bardzo niebezpiecznym, bowiem
zło tkwiące w systemie komunistycznym było uzbrojone w karabiny
i czołgi. Polacy pamiętali o krwawych starciach polskich robotników
z silami bezpieczeństwa. Pamiętali co było w roku 1956 w Polsce i na
Węgrzech, co było w roku 1968 w Czechosłowacji i co było w roku
1970 w Gdańsku. To była wielka odwaga wystąpić przeciwko władzy
komunistycznej i upomnieć się o prawo do prawdy, do wolności słowa, do wyznawania religii, do dostępu Kościoła i innych wyznań do

170

MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

mediów publicznych. I to był cud, że demontaż komunizmu dokonał
się bez rozlewu krwi.
Mówiąc o „Solidarności”, należy koniecznie wskazać na rolę
Kościoła w tym wielkim społecznym dziele.

3. Święty Jan Paweł II i sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
o „Solidarności”
Do fenomenu „Solidarności” odniósł się pozytywnie Kościół, przede
wszystkim nasi pasterze na czele z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
i kard. Stefanem Wyszyńskim. Święty Jan Paweł II przyjął delegację
„Solidarności” już 15 stycznia 1981 r. w Watykanie. Polski Papież
i polscy biskupi na czele z ks. kard. Wyszyńskim, wskazywali drogę dla
tego niespotykanego dotąd w świecie społecznego fenomenu, jaką była
polska dziesięciomilionowa „Solidarność”. Pasterze Kościoła przestrzegali przed walką i wzywali do postawy ewangelicznego sprzeciwu na
drodze dialogu. Dnia 11 czerwca 1987 r. podczas trzeciej pielgrzymki
do Ojczyzny, św. Jan Paweł II mówił w Gdyni w czasie liturgii słowa
do ludzi morza: „W imię wolności człowieka i ludzkości trzeba było
wypowiedzieć to słowo «solidarność». Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady: «wszyscy
przeciw wszystkim”, ale tylko wedle zasady: «wszyscy z wszystkimi”,
«wszyscy dla wszystkich». [...] Solidarność musi iść przed walką [...]
Solidarność to znaczy sposób bytowania wielości ludzkiej, na przykład
narodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność w wielości,
a więc pluralizm, to wszystko mieści się w pojęciu solidarności. [...]
Powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw
drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela
– i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa,
o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego”
(Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2005, s. 469-470).
Dzień później, 12 czerwca 1987 roku św. Jan Paweł II w homilii
w czasie Mszy św. w Gdańsku, odprawianej dla świata pracy, mówił:
„«Jeden drugiego brzemiona noście» – to zwięzłe zdanie Apostoła jest
inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność
to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem,
we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw
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drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez człowieka samotnie. Bez
pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie
może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej
– rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta
w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy mówi się: naprzód
«walka» – choćby w znaczeniu walki klas – to bardzo łatwo drugi
czy drudzy pozostają na «polu społecznym» przede wszystkim jako
wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia – z którymi
wspólnie należy obmyślać jak «dźwigać brzemiona». Jeden drugiego
brzemiona noście” (Tamże, s. 494).
Dwanaście lat później, 5 czerwca 1999 r., podczas siódmej, przedostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, św. Jan Paweł II w Sopocie mówił
o tym, co wydarzyło się w Gdańsku: „W tym bowiem mieście przed
dziewiętnastu laty narodziła się «Solidarność». Było to przełomowe
wydarzenie w historii naszego narodu, ale także w dziejach Europy.
«Solidarność» otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych
systemem totalitarnym, zburzyła mur berliński i przyczyniła się do
zjednoczenia Europy rozdzielonej od czasu drugiej wojny światowej
na dwa bloki. Nie wolno nam nigdy tego zatrzeć w pamięci. To
wydarzenie należy do dziedzictwa narodowego” (Tamże, s. 1019).
I jeszcze przynajmniej jeden tekst z nauczania kard. Stefana
Wyszyńskiego. Niedługo przed śmiercią Prymas Tysiąclecia ostrzegał
władze Komisji Krajowej „Solidarności”: „Mówiłem tu przed chwilą
z panem Wałęsą i delegacją z Bielska-Białej, że ruch, który zrodził
się w Polsce – odnowy moralnej i społecznej – jest wybitnie polski.
Ten ruch musi służyć przede wszystkim sprawie Polski, to znaczy
ludności polskiej, czy to będzie ludność rolnicza, czy robotnicza,
dla zaspokojenia jej potrzeb. Trzeba się strzec, żeby się nie wplątali
tacy ludzie, którzy mają inne założenia, którzy są gdzieś uzależnieni
i chcą przeprowadzić niepolskie sprawy” (Stefan kard. Wyszyński,
Prymas Polski, Kościół w służbie Narodu. Nauczanie Prymasa Polski
czasu odnowy w Polsce sierpień 1980 – maj 1981, Rzym 1981).

4. Losy „Solidarności” w czterdziestoleciu – odejścia
i powroty do ideałów
Niestety, przewidywania wielkiego Prymasa się potwierdziły.
Wiemy, co się stało w następnych latach z potężną „Solidarnością”,

172

MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

w jakim kierunku poprowadzili ją niektórzy przywódcy oraz ich doradcy. Dzisiaj, po 40 latach od tamtych dni, wielu bohaterów tamtego
czasu czuje się oszukanych. Mówią, że nie taka Polska śniła im się
pod stocznią gdańską. Okazało się, że gdy nastąpiła zmiana ustrojowa
pod koniec lat osiemdziesiątych, a więc 9 lat po narodzinach pierwszej „Solidarności”, jej przywódcy, gdy wsiedli w krzesła polityków,
gdy na fali „Solidarności” naród ich wybrał na swoich przywódców,
gdy zostali prezydentami, premierami, ministrami, wtedy oni zdradzili tych, którzy ich wynieśli na szczyty. W latach tzw. transformacji
ustrojowej nastąpiło rozgrabienie za bezcen majątku narodowego, co
doprowadziło do ogromnego bezrobocia i do emigracji młodego pokolenia z kraju. Poszczególne ekipy rządowe sukcesywnie sprzedawały
majątek narodowy, nie swój, ale majątek całego narodu, wypracowany
także w trudnych czasach komunistycznych. Wielu postkomunistów
obłowiło się niemałymi majętnościami. Trzeba to uznać za zdradę
ideałów „Solidarności”. Niektórzy przywódcy zostawili robotników,
sami zaczęli się kłócić i walczyć o największe kęsy ze zdobyczy.
Do liberalnych mediów, będących często na usługach obcych,
nieprzyjaznych Polsce sił, powróciła zasada „poprawności politycznej”. Okazało się, że nie wszyscy wzięli solidarnie brzemiona podjętych reform na ramiona. Dzisiaj ciężary życia dźwiga znowu zwykłe
społeczeństwo. Niektórzy zrzucili brzemiona na ramiona drugich.
Zapędzili się za pieniądzem, za władzą, nie pomnąc na potrzeby
i biedę drugich. Do swoich egoistycznych celów dążyli niekiedy nieuczciwymi ścieżkami., czasem drogami korupcji i oszustwa. O takich
trzeba powiedzieć, że zdradzili i roztrwonili ideały „Solidarności”.
Przypuszcza się, że niektórzy czynili to za proﬁty czerpane od naszych
zagranicznych nieprzyjaciół.
Panu Bogu dziękujemy, że w ostatnich latach nastąpił w naszej
Ojczyźnie czas dobrych zmian. Cieszy nas to, że w gremiach parlamentarnych, rządowych a także i samorządowych jest wiele osób,
które swoje stanowiska i urzędy traktują jako służbę Ojczyźnie, jako
troskę o dobro wspólne Narodu, na bazie wartości chrześcijańskich
i społecznej nauki Kościoła. Polska ciągle ma szansę ochronić Europę
przed dekadencją, przed utratą tożsamości chrześcijańskiej, przed
niszczeniem klasycznej cywilizacji euroatlantyckiej. W ciągu ostatniego stulecia Polska przekazała Europie i światu wiele wartości, a wśród
nich: Bitwę Warszawką, św. Maksymiliana Marię Kolbego, św. Jana
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Pawła II, „Solidarność” i tych, którzy walczyli piórem i orężem za
wolność waszą i naszą.

Zakończenie
Zatroskani o lepsze jutro naszej Ojczyzny, Europy i świata, módlmy
się dzisiaj w czterdziestą rocznicę narodzin „Solidarności” o Boże
wsparcie, o nowy cud, by sercami wszystkich Polaków i narodów
świata kierował duch uczciwości, duch prawdy i dobra, duch solidarności i miłości. Amen.

9.
BP IGNACY DEC

KARDYNAŁ MARIAN JAWORSKI (1926-2020)
– PHILOSOPHORUM DECUS
ET THEOLOGORUM PRINCEPS
Kraków, 10 września 2020 r. – Homilia wygłoszona w kolegiacie
św. Anny w czasie Mszy św. za śp. kard. Mariana Jaworskiego, byłego
rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
(1981-1998), późniejszego arcybiskupa metropolity lwowskiego
obrządku łacińskiego (1991-2008)

Wstęp
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,
Metropolito Krakowski;
Ekscelencje, Najczcigodniejsi Księża Biskupi;
Magniﬁcencje, czcigodni księża i panowie rektorzy Uczelni
Krakowskich na czele z ks. prof. dr hab. Robertem Tyrałą,
rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II;
Prześwietne duchowieństwo diecezjalne i zakonne;
Szanowni przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych: panie wojewodo, panie marszałku, panie
prezydencie;
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Szanowni przedstawiciele świata nauki i kultury;
Szanowni przedstawiciele służb mundurowych;
Czcigodne osoby życia konsekrowanego;
Droga młodzieży akademicka;
Drodzy Krakowianie: bracia i siostry w Chrystusie;
„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka.
Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście za unicestwienie, a oni trwają w pokoju” (Mdr
3, 1-3) – to słowa mędrca Pańskiego, mówiące o życiu wiecznym
człowieka. Chrystus zaś wymienia kategorie ludzi. żyjących na ziemi, którzy odziedziczą królestwie niebieskie i kończy proklamację
błogosławieństw słowami: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka
jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5, 12a). Słowa te dziś odnosimy
do śp. kard. Mariana Jaworskiego, gdyż znajdują one w Jego osobie
swe wypełnienie. Dla Niego te słowa o Bogu, o niebie, o wieczności,
o nieśmiertelności człowieka były – tu na ziemi – nie tylko prawdą wiary, prawdą zawartą w Bożym objawieniu i przybliżaną przez
teologię, ale dla Niego była to także prawda ﬁlozoﬁi, prawda, która
wyrasta z zadumy nad światem i nad człowiekiem. Spróbujmy zdobyć
przekonanie, że tak właśnie było w życiu tego wielkiego pasterza
Kościoła i mecenasa nauki katolickiej.
Śp. kard. Marian Jaworski ma za sobą niezwykłą drogę życia,
która w sobotę, 5 września br. zakończyła się na tej ziemi. Na kapłańskim, biskupim i kardynalskim odcinku tej drogi, który obejmuje
70 lat, odnajdujemy dwie katedry, z których dzielił się On z innymi
mądrością przyrodzoną – naukową, głównie ﬁlozoﬁczną i mądrością
nadprzyrodzoną, zawartą w prawdach wiary. Od roku 1955 była to
katedra akademicka, doktorska i profesorska, a od roku 1984 także
katedra biskupia i kardynalska. Stąd też można powiedzieć, że Ksiądz
Kardynał był człowiekiem Kościoła i nauki, był kapłanem, biskupem
i kardynałem i jednocześnie nauczycielem akademickim, profesorem.
Dla nas nadszedł czas pożegnania go do wieczności, a równocześnie
czas zastanowienia się jakie wartości przekazał nam Bóg przez jego
ziemskie życie: wartości dla Kościoła i Narodu, dla osób duchownych
i świeckich. Już o tym wiele powiedziano i napisano, z pewnością
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wiele jeszcze pojawi się wokół Jego osoby słów i tekstów. Jesteśmy
przekonani, że zmarły pasterz i uczony znajdzie godne i zasłużone
miejsce w dziejach Kościoła, także w polskiej nauce i kulturze. Dzisiaj,
w krakowskim etapie jego pogrzebowego pożegnania w kolegiacie
św. Anny, w środowisku akademickim, spójrzmy na jego zasługi
i przesłanie przekazane nam z katedry profesorskiej. Moje skromne,
wstępne reﬂeksje układam w trzy części, odnosząc je kolejno do jego
działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-organizacyjnej oraz
do jego działalności na rzecz nauki katolickiej w Polsce.

1. Działalność naukowo-badawcza
Kardynał Marian Jaworski przeszedł w swojej młodości przez
dobrą formację ﬁlozoﬁczno-teologiczną. Jego umysł i serce ukształtowały głównie trzy wybijające się w latach powojennych środowiska
ﬁlozoﬁczno-teologiczne w Polsce: krakowskie, lubelskie i warszawskie. W Krakowie, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zdobył magisterium (1950) i doktorat (1952) z teologii. W Lublinie, na Wydziale Filozoﬁi Chrześcijańskiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, osiągnął magisterium (1954) i doktorat
(1955) z ﬁlozoﬁi. W Warszawie zaś, w Akademii Teologii Katolickiej,
uzyskał habilitację (1966). Te trzy środowiska wytyczyły do pewnego
stopnia młodemu adeptowi nauki styl uprawiania ﬁlozoﬁi i teologii. Lublin ugruntował w młodym ks. Jaworskim głównie postawę
arystotelesowsko-tomistyczną. Kraków, z myślicielami tej rangi co
Roman Ingarden a potem ks. Karol Wojtyła, skierował uwagę młodego tomisty na wartość metody fenomenologicznej w uprawianiu
ﬁlozoﬁi dla potrzeb dzisiejszej teologii i kultury. W Warszawie zaś
i nadal w Krakowie tworzył własne koncepcje ﬁlozoﬁczne. W ten
sposób ks. dr Marian Jaworski wszedł na drogę ubogacania tradycyjnego tomizmu realistyczną fenomenologią. Jak sam to wyznał: „Filozoﬁa winna być «szkołą dobrego myślenia», musi być
«fenomenologiczna», a zarazem «metaﬁzyczna»”. W tej postawie
stał się podobny do kard. Karola Wojtyły a także do Edyty Stein,
przy czym ta ostatnia zaczęła od fenomenologii i doświadczając jej
niewystarczalności, zwróciła się do tomizmu, zaś kard. Jaworski
formacyjnie przeszedł drogę odwrotną – od tomizmu ku fenomenologii (oczywiście bez porzucania tomizmu). Dziedziną, nad którą
najpierw pochylił się była religia, a dokładniej przeżycie religijne
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ujawniające się w doświadczeniu religijnym. Inspirując się myślą
Romano Guardiniego, a także w jakiejś mierze Maxa Schelera, lowańczyka Alberta Dondeyne’a i innych fenomenologów, ks. Jaworski
stał się na gruncie polskim pionierem nowego sposobu uprawiania
ﬁlozoﬁi religii. Zafascynował go fenomen przeżycia religijnego, jako
zjawiska jedynego w swoim rodzaju, nie dającego się zredukować do
innych, mimo że z innymi jest ono często współdane. To samo dotyczyło samej religii jako szczególnego sposobu egzystencji ludzkiej.
Najwłaściwszą metodą jej odkrycia i poznawczego ujęcia zdaniem
Księdza Kardynała jest metoda stosowana przez fenomenologię.
Jednakże na sferze zjawiskowej Kardynał się nie zatrzymał. Będąc
wiernym uczniem Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, wiedział, że
ﬁlozof klasyczny musi iść dalej i szukać uwarunkowań ontycznych
fenomenu religijności, co prowadzi nieuchronnie do odkrycia Boga
jako korelatu ludzkiej religijności.
Ten typ podejścia oznaczał, że Kardynał nie podzielał do końca poglądu niektórych tomistów, że ﬁlozoﬁa Boga nie może być
traktowana jako autonomiczna dyscyplina ﬁlozoﬁczna, gdyż – ich
zdaniem – stanowi ona istotną część metaﬁzyki ogólnej, pełniąc rolę
jakby jej zwornika. Tak np. uznawał o. M.A. Krąpiec OP. Zdaniem
Kardynała ﬁlozoﬁa Boga jest spokrewniona właśnie z ﬁlozoﬁą religii,
gdyż odkrywa ona Transcendencję, którą się „dosięga” w przeżyciu
religijnym, w aktach osobowej wiary. Sprawa ta wiązała się także
z ujmowaniem relacji Boga ﬁlozofów (metaﬁzyki) do Boga religii
(Abrahama, Izaaka i Jakuba). Ksiądz Kardynał uważał to rozróżnienie
za zbyteczne. Wbrew niektórym myślicielom, uważał, iż „ﬁlozoﬁa
i religia – nie utożsamiając się bynajmniej – przenikają się wzajemnie
i że tym samym teoria dwóch prawd w problematyce Boga nie jest
możliwa” (Kard. M. Jaworski, Wybór pism ﬁlozoﬁcznych, Olecko
2003, s. 176).
Nowe pomysły na terenie ﬁlozoﬁi religii i ﬁlozoﬁi Boga nie wyczerpywały wszakże całej reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej ks. profesora Mariana
Jaworskiego. W jego publikacjach znajdujemy także wiele specjalistycznych tekstów z zakresu ﬁlozoﬁi człowieka. Lektura tych tekstów
każe nam zauważyć, że inspiracją i bodźcem do tej reﬂeksji antropologicznej były analizy personalistyczne kard. Karola Wojtyły zawarte
w dziele Osoba i czyn. Rozwiązania antropologiczne ks. profesora
Jaworskiego były zbliżone do poglądów kard. Wojtyły. Kardynał
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Jaworski może być uważany za przedstawiciela tzw. antropologii integralnej, w której ma miejsce połączenie fenomenologii człowieka
z metaﬁzyką człowieka, ﬁlozoﬁi świadomości z ﬁlozoﬁą bytu, podejścia
przedmiotowego z podejściem podmiotowym.

2. Działalność dydaktyczna i administracyjna
Działalność naukowo-badawczą dopełniał Ksiądz Kardynał działalnością dydaktyczną i administracyjną. Był wykładowcą prawie
we wszystkich Wyższych Seminariach Duchownych w Krakowie.
Przez wiele lat prowadził zajęcia w Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie, w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu
i oczywiście w swojej macierzystej uczelni w Papieskim Wydziale
Teologicznym, a potem w Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. Wyjeżdżał z wykładami gościnnymi do innych ośrodków
teologicznych krajowych i zagranicznych. Zapraszały Go z wykładami
znane uczelnie, m. in. w Wiedniu, Grazu, Bochum, Monachium,
Regensburgu, Pasawie, Paryżu, Neapolu, Mediolanie i Rzymie.
Kardynał Jaworski ma także ogromne zasługi w organizowaniu
i czynnym uczestnictwie w Kongresach Teologów Polskich, w różnych sympozjach i sesjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jego talent w dziedzinie akademickiej uwidocznił
się także w pełnieniu funkcji administracyjnych powierzanych mu
przez władze kościelne i gremia uczelniane. W latach 1973–1982 ks.
prof. Marian Jaworski pełnił funkcję dziekana Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Krakowie. Gdy 8 grudnia 1981 r. Jan Paweł II erygował Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, ks. prof. Jaworski
został jej pierwszym rektorem. Funkcję rektora pełnił do roku 1988,
będąc już w ostatnich latach biskupem..

3. Działalność na rzecz nauki katolickiej w Polsce
Kardynał Marian Jaworski posiada także ogromne zasługi na polu
troski o sprawy nauki katolickiej w Polsce. Od 1970 roku pełnił funkcję sekretarza Komisji Episkopatu do Spraw Nauki przy Konferencji
Episkopatu Polski. W roku 1973 został sekretarzem Rady Naukowej
Episkopatu Polski. Pełniąc te funkcje prowadził rozmowy z ówczesnymi władzami oświatowymi, zabiegając o zagwarantowanie tożsamości kościelnych wyższych uczelni przez uznanie ich podmiotowości
prawnej i uregulowanie ich statusu prawno-publicznego.
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Aby uwydatnić zasługi ks. prof. Mariana Jaworskiego w tym
sektorze, należy przypomnieć, w jakiej sytuacji znalazło się wyższe
szkolnictwo kościelne w naszym kraju w ostatnich dziesiątkach lat.
Przed drugą wojną światową istniało w Polsce pięć wydziałów teologicznych na uniwersytetach: w Krakowie, Lwowie, Wilnie, Warszawie
i Lublinie. Stanowiły one silne ośrodki przedwojennej myśli teologicznej. W czasie drugiej wojny światowej teologia polska, wraz z nauką
i kulturą, poniosły ogromne straty personalne. W wyniku przesunięcia granic odpadły wydziały teologiczne Lwowa i Wilna. Pomimo
usilnych zabiegów władz kościelnych nie reaktywowano Wydziału
Teologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 1954 zostały natomiast usunięte przez władze komunistyczne Wydziały Teologii
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. W ich
miejsce utworzono w Warszawie Akademię Teologii Katolickiej
z ograniczoną ilością studentów. Mocno ograniczono w działalności
Wydział Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Teologię
katolicką zepchnięto do seminariów duchownych, w których poziom
kształcenia był różny i które były przeznaczone do likwidacji. Kościół
w Polsce walczył o przetrwanie. W kraju panowała ostra cenzura. Wiele cennych prac z zakresu teologii nie mogło się ukazywać
drukiem. Represjonowano zwłaszcza teologów zajmujących się społeczną nauką Kościoła. Alumnów seminariów duchownych brano
do zasadniczej, dwa lata trwającej, służby wojskowej. Podejmowano
różne metody, by odciągnąć ich od studiów seminaryjnych, a przez
to i od kapłaństwa.
Kościół jednak nie pogodził się z restrykcyjną polityką władz komunistycznych wobec teologii i uczelni kościelnych. Nie pogodził się także
Kościół krakowski z likwidacją Wydziału Teologii w Krakowie. Szybko
podjęto starania o teologię akademicką w tym mieście. Motorem
owych zabiegów stał się bp Karol Wojtyła. Gdy została zabarykadowana droga państwowa do tego celu, podjęto drogę kościelną.
W wyniku krakowskich starań, dnia 16 grudnia 1959 roku Watykańska
Kongregacja Seminariów i Studiów Uniwersyteckich wydała Dekret,
potwierdzający istnienie Wydziału Teologicznego w Krakowie
w ramach Arcybiskupiego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Krakowskiej. Na początku lat sześćdziesiątych funkcjonowała już
w Krakowie Rada Wydziału Teologicznego. Stosunkowo szybko
ukształtowano jego strukturę i otrzymano jej zatwierdzenie przez
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Watykańską Kongregację Seminariów i Studiów Uniwersyteckich,
która uznała studia teologiczne Archidiecezjalnego Seminarium
Duchownego w Krakowie za kontynuację Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jednakże droga do prawnego uznania przez władze państwowe
tegoż Wydziału, przekształconego potem w Papieską Akademię
Teologiczną, była trudna i daleka. Znalazł się na niej od samego początku ks. prof. Marian Jaworski. Jako dziekan Papieskiego
Wydziału Teologicznego a potem jako pierwszy rektor Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie i zarazem jako sekretarz Komisji
Episkopatu do Spraw Nauki przy Konferencji Episkopatu Polski
oraz sekretarz Rady Naukowej Episkopatu Polski, włączył się usilnie
w starania o uznanie przez władze państwowe Krakowskiej Uczelni
Teologicznej, a także innych Papieskich Wydziałów Teologicznych
we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu i o równy ich status akademicki z innymi uczelniami wyższymi naszego kraju. Pod auspicjami i szerokim poparciem kard. Karola Wojtyły, przewodniczącego
Komisji Episkopatu do Spraw Nauki przy Konferencji Episkopatu
Polski a potem przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu, prowadził ks. prof. Marian Jaworski rozmowy i negocjacje w różnych
gremiach ministerialnych o akademicką teologię i prawny status wydziałów teologicznych. Należy zaznaczyć, że w pertraktacjach tych
nie chodziło jedynie o uznanie i regulacje prawne dla Papieskiego
Wydziału Teologicznego a później Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie, ale także o takie same prawa dla Papieskiego Wydziału
Teologicznego we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu. Jak zaświadczają o tym świadkowie i uczestnicy tych starań i pertraktacji, były takie
chwile, kiedy chciano uznać status prawny jedynie Papieskiej Uczelni
w Krakowie z pominięciem Wydziałów Papieskich we Wrocławiu,
Warszawie i Poznaniu. Ks. prof. Marian Jaworski jako główny negocjator tych spraw nigdy nie zgodził się na załatwienie owych praw jedynie
dla Krakowa, ale dla wszystkich Wydziałów Papieskich w Polsce.
Pozytywnym owocem owych długoletnich i trudnych zabiegów był
ogłoszony w dniu 16 lutego 1981 roku dokument ministra Jerzego
Kuberskiego, kierownika Urzędu do Spraw Wyznań, w którym
wymienił on różne instytucje kościelne mające osobowość prawną
w państwie polskim i zaliczył do nich także papieskie wydziały teologiczne w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu. Znaczącym
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ukoronowaniem wspomnianych wyżej zabiegów i negocjacji była
„Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu
uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez państwo
stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie” z datą
30 czerwca 1989 r. Umowa ta była dużym osiągnięciem Kościoła
w Polsce, gdyż przyznawała uczelniom papieskim osobowość prawną,
a w par. 15, p. 5 oznajmiała, że „Stopnie naukowe nadawane przez
uczelnie papieskie są równoważne ze stopniami naukowymi nadawanymi przez państwowe jednostki organizacyjne”.
Należy podkreślić, że w owym uregulowaniu statusu cywilnego
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz innych uczelni
kościelnych w Polsce, szczególne zasługi posiada właśnie kard. Marian
Jaworski jako ówczesny dziekan i rektor oraz główny negocjator strony
kościelnej ze stroną państwową. Owe zasługi widział dobrze i doceniał
Jan Paweł II. W liście skierowanym do bpa Mariana Jaworskiego,
odczytanym 23 czerwca1984 roku w katedrze na Wawelu, podczas jego
święceń biskupich, papież zamieścił słowa: „Pragnę Ci podziękować
za wszystko, co poprzez lata Twojej pracy kapłańskiej i profesorskiej
uczyniłeś dla sprawy nauki katolickiej w Polsce. Sprawę tę umiłowałeś
całym sercem, wnosząc w nią całą precyzję i autentyczność znaczeń
i zadań, których ta doniosła dla Kościoła i społeczeństwa sprawa się
domaga”. Nie mogło być lepszego potwierdzenia, uznania i nagrody
dla Księdza Kardynała za wniesiony trud w dzieło promocji nauki
katolickiej w Polsce.

Zakończenie
Osiągnięcia kard. Mariana Jaworskiego na polu polskiej ﬁlozoﬁi,
zwłaszcza w dziedzinie ﬁlozoﬁi religii, ﬁlozoﬁi Boga i ﬁlozoﬁi człowieka, a także zasługi w dziele umacniania i promocji katolickiej
nauki w Polsce stanowią podstawę, aby go obdarzyć średniowiecznym określeniem: philosophorum decus et theologorum princeps –
„ozdobą ﬁlozofów i księciem teologii”. Tytuł ten staje się jeszcze
bardziej usprawiedliwiony, gdy dołączymy zasługi Księdza Kardynała
na polu duszpasterskim, gdy uwydatnimy jego dokonania i zasługi jako
pierwszego po II wojnie światowej metropolity lwowskiego obrządku
łacińskiego (1991-2008). O tych osiągnięciach już wiele powiedziano i napisano, a spodziewamy się, że jeszcze wiele o tym usłyszmy
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i przeczytamy. Tu jedynie wspomnijmy, że Ksiądz Kardynał przyczynił
się do odrodzenia życia religijnego katolików na Ukrainie oraz do
odrodzenia się na tych terenach struktur diecezjalnych i hierarchii
Kościoła rzymsko-katolickiego. Jest to dzieło nie do przecenienia.
W obecnej sytuacji narodowej i wyznaniowej wymagało ono niezwykłej delikatności, mądrości, roztropności i cierpliwości. Można
powiedzieć, że Ksiądz Kardynał z nawiązką wypełnił życzenie i troskę
św. Jana Pawła II o odrodzenie się Kościoła łacińskiego na ziemiach
drugiej co do wieku metropolii Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Pan
Bóg podwójnie wynagrodził ten jego pasterski trud. Otóż, Ksiądz
Kardynał miał zaszczyt gościć Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi
lwowskiej w dniach 25-27 czerwca 2001 roku, a potem dane mu było
zaopatrzyć Ojca Świętego, swego wiernego przyjaciela, na drogę do
wieczności świętym wiatykiem i być świadkiem Jego agonii i przejścia
do Domu Ojca w sobotni wieczór, 2 kwietnia 2005 r.
Pozwólcie drodzy bracia i siostry, że na koniec wypowiem jeszcze
bezpośrednie słowo do naszego Zmarłego. Eminencjo, Czcigodny
i Kochany Księże Kardynale, mówimy do Ciebie przy martwym Twoim
ciele, ale żyjącym duchu: dziękujemy Panu Bogu za Ciebie, za to, co
Bóg przez Ciebie uczynił dla Kościoła, dla Krakowa, dla Polski, dla
Ukrainy, dla polskiej nauki. Dziękujemy Tobie za przykład ufnej,
pokornej wiary i ogromnej wiedzy, zwłaszcza ﬁlozoﬁczno-teologicznej,
która w połączeniu z wiarą była mądrością, którą nas obdarzałeś.
Czyniłeś to z klasą, z wielką pokorą wobec Pana Boga i ludzi, wobec
prawdy, dobra i piękna. Dziękujemy za Twoją miłość do Kościoła,
do Matki Najświętszej, do Lwowa, do Kalwarii Zebrzydowskiej, do
Krakowa, do katedry profesorskiej i do katedry biskupiej, kardynalskiej. Dziękujemy za łączenie w swoim myśleniu, mówieniu i działaniu mądrości ze świętością, wiary i rozumu, religii i nauki, ﬁlozoﬁi
i teologii, ﬁlozoﬁi i pozostałych nauk. Niech Bóg, któremu tu na
ziemi służyłeś, służąc Kościołowi, obdarzy Cię wiekuistą miłością,
światłością i pokojem. Amen.
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10.
BP IGNACY DEC

AD MAIORA NATUS SUM – DO WYŻSZYCH RZECZY
JESTEM STWORZONY
Jasna Góra 18 września 2020 r. – Homilia podczas rekolekcji
dla Bractwa NMP Królowej Korony Polskiej

Wstęp
Na początku naszej rekolekcyjnej drogi liturgia Kościoła przybliża nam postać świętego młodzieńca i obdarza nas słowem Bożym,
odnoszącym sie do niego i do nas. Przypomnijmy najpierw w zarysie
biogram św. Stanisława Kostki i zastanowimy się nad przesłaniem
dla nas jego życia, a potem odniesiemy do naszego życia usłyszane
dziś słowo Boże.

1. Rys biograﬁczny św. Stanisława Kostki
Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie koło Przasnysza w końcu
grudnia 1550 r. W czternastym roku życia wraz ze starszym bratem
Pawłem i pedagogiem Bilińskim został wysłany do Wiednia. Tam podjął naukę w gimnazjum cesarskim, prowadzonym przez jezuitów. Był
uczniem bardzo uzdolnionym i pilnym, dlatego robił duże postępy
w nauce. Równocześnie prowadził głębokie życie religijne. Wkrótce
zrodziło się w nim powołanie kapłańskie. Realizacji powołania sprzeciwiała się jednak rodzina. Stanisław postawił na swoim. W sierpniu 1567
r. opuścił potajemnie Wiedeń i udał się pieszo przez Bawarię do Rzymu.
W październiku tego samego roku został przyjęty do Towarzystwa
Jezusowego przez samego generała jezuitów Franciszka Borgiasza.
Nowicjat odbywał przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Wszystkich
zachwycił swoją duchowością, rozmodleniem i dojrzałością życiową.
Wnet jednak zapadł na zdrowiu, zachorował na malarię i niespodziewanie zmarł 14 sierpnia 1568 r., mając zaledwie 18 lat. Stosunkowo szybko
rozpowszechnił się jego kult zarówno we Włoszech, jak i w Polsce.
Stanisław został ogłoszony patronem młodzieży. Najpierw był czczony
w dniu 13 listopada, zaś od kilkunastu lat czcimy go w liturgii Kościoła
18 września, łącząc jego osobę z jesiennym dniem modlitw za młodzież.
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Świętemu Stanisławowi przypisywane jest powiedzenie: ad maiora
natus sum – „do wyższych rzeczy jestem stworzony”. Słowa te, na
pierwszy rzut oka, można by zinterpretować niekorzystnie dla św.
Stanisława. Można by w nich widzieć przejaw jakiejś pychy czy niezdrowej ambicji. Jednakże w słowach tych kryje się wielka mądrość.
Owe maiora – „wyższe rzeczy” – to są wyższe wartości. Wskazują one
na maksymalizm etyczny. Zawarte jest w nich pragnienie dążenia do
wyższych wartości duchowych i ich osiągania modlitwą i osobistym
wysiłkiem.
Tego typu program zalecają wybitni pedagodzy i wychowawcy.
Młody człowiek winien widzieć ideały, wartości, godne zdobywania.
Winny go one fascynować i mobilizować do wysiłku, by je w trudzie
i znoju zdobywać. Ważne jest to, by chcieć stawać się dobrym, doskonałym, świętym. Dobre pragnienia są początkiem naszej drogi
do duchowego sukcesu.
Wspomniana dewiza życia św. Stanisława Kostki wiąże się jeszcze
z inną zasadą ewangeliczną, mianowicie, że w drodze do osiągnięcia
dobra, trzeba umieć zapierać się samego siebie, brać na co dzień
krzyż i naśladować Chrystusa (por. Mt 16, 24). Święty Stanisław nam
przypomina, że każde wielkie dobro trzeba okupić wysiłkiem, często
cierpieniem. Mówią mądrzy ludzie: „kto się nie poświęci niczego nie
dokona”; per aspera ad astra – „przez ciernie do gwiazd”; per crucem
ad lucem – „przez krzyż do światła”. Zasady te są tak ważne także
w pracy nad osobistą czystością moralną. Czystość jest też wartością,
którą trzeba często okupić wyrzeczeniem opanowaniem, samozaparciem, ale taka postawa owocuje potem w dojrzałej miłości.

2. Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki
W pierwszym czytaniu, wyjętym z Pierwszego Listu św. Jana
Apostola, otrzymujemy przestrogę przed miłowaniem tego, co promuje świat, ten świat w znaczeniu negatywnym, który jest przeciwny
Bogu. Apostoł przestrzega nas przed potrójną pożądliwością świata. Ta potrójna pożądliwość to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu
i pycha tego życia.
Pożądliwość ciała płynie z otrzymanego od Boga popędu seksualnego. Ten popęd jest dany do przekazywania życia, aby trwał na
ziemi rodzaj ludzki. Jednakże popęd seksualny u człowieka, w odróżnieniu od tego popędu w świecie zwierzęcym, winien być kierowany
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rozumem i winien realizować się w określonych przez Stwórcę warunkach i okolicznościach, a więc w małżeństwie i rodzinie. Wiemy
z doświadczenia, jak wielkie dramaty a nawet tragedie powoduje
niewłaściwe kierowanie swoją pożądliwością cielesną.
Druga pożądliwość to pożądliwość oczu. Jest to przesadna pogoń
za wartościami materialnym. Jest to pazerność na to, by jak najwięcej
posiąść, aby więcej mieć. A wiemy, że w chwili śmierci i tak musimy
wszystko zostawić tu na ziemi. Idziemy do wieczności tylko z uczynkami: dobrymi lub złymi, a o zostawiony majątek kłócą się niekiedy
członkowie rodziny zmarłego.
Trzeci rodzaj pożądliwości wymieniony przez św. Jana Apostoła
to pycha tego życia. Utożsamiamy ją z pogonią za władzą, za sławą,
za pozycją społeczną, która daje władzę i pieniądze. Widzimy dzisiaj
gołym okiem jakie stosuje się kombinacje, jakie stosuje się środki. by
zdobyć władzę czy jakieś intratne stanowisko. Apostoł zakończył tę
przestrogę słowami: „Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość;
kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki” (1 J 2, 17).

3. Przesłanie Ewangelii dnia – święta św. Stanisława Kostki
W dzisiejszej Ewangelii czytamy o zagubieniu się Jezusa w czasie
dorocznej pielgrzymki do Jerozolimy. Jezus świadomym działaniem
stał się powodem zmartwienia rodziców, ale postawił wyżej „sprawy Ojca”, ewangelizację pielgrzymów w świątyni, aniżeli przykrość
uczynioną swoim rodzicom. Coś podobnego spotykamy w życiu św.
Stanisława Kostki, który wstąpienie do klasztoru i oddanie się na
służbę Bogu i ludziom w kapłaństwie postawił wyżej aniżeli przykrość, jaką sprawił swoim rodzicom. Naśladując Chrystusa, wskazał
na potrzebę zachowywania właściwej hierarchii wartości.
Moi drodzy, niektórzy mają problem ze św. Stanisławem Kostką.
Jak traktować młodzieńca, który był nieposłuszny rodzicom, uciekł
z domu, by zostać jezuitą? Mówiono mu, że jest za młody, za mało
doświadczony, innymi słowy, niedojrzały. Przyszłość, jaką dla niego
planowano była zupełnie inna niż stan zakonny. Używano wszelkich
możliwych środków, by zrezygnował ze swoich planów. On zaś miał
tylko jeden argument: pragnienie bycia bliżej Boga, całkowite oddanie
Mu swojego życia w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie w zakonie. Rodzice mogli powtórzyć pytanie Maryi: „Synu, czemu nam to
uczyniłeś?”. Odpowiedź była jedna: tu jest moje miejsce, moje życie
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jest własnością Boga i tylko Jemu chcę je dać. Tu widać, jak inna
jest miara mądrości Bożej. Nie liczba lat, nie wyuczone formułki,
ale czystość serca, otwarte ucho i serce na głos Boga, szukanie Jego
woli i podążanie Jego drogą. To jest właśnie mądrość, którą Bóg
oﬁaruje człowiekowi.
I jeszcze jeden wniosek z dzisiejszej Ewangelii może być ważny.
Uczmy się od Maryi wierności w wypełnianiu obowiązków religijnych:
tych wynikających z Bożego prawa, ale także tych wypracowanych
przez tradycję narodową. W przypadku Maryi były to coroczne pielgrzymki do Jerozolimy, do świętego miasta na spotkanie z Bogiem
i z ludźmi. Ewangelista Łukasz nadmienił: „Rodzice Jezusa chodzili
co roku do Jerozolimy na Święto Paschy” (Łk 2, 41). Przestrzegajmy
i my zdrowej tradycji kościelnej i narodowej.

Zakończenie
Prośmy dziś naszą Matkę Jasnogórską, ale także i św. Stanisława
Kostkę, patrona naszej młodzieży o taką właśnie Stanisławową mądrość dla naszej młodzieży, by nie szukała w życiu łatwizny, by stawiała
sobie ambitne, zdrowe cele, a podążając drogą rzetelnego wysiłku,
samozaparcia dojrzewała i dorastała do świętości. Amen.

11.
BP IGNACY DEC

JAKO SŁUCHACZE, WYPEŁNIAJĄCY I SIEWCY
BOŻEGO SŁOWA
Jasna Góra, 19 września 2020 r. – Homilia wygłoszona w bazylice
jasnogórskiej, w czasie rekolekcji dla Bractwa NMP Królowej Korony
Polski i uczestników pielgrzymki seniorów na Jasną Górę

Wstęp
Czcigodni bracia w powołaniu kapłańskim;
Drodzy uczestnicy rekolekcji dla Bractwa NMP Królowej
Korony Polskiej;
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Drodzy Uczestnicy ogólnopolskiej pielgrzymki seniorów na
Jasną Górę;
Drodzy pielgrzymi, siostry i bracia w Chrystusie!
Bóg od wieków kieruje do ludzi swoje słowo. Ta siejba Boża
trwa do dzisiaj i będzie trwać do końca świata. Szczególnym miejscem zasiewu słowa Bożego jest Eucharystia. Jej pierwszą częścią
jest liturgia słowa Bożego. Oto dzisiaj, tu na Jasnej Górze, Bóg,
Odwieczny Siewca, rzucił ziarno swojego słowa na glebę naszych
umysłów i serc. W ramach Pierwszego Czytania zasiał to słowo przez
św. Pawła Apostoła, z jego Pierwszego Listu do Koryntian, a w ramach Ewangelii przez św. Łukasza Ewangelistę.
Moi drodzy zauważmy, że wobec Bożego słowa, występujemy
w kilku rolach. Wymieńmy trzy najważniejsze: możemy i powinniśmy
być odbiorcami – glebą dla Bożego słowa, powinniśmy Boże słowo
zachowywać, czyli nim żyć oraz powinniśmy Boże słowo głosić, czyli
być jego siewcami. Gdy to sobie uświadomimy, to możemy skonstruować plan naszej homilii, która będzie miała trzy części: my jako
gleba dla Bożego słowa; zachowywanie, czyli życie słowem Bożym
oraz nasze apostolstwo ewangelizacyjne.

1. Nasze umysły i serca jako gleba dla Bożego słowa
Bóg przedstawia się nam dziś jako siewca, który zasiewa swoje
słowo na glebie naszych umysłów i serc. W przypowieści o siewcy
Pan Jezus wymienia cztery rodzaje gleby. Pierwszy rodzaj – to gleba,
która jest drogą. Oznacza ona tych ludzi, „którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli
i nie byli zbawieni” (Łk 8, 12). Drugi rodzaj gleby – to gleba skalista.
Oznacza ona tych, którzy „z radością przyjmują słowo, lecz nie mają
korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują” (Łk 8, 13).
Trzeci rodzaj gleby – to gleba ciernista. Oznacza ona tych, „którzy
słuchają słowa, lecz potem odchodzą a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu” (Łk 8, 14). I czwarty
rodzaj gleby, który wymienia Pan Jezus, to gleba urodzajna, żyzna.
Oznacza ona tych, „którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym
i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości” (Łk 8, 15).
Zauważmy, że ziarno siane jest jednakowe dla wszystkich. Ma te same
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możliwości kiełkowania i wzrostu. Jeśli nie wszystkie ziarna kiełkują
i wzrastają, dzieje się tak nie z powodu ziarna, ale z powodu gleby.
Tak może się zdarzyć u każdej i każdego z nas. Nasze serce może
być zatwardziałe z powodu przeszłych przeżyć, naszych grzechów.
Jesteśmy wtedy podobni do gleby będącej wydeptaną ścieżką. Może
być i tak, że usłyszane słowa podobają się nam i nawet powodują
zachwyt, ale po krótkiej próbie wprowadzenia ich w życie zachwyt
mija i zapominamy o nich. Jesteśmy wtedy podobni do gleby skalistej. Może być i tak, że słowo Boże padnie w nas na glebę ciernistą,
to znaczy w sytuację, w której jesteśmy przeniknięci sprawami tego
świata, które uważamy za najważniejsze i wtedy Bóg nie może ze
swoim słowem przebić się na pierwsze miejsce.
Po tym przypomnieniu rodzajów gleby, postawmy sobie postawić
pytanie, jaką glebą ja jestem dla Bożego słowa? Czy jestem glebą
podobną do drogi, do skały, do cierni, gdzie Boże słowo przepada,
nie przynosi owocu, czy też glebą żyzną, na której dzięki poświęceniu i wytrwałości pojawiają się dorodne owoce. To jest pytanie do
codziennego rachunku sumienia, także pytanie na naszą jasnogórską
pielgrzymkę, na nasze rekolekcje, pytanie, na które dzisiaj powinniśmy
sobie odpowiedzieć, tu na Jasnej Górze, przed Jezusem i Maryją.
Przejdźmy na następnego wątku.

2. Przyjęcie i wypełnianie słowa Bożego
Słowo przychodzące od Boga do nas domaga się z naszej strony
wiary. Wiara jest warunkiem słuchania słowa Bożego, ale jest także
i skutkiem tego słowa. Żeby uwierzyć Bogu, trzeba najpierw przyjąć
i poznać to, co mówi Bóg. Czasem potrzebne jest tu wyjaśnienie
i temu powinna służyć homilia albo jakiś dobry komentarz biblijny.
Adhortacja papieska Verbum Domini – Słowo Pana mówi, że na początku musi być poznawanie Bożego słowa. To słowo Boże jest tak
bogate, że za każdym razem, gdy przychodzi do nas, to przynosi nam
coś nowego, czego jeszcze nie wiedzieliśmy. Czasem Ewangelię czytamy dziesiątki razy i odkrywamy coś, czego do tej pory nie widzieliśmy.
Słyszeliśmy z pewnością o Romanie Brandstaedtterze, który będąc
Żydem, stał się chrześcijaninem i opowiedział się za Jezusem. Gdy był
kiedyś w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, zapytaliśmy go w dyskusji: „Co urzekło pana w chrześcijaństwie, co urzekło
pana u Chrystusa, że stał się pan Jego uczniem?”. Odpowiedział, że
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zgodność słowa Bożego Starego i Nowego Testamentu. W swojej
książce Krąg biblijny Brandstaedtter wspomina rodzinny dom, gdzie
Biblia zawsze leżała na stole, nie trzeba było jej szukać, gdy dziadek
miał ją wziąć do rąk, to najpierw mył ręce. Ten dziadek pewnego
dnia powiedział do wnuka: „Będziesz tę książkę nieustannie czytał, a gdy się zestarzejesz, to się przekonasz, że wszystkie książki,
które przeczytasz, wszystkie książki na świecie są tylko nieudolnym
komentarzem do tej jedynej księgi”. Ważne słowa, godne uznania
i zapamiętania. Gdy 1881 roku umierał w Petersburgu znany pisarz
rosyjski Fiodor Dostojewski, przed śmiercią kazał sobie przynieść
i czytać Ewangelię, która mu towarzyszyła w bolesnych latach więzienia na Syberii. Potem przekazał ją swoim dzieciom i powiedział:
„Czytajcie tę księgę, żyjcie nią”.
Moi drodzy, podczas Mszy św. czytamy uroczyście fragmenty Pisma
Świętego. Słowo Boże czytane podczas niedzielnej Eucharystii jest
szczególnym darem Pana Boga na rozpoczynający się tydzień. Słowo
Boże ogłaszane na codziennej Mszy św. jest darem Pana Boga na
konkretny dzień. Winniśmy do tego słowa wracać i żyć nim na co
dzień. Troskę o Boże słowo można porównać do troski o Eucharystię,
o kruszyny eucharystyczne, które zbieramy, by nie były podeptane,
by nie były znieważone. Podobnie winniśmy dbać o Boże słowo, by
nie było zapomniane, by nie było podeptane. Jakimś przedłużeniem
poznawania Pisma Świętego, Bożego słowa jest nasza lektura dobrych
książek religijnych, jest czytanie prasy katolickiej, słuchanie Radia,
choćby Radia Maryja, które ma zasięg ogólnoświatowy. Dokument
papieski Verbum Domini zachęca do tworzenia kręgów biblijnych, by
można było słowo Boże lepiej poznawać i się nim dzielić.
Drodzy bracia i siostry, mówiąc o poznawaniu słowa Bożego,
winniśmy sobie przypomnieć o obowiązku jego integralnej akceptacji.
Wiemy, że spotykamy chrześcijan, zwłaszcza w życiu publicznym, którzy przyznają się do katolickiej wiary, którzy nawet spełniają regularnie
praktyki duszpasterskie, a nie przyjmują niektórych prawd zawartych
w Piśmie Świętym. Nie przyjmują np. zasady moralnej nakazującej
chronić życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wielu
parlamentarzystów, a także katolików z kręgów życia publicznego
jest za stosowaniem zapłodnienia in vitro, które z punktu widzenia
etyki katolickiej jest niedozwolone, gdyż zawiera ukrytą aborcję. Jest
to jakaś schizofrenia wiary. tacy ludzie mają wiele twarzy. Wiemy,

Bp Ignacy Dec, Jako słuchacze, wypełniający i siewcy Bożego słowa

189

że niektórzy wybierają z Biblii to tylko, co jest dla nich wygodne,
a odrzucają to, co jest trudne. Mówią, że są katolikami, a aprobują
np. małżeństwa homoseksualne. Wiemy, że w takich sprawach nie
może być dyscypliny partyjnej, bo to jest sprawa sumienia. To jest
gwałt na sumieniach, jak się nakazuje dyscyplinę głosowania w takich
sprawach i wskazuje się, jak należy głosować. „Jak nie zagłosujesz, to
nie będzie cię na liście w następnych wyborach” i niektórzy się boją.
Pamiętajmy, że cała Ewangelia jest dla nas i cała domaga się akceptacji. Akceptacja słowa Bożego, to przypominanie ludziom aż do
znudzenia, że nie można być wybiórczym, gdy idzie o przyjmowanie
Bożego słowa.
Następnym naszym zadaniem, związanym z Bożym słowem jest
wypełnianie Bożego słowa. Pan Jezus w wielu miejscach o tym mówił, że „nie każdy, który mówi «Panie, Panie» wejdzie do Królestwa
Bożego, ale ten, kto wypełnia wolę mego Ojca” (Mt, 7, 21). Nie
można się zatrzymać na poznaniu, na akceptacji słowa, potrzebne jest
też jego wypełnianie: „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego
i zachowują je” (Łk 21, 28) – często można spotkać takie napisy na
ambonach. Ostatnim problemem, którym zamykamy naszą reﬂeksję
poświęconą Bożemu słowu, jest ten, czy mamy podejmować sprawy
związane z polityką. To jest dzisiaj kość niezgody. My mówimy, że
„tak”, ale są tacy, którzy się denerwują, gdy księża podejmą jakiś
problem społeczny. Każda działalność ludzka domaga się oceny moralnej, także działalność polityków, i Kościół nie może zamknąć ust,
gdy politycy tworzą prawo niezgodne z prawem naturalnym, z prawem
Bożym. Nie możemy milczeć, nawet za cenę strat materialnych czy
innych. Jako obywatele, a także jako pasterze, jako stróże wartości
religijnych i narodowych mamy prawo wypowiadać się także w sprawach społecznych i narodowych. Tutaj nie można sobie pozwolić na
zamknięcie ust.

3. Nasze apostolstwo ewangelizacyjne
Drodzy pielgrzymi i rekolektanci, w trzeciej, końcowej części
chcemy jeszcze dopowiedzieć, że słowo Boże przyjęte, przemyślane
i wprowadzane w nasze życie, jest do dzielenia się z drugimi. Pan
Jezus przed odejściem do nieba powiedział do uczniów: „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15).
To głoszenie Ewangelii nie obejmuje jedynie warstwy werbalnej,
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warstwy słowa, ale jest głoszeniem także poprzez czyny, poprzez
postawę życia. Mówiąc inaczej, jest zasiewem słowa Bożego naszym
słowem i naszym życiem. Głosząc słowo Boże spełniamy dobry uczynek, kierujemy kogoś na drogę prawdy i miłości. Ewangelia Chrystusa
nie ma równej sobie, myśl biblijna jest ciągle najsilniejsza tu na ziemi. Trzeba to jasno powiedzieć i często przypominać, chociaż jest
zwalczana i deptana, to jest niepokonana. Pan Jezus powiedział: „Na
świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Jam zwyciężył świat” (J 16, 33b).
Za Ewangelią stoi sam Chrystus. On został za prawdę ukrzyżowany,
ale zmartwychwstał. Ilekroć się krzyżuje prawdę, miłość, to potem
następuje jej zmartwychwstanie.
Moi drodzy, mówiąc o siejbie Bożego słowa, przypomnijmy sobie
bardzo wymowna scenę z powieści „Chłopi” Władysława Reymonta.
Gdy odchodził z tego świata Boryna, bohater powieści, w gorączce
przedśmiertelnej zerwał się i ruszył na pole. Nabrał w podwiniętą
koszulę ziemi i zaczął siać, bo wiedział, że siejba jest dla życia, że
siejba jest dla chleba. Podczas tej czynności padł martwy na rolę.
A wiatr jakby wołał: „Gospodarzu, nie odchodź!”.
Drodzy pielgrzymi, Pan Bóg w historii zbawienia w różny sposób
siał swoje słowo. Zasiewał je bezpośrednio, objawiając się człowiekowi
w jego duszy. Byli tacy ludzie, którzy mieli doświadczania mistyczne,
mieli wizje Pana Boga i słyszeli Jego głos, otrzymywali polecenie
od Boga, by to słowo komuś przekazać. Miało to miejsce np. u św.
Faustyny, która to wszystko, co doświadczyła przed Chrystusem, na
Jego polecenie notowała w swoim Dzienniczku, by Boży przekaz
dotarł do następnych pokoleń.
Moi drodzy, najczęściej jednak Pan Bóg głosił i głosi swoje słowo
przez ludzi, których wybiera i posyła. Kiedyś wybierał proroków. Gdy
nastała pełnia czasu, przysłał na świat swojego Syna jako naszego
Zbawiciela. On stał najważniejszym siewcą Bożego słowa na ziemi.
Tę misję siania Bożego słowa przekazał potem Apostołom i całemu Kościołowi. Tę misję otrzymujemy na chrzcie świętym, potem
jej odnowienie następuje podczas sakramentu bierzmowania. Jezus
zaprasza nas do zasiewu Bożego słowa. Wraz z pierwszym Siewcą,
którym jest Chrystus powinniśmy wyjść ze swoich domów, zejść z wygodnej kanapy, jak nam mówił papież Franciszek, porzucić samych
siebie, czyli naszą małoduszność i egocentryzm, by wraz z Nim siać
ziarna słowa Bożego. Świat, w którym żyjemy i któremu mamy głosić
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to słowo, jest bardzo różny, jest dla słowa Bożego różną glebą. Nie
powinniśmy się jednak tym zrażać ani się bać, że nasze starania
i świadectwo życia chrześcijańskiego nie przynoszą wielkiego plonu.
Wyjdźmy ponownie siać z Jezusem. Resztę Jemu zostawmy, wiedząc,
że to On jedynie daje wzrost i zapewnia, że wiele zasianych przez nas
ziaren, mocą Ducha Świętego wykiełkuję i wyda plon. Pamiętajmy,
że każde zdrowe ziarno nosi w sobie zarodek życia i potężne siły
witalne, wielkie energie życiowe. Siły te są tak potężne, że potraﬁą
nieraz przebić twardą pokrywę asfaltu, rozsadzić nawet potężną skałę.
Dzięki tym siłom małe ziarenko wyrasta w wielką roślinę, w piękny
kłos, w wielkie drzewo rodzące owoce. Pamiętajmy i wierzmy w to
mocno, że również w słowie Bożym tkwi ukryta, jak w ziarnie, tajemnicza, potężna siła witalna, siła tak wielka, że potraﬁ wydać owoce
na życie wieczne. Mówi o tym dziś Apostoł Narodów: „Zasiewa się
zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne –
powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się
ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe” (1 Kor 15, 42-44a). Stąd
też śpiewaliśmy dziś po pierwszym czytaniu refren: „W światłości
wiecznej będę widział Boga” (por Ps 56(55), 14c).
Na koniec wspomnijmy o znakomitych siewcach Bożego słowa.
Na ich czele są na pewno nasi wielcy hierarchowie: św. Jan Paweł II
i Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Sięgajmy jak najczęściej do
ich tekstów.

Zakończenie
Drodzy pielgrzymi, skierujmy prośbę, abyśmy byli zawsze urodzajną glebą dla Bożego słowa, byśmy nigdy nie zagłuszali w sobie głosu
Pana Boga, byśmy nastawiali odbiorniki naszych serc na częstotliwości,
na których nadaje nam swoje słowo Bóg. Prośmy także, abyśmy mieli
w sobie entuzjazm do dzielenia się słowem Bożym, abyśmy przez to
byli obecni w dziele budowania lepszego świata. Amen.
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12.
BP IGNACY DEC

BOŻA I LUDZKA SPRAWIEDLIWOŚĆ
Jasna Góra, 20 września 2020 r. – Homilia wygłoszona w kaplicy
Matki Bożej Jasnogórskiej na zakończenie rekolekcji dla
Bractwa NMP Królowej Korony Polskiej

Wstęp
Nasza obecna homilia ma tytuł: „Boża i ludzka sprawiedliwość”.
Podejmiemy w niej interpretację dzisiejszej przypowieści. Jest ona dosyć
trudna do zrozumienia. Posiada różne komentarze biblijne i liturgiczne.
Spróbujemy też podsumować drogę naszych trzydniowych rekolekcji, które zamykamy tą końcową Eucharystią, połączoną z aktem
zawierzenia się Najświętszemu Sercu Maryi.

1. Nasze ludzkie poczucie sprawiedliwości
Mówimy w naszym codziennym życiu o poczuciu sprawiedliwości.
Jest ono wpisane w naszą naturę. Jeżeli gdzieś pracujemy, to domagamy się słusznej zapłaty. Jeśli komuś wyświadczymy jakieś dobro,
spełnimy jakąś przysługę, to spodziewamy się jakiejś nagrody albo
przynajmniej jakiegoś uznania. W różnych transakcjach handlowych,
w pracach zleconych, zabiegamy, aby była zachowana zasada sprawiedliwości. Jeśli spotykamy się z krzywdą, niesprawiedliwością, to potraﬁmy protestować. Protesty społeczne, jakie miały miejsce w Polsce po
II wojnie światowej, były w dużej mierze wołaniem o sprawiedliwość.
Poczucie sprawiedliwości funkcjonuje także w szkolnictwie. Żalą
się niekiedy uczniowie, studenci, że bywają krzywdzeni przez niektórych nauczycieli, profesorów. Z kolei słyszy się powiedzenie tego
rodzaju: to jest sprawiedliwy nauczyciel, to jest sprawiedliwy profesor.
Jest wymagający, ale nikogo nie skrzywdzi. O poczuciu sprawiedliwości jest dziś mowa w Ewangelii.

2. Sprawiedliwość Boga połączona z miłosierdziem
Słuchając dzisiejszej opowieści ewangelicznej, możemy być
zdziwieni postawą gospodarza, który jakby nie zachował zasady
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sprawiedliwości, gdyż wszystkim najemnikom zatrudnionym w winnicy o różnym czasie kazał wypłacić tę samą kwotę: wszyscy otrzymali
po denarze. Po ludzku biorąc, było to niemoralne, niesprawiedliwe. Widać to zresztą po reakcji tych, którzy najdłużej pracowali.
„Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: «Ci ostatni,
jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili
ciężar dnia i spiekoty»” (Mt 20, 11-13). Jak zareagował na ten wyrzut
gospodarz? Odwołał się do czegoś, co przewyższa ludzką sprawiedliwość. Zwrócił uwagę na cnotę hojności, dobroci: „Przyjacielu, nie
czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co
twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.
Czy mi nie wolno uczynić z wami co chcę? Czy na to złym okiem
patrzysz, że ja jestem dobry?” (Mt 20, 13-16). A więc sprawiedliwość
nie była jedyną cechą, która znamionowała gospodarza, ale weszła
tu w grę także dobroć, hojność.
Skoro gospodarz z przypowieści jest obrazem Pana Boga, to
Chrystus pragnie nam dzisiaj uświadomić, że Bóg jest przebogaty
w dobroć, miłosierdzie, że swoją sprawiedliwość potraﬁ łączyć ze
swoim miłosierdziem. I właśnie tym zaskakuje człowieka. Ma inny
styl myślenia i działania, niż człowiek: „Bo myśli moje nie są myślami
waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa
górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje
nad myślami waszymi” (Iz 55, 8-9).

3. Bóg nas zaskakuje swym działaniem
Nie rozumiemy czasem strategii Bożego działania. Mamy kłopoty
ze zrozumieniem końcowych nawróceń wielkich krzywdzicieli, którzy
jednają się z Bogiem i według nauki Kościoła, otrzymują nagrodę
w niebie.
Kilkadziesiąt lat temu sąd przysięgłych w Paryżu wydał wyrok
śmierci na młodego człowieka J. Fescha (1930-1957). Ten młodzieniec, zdecydowany ateista, wychowany z dala od jakichkolwiek zasad
moralnych, napadł na kantor, śmiertelnie ranił właściciela, a w czasie
ucieczki zastrzelił policjanta i poranił wielu z tych, którzy go usiłowali
dopaść i oddać w ręce policji (25 II 1954). Po ujęciu i osadzeniu go
w więzieniu ów najpierw pojawił się w nim okres buntu, potem pogłębiająca się stopniowo zaduma nad złem swojego życia i czas coraz
bardziej świadomego poszukiwania Boga, a wreszcie czas nawrócenia
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(marzec 1955 r.). W ostatnią noc przed egzekucją napisał w dzienniku:
„Za 5 godzin zobaczę Jezusa”. Arcybiskup Paryża, kiedy po latach
odwiedzał skazanych w tym samym więzieniu, wspominając tego nawróconego – wtedy już dobrze znanego – skazańca, powiedział, że
gdyby kiedyś doszło do jego kanonizacji, byłaby to druga w historii
kanonizacja człowieka skazanego na śmierć. Pierwszej dokonał sam
Chrystus, kiedy z krzyża zapewnił razem z Nim ukrzyżowanego łotra
o zbawieniu. „Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju”
(Łk 23, 43). Ten także nawrócił się dosłownie w ostatniej chwili swego
życia i także otrzymał ów umówiony denar życia nieśmiertelnego.
My wszyscy, przez sam fakt przyjścia na świat, zawieramy taką
umowę o życiu i pracy w winnicy Bożej i o zapłacie za to – właśnie w wysokości 1 denara – który to oznacza nieśmiertelne życie
w Bogu, a więc zapłatę najwyższą. Dla jednych jest to zapłata za
zaledwie kilka pierwszych młodych lat, dla innych - za utrudzenie
całego długiego życia.

Zakończenie
Z pewnością trudno jest nam to zrozumieć. Zawierzmy jednak
Bogu ze świadomością, że Jego myśli i Jego drogi są nieco inne
niż myśli i drogi nasze; zawierzmy Jego Bożej opatrzności i miłości.
I bądźmy ostrożni w sądzeniu i wydawaniu ocen. Pamiętajmy o konkluzji dzisiejszej Ewangelii: „Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi
ostatnimi” (Mt 20, 16a).
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13.
BP IGNACY DEC

NA WZÓR ŚW. WACŁAWA –
UMIEĆ BYĆ WIERNYM BOGU W MIŁOŚCI
I W CIERPIENIU
Świdnica, 28 września 2020 r. – Homilia odpustowa
wygłoszona w katedrze świdnickiej w uroczystość św. Wacława,
drugiego patrona katedry świdnickiej

Wstęp przed Mszą św.
Czcigodni bracia kapłani,
drodzy wierni paraﬁi katedralnej w Świdnicy.
Święty Wacław żył w dziesiątym wieku, mniej więcej w latach
907-935. Był to czas chrystianizacji Europy północnej. Najpierw
Czesi przyjęli chrześcijaństwo, a potem od nich my je przyjęliśmy.
Święty Wacław jest pierwszym męczennikiem za wiarę w narodzie czeskim. Jest wzorem chrześcijanina, do którego się ciągle odwołuje zdrowa część narodu czeskiego przyznająca się do
chrześcijaństwa, chlubiąc się tym, że u początku państwowości
czeskiej był taki człowiek. Był to człowiek świecki, król Czech, który
odziedziczył władzę po swoim ojcu Wratysławie I. Wychowywała
go babcia św. Ludmiła. Tego, co zdobył w domu rodzinnym od
swojej babci, nie tylko się nie wyrzekł, ale bronił to i według wymogów wiary sprawował swoje rządy. Niech chciał się podobać
ludziom, ale zabiegał, by się podobać Bogu. Rodzony młodszy
brat Wacława – Bolesław zapłonął zazdrością wobec Wacława.
Nie wiemy dokładnie, jakie motywy nim kierowały, ale stanął na
czele opozycji wobec władcy narodu, którym był Wacław. Być
może motywem zbrodni było to, że Wacław w sprawowaniu władzy
kierował się zasadami Ewangelii, zasadami chrześcijańskimi. Za
namową brata Wacław został zamordowany w czasie poświęcenia
nowego kościoła.
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HOMILIA
Wstęp
Moi drodzy, w naszej homilii chcemy wysłuchane słowo Boże
odnieść do św. Wacława, współpatrona naszej świdnickiej katedry,
a także odnieść je do nas, abyśmy nim – tak jak to czynił św. Wacław
– kształtowali nasze codzienne życie.

1. Wierność Bożemu prawu
Przedstawione bohaterskie zachowanie się Eleazara miało miejsce
w drugim wieku przed Chrystusem, w czasach kiedy Palestyna była
pod panowaniem Seleucydów, którzy okrutnie prześladowali ujarzmionych Żydów. Zmuszali ich do przekraczania prawa żydowskiego
i do zachowywania prawa nowych władców, okupantów narodu. Tych,
którzy nie chcieli swojego prawa przekraczać, maltretowano i zabijano. Za króla Antiocha IV Epifanesa złapano Eleazara, jednego
z uczonych w Piśmie i zmuszano go do spożywania wieprzowiny,
mięsa zakazanego przez prawo żydowskie. Jego przyjaciele, żeby
mógł uratować swoje życie, podstępnie przynieśli mu takie mięso,
które mógł spożyć, które nie było zakazane. Kazali mu udawać, że je
mięso wskazane przez króla. Jednak dziewięćdziesięcioletni Eleazar
nie chciał udawać, żeby nie zgorszyć swoich rodaków, zwłaszcza młodego pokolenia. Odmówił przyjaciołom udawania i nie wziął do ust
dawanego mu mięsa. Powiedział sobie, że jeśli mężnie zakończy
swoje życie, okaże się godny swojej starości, młodym zaś pozostawi
rzetelny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci na godne czci
i święte prawa. Odmówił więc jedzenia podanego mu przez króla,
a zakazanego przez prawo żydowskie, i poddał się czekającej go kaźni
i śmierci. Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął i powiedział:
„Panu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć
śmierci. Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza
jednak cierpi to z radością, gdyż Jego się boję. W ten sposób zakończył życie, a swoją śmiercią zostawił nie tylko dla młodzieży, lecz
także dla większości narodu przykład szlachetnej odwagi i pomnik
cnoty” (2 Mch 6, 30-31).
Moi drodzy, w podobny sposób zachował się król Wacław. Budując
kościoły, biorąc w obronę ubogich i chorych naraził się poganom,
także członkom swojej rodziny: swojej matce i młodszemu bratu. Oni
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właśnie go zabili, gdy ten przyjechał na konsekrację nowego kościoła.
Naród czeski zapomniał o poganach, zapomniał o tych, którzy zabijali
i prześladowali chrześcijan, a w pamięci swojej we czci pozostawił
bohaterów wiary, tych, którzy w wierze byli posłuszni Bogu.

2. Troska o prawe, czyste sumienie
Święty Piotr Apostoł w swoim pierwszym Liście wzywa nas do
zachowania czystego sumienia: „A z łagodnością i bojaźnią Bożą
zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przed
to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola
Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle” (1 P 3, 16-17).
Święty Wacław ukształtował swoje sumienie na Ewangelii i czynił
to,. co prawe sumienie mu dyktowało. Nie oglądał się na ówczesnych
monarchów, którzy uciskali lud, którzy tylko myśleli o sobie, o swoich korzyściach. Święty Wacław jako król okazał się sługą drugich.
Cierpiał, czyniąc dobrze. Cierpienie za prawdę, cierpienie za czynienie dobra jest cenne w oczach Pana. Zatem nie bójmy się cierpieć
za wartości ewangeliczne. Dzisiaj wiele osób cierpi ze strony złych
ludzi, za słowa prawdy, za czynienie dobra. Takie cierpienie to droga
prowadząca do nieba.

3. Chrystus najważniejszy w miłości
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii powiedział do apostołów i do
nas: „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie
przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić
syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy” (Mt 10, 34-36). Tak właśnie było
w rodzinie św. Wacława. Ewangelia Chrystusa zamiast zjednoczyć
rodzinę, poróżniła jej członków. Młodszy brat, prawdopodobnie za namową albo tylko za przyzwoleniem swojej matki zabił brata Wacława.
W dzisiejszej Ewangelii były także słowa Jezusa: „Kto nie bierze
krzyża, a idzie za Mną, nie jest mnie godzien. Kto kocha swoją matkę
bardziej niż mnie nie jest mnie godzien” (Mt 10, 38). Jak to zrozumieć? Czyż mama nie jest ważna? Jest ważna, ale Jezus przypomina,
że każda miłość ma swoje źródło w Bogu, wyrasta z Boga. Miłość do
Boga nie jest konkurencyjna w stosunku do mamy, do taty, tu nie
ma rozbieżności, tu jest przypomnienie, że odcinając się od Boga nie
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można autentycznie, bezinteresownie kochać ludzi. Więc jesteśmy
pełni podziwu dla patrona naszej katedry, dla św. Wacława, że w młodym wieku, żyjąc w świecie, potraﬁł całe serce oddać Bogu i cenić
królestwo niebieskie bardziej niż ziemskie. Stąd też umiał wyrzekać się
samego siebie. Jakże nam trudno przychodzi wyrzekanie się samych
siebie, często się uważamy za najważniejszych, za najmądrzejszych,
za najlepiej potraﬁących, zdolnych do wszystkiego, a Bóg spogląda
z wielką miłością na ludzi pokornych. Jezus, Syn Boży, powiedział:
„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża,
będzie wywyższony” (Łk 18, 14b).

Zakończenie
Siostry i bracia, wpatrzeni w św. Wacława, nabierzmy ochoty,
abyśmy na tej drodze, którą jeszcze mamy do przebycia tu, na ziemi,
naśladowali św. Wacława, abyśmy – tak jak on – byli wierni Bogu,
Jego prawu, abyśmy dbali o prawe, czyste sumienie i abyśmy umieli
sobie wzajemnie służyć. Amen.

14.
KS. DR ADAM SZPOTAŃSKI1

APARAT BEZPIECZEŃSTWA WOBEC
DUCHOWIEŃSTWA NA PRZYKŁADZIE
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
Wstęp
Jednym z naczelnych wrogów każdej odmiany socjalizmu XX wieku
była religia oraz wszyscy, którzy byli z nią bezpośrednio związani.
W ten sposób duchowni różnych religii i wyznań stawali się przedmiotami zainteresowań służb pracujących na rzecz tychże systemów.
Włodzimierz Lenin (1870–1924) już w 1905 roku na łamach gazety
1 Ks. Adam Szpotański – doktor teologii zakresu Historii Kościoła, absolwent
PWT we Wrocławiu, specjalizuje się w historii Górnych Łużyc i Historii Kościoła
w XX wieku. Autor takich opracowań, jak: Kotlina Turowska. Monograﬁa Miasta
i Gminy Bogatynia w okresie 1945–2010 (Legnica 2019). Publikował artykuły i recenzje w czasopismach „Perspectiva” oraz „Humanistyczny Korpus”, współpracuje
z portalem historycznym histmag.pl.
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,,Nowaja Źyzń” pisał: ,,Religia jest jedną z odmian ucisku duchowego, który wszędzie dławi masy ludowe, przytłoczone wieczną pracą
na innych, biedą i osamotnieniem. Bezsilność klas wyzyskiwanych
w walce z wyzyskiwaczami równie nieuchronnie rodzi wiarę w lepsze
życie pozagrobowe, jak bezsilność dzikusa w walce z przyrodą rodzi
wiarę w bogów, diabły, cuda itp. Tego, kto przez całe życie pracuje
i cierpi nędzę, religia uczy pokory i cierpliwości w życiu ziemskim,
pocieszając nadzieją nagrody w niebie. Tych zaś, którzy żyją z cudzej
pracy, religia uczy dobroczynności w życiu ziemskim, oferując im
bardzo tanie usprawiedliwienie ich całej egzystencji wyzyskiwaczy
i sprzedając po przystępnej cenie bilety wstępu do szczęśliwości niebieskiej. Religia to opium ludu. Religia to rodzaj duchowej gorzałki,
w której niewolnicy kapitału topią swe ludzkie oblicze, swoje roszczenia do choćby trochę godnego ludzkiego życia”2.
Polska po II wojnie światowej, wskutek ustaleń zachodnich
i wschodnich aliantów pozostała w streﬁe wpływu Kraju Rad. Józef
Stalin (1878–1953) miał świadomość, że nie da się uczynić z Polski
kolejnej republiki radzieckiej. Wprowadził więc w Polsce coś w rodzaju ,,hybrydowego komunizmu” bezpośrednio podporządkowanego
Moskwie. Podobnie jak w ZSRR tak i w Polsce ,,władza” musiała
kontrolować wszystkie aspekty życia swoich obywateli. W tym także
związane z sumieniem i wolnością religijną. Minister Bezpieczeństwa
Publicznego Stanisław Radkiewicz (1903–1987) w październiku 1947
roku stwierdził: ,,Trzeba bić takiego wroga jak kler. Mamy bowiem
do czynienia z przeciwnikiem, najbardziej wyraﬁnowanym, najlepiej
umiejącym posługiwać się podstępem i tym wszystkim, co łączył się
z pojęciem jezuici”3.
Wytyczne z 5 lutego 1949 roku skierowane do kierownictwa
Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa (dalej skrót
WUBP) w całej Polsce sens wojny z klerem argumentowało w następujący sposób: ,,W ostatnich czasach zagadnienia walki z polityczną działalnością, kleru wysunęło się na jedno z czołowych miejsc
w zagadnieniu walki klasowej w Polsce. W dzisiejszym układzie sił
społecznych i politycznych kler:

2
3

www.marxists.org/polski/lenin/1905/12/soc_a_rel.htm online 13 lipca 2020 roku.
Cytat zaczerpnięty ze wstępu do książki: Operacja: zniszczyć Kościół, red. F.
Musiał, J. Szarek, Kraków 2007.
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a) występuje jako reprezentant wszystkich wrogich sił klasowych,
a przed wszystkim kułactwa, w którym ma główną oporę;
b) występuje jako jedyny, niemal jawny przedstawiciel i organizator
całego politycznego obozu reakcji;
c) jako jedyny działający publicznie inspirator i organizator szerokiej i nieustającej akcji przeciw państwu i ustrojowi Polski Ludowej;
d) jako organizator najbardziej zacofanych i chwiejnych elementów, skupiający je w szeregach katolickich organizacji religijnych i dążących do wywołania wśród nich nastrojów opozycyjnych
i niezadowolenia;
e) występuje jako jeden z podstawowych członów w bloku antydemokratycznego pod hegemonia imperializmy amerykańskiego;
f) stanowi jeden z najpoważniejszych kanałów szpiegowskich,
tak w systemie międzynarodowego wywiadu watykańskiego, jak
i anglo-amerykańskiego”4.
W dobie wprowadzania nowego ładu społeczno-politycznego należało odrzucić wszystko, co mogłoby ten proces hamować. Służba
Bezpieczeństwa (dalej skrót SB) próbowała kontrolować duchownych
od Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego (1901–1981) począwszy, na najskromniejszym wikarym skończywszy. Każdy, który się
odważył sprzeciwić, był oczywiście aresztowany i stawiano mu absurdalne zarzuty, a liczni, chodź dziś ,,bezimienni” zostali pomordowani. Pośród niezliczonej rzeszy duchownych gorliwie pełniących swoją
posługę w tamtym okresie, w powszechnej świadomości zapisał się
m.in. bł. ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984). Było jednak o wiele więcej
kapłanów, którzy swoim bohaterstwem i niezłomnością wnieśli ogromny
wkład w obronę chrześcijańskiej i narodowej tożsamości Polaków.
Poniższy artykuł ma na celu ukazanie struktury i sposobu działania mechanizmu skierowanego wobec osób duchownych w latach
1945–1989, w oparciu o przykład z terenu diecezji świdnickiej.

Proces tworzenia i rozwoju SB w Polsce
Już w Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego (dalej skrót
PKWN) znajdowała się komórka odpowiedzialna za bezpieczeństwo
4 Wytyczne dla Szefów WUBP i Naczelników V WUBP w sprawie pracy agenturalno-operacyjnej po linii V Wydziału, w: Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektora
Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach
1945–1953, Kraków–Katowice 2012, s. 120.
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pod nazwą Resort Bezpieczeństwa Publicznego (dalej skrót RBP).
1 stycznia 1945 r. na podbudowie RBP utworzono Ministerstwo
Bezpieczeństwa Publicznego (dalej skrót MBP) w ramach Rządu
Tymczasowego Rzeczpospolitej Polskiej powstałego z PKWN.
Pierwszym szefem tego resortu został gen. bryg. Stanisław Radkiewicz.
W praktyce jednak na czele polskiej bezpieki stał wysoki oﬁcer radziecki gen. Iwan Sierow (1905–1990). Minister Radkiewicz podzielił teren polski na 15 Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa
Publicznego. Struktury wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa (dalej
skrót UB) posiadały swoje odpowiedniki powiatowe jako Powiatowy
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (dalej skrót PUBP). Na czele tych
urzędów ,,faktycznie” obsadzono początkowo oﬁcerów radzieckich,
którzy z czasem zaczęli pełnić rolę jedynie ,,doradców” dla nowej
kadry. Swoją drogą umieszczano we wszystkich strukturach wojska
oraz wywiadu oﬁcerów ,,spolonizowanych” z odpowiednio zmienioną
przeszłością. Od marca 1946 r. zarówno UB, jak i Ludowe Wojsko
Polskie (dalej skrót LWP), Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(dalej skrót KBW), Wojsko Ochrony Pogranicza (dalej skrót WOP),
Milicja Obywatelska (dalej skrót MO) i Ochotnicza Rezerwa Milicji
Obywatelskiej (dalej ORMO) podlegały wojewódzkim komisjom bezpieczeństwa, a te z kolei Państwowej Komisji Bezpieczeństwa. Od
lipca 1946 roku przeformowano pierwotną strukturę MBP, od tej
pory w jego skład wchodziły departamenty: 1. kontrwywiad; 2. operacje techniczne i technologiczne; 3. walka z opozycją; 4. ochrona
gospodarki; 5. przeciwdziałanie inﬂacji i zwalczanie Kościoła. W 1953
roku MBP znajdowało się niejako u szczytu potęgi, zatrudniało wtedy 35 tys. funkcjonariuszy, a co za tym idzie miało również mocno
rozbudowaną bazę materiałową. Przez kolejne lata zwiększano liczbę
departamentów, aż ostatecznie w 1953 roku funkcjonowało ich już
11, wraz z osobnymi sekcjami specjalnymi. W tym okresie samych
agentów było 85 tys. Swymi czynnymi działaniami operacyjnymi MBP
obejmowało 5,4 mln obywateli polskich, co wówczas stanowiło ¼ całej populacji w kraju. W latach 1945–1953 sprawami związanymi
z Kościołem zajmował się Departament V MBP, na czele którego
stała wówczas dr Julia Brystygier (1902–1975)5.
5 Ł. Kamiński, Aparat bezpieczeństwa i zbrodnie komunizmu, w: Polski wiek XX.
PRL od lipca 1944 do grudnia 1970, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2010, s.
241-243; M. Madej, SB uprzejmie donosi. Służba Bezpieczeństwa jako filtr zasileń informacyjnych w systemu politycznego PRL w latach 1956–1970, Wrocław 2014. s. 64-66.
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Po ucieczce na Zachód wysokiego funkcjonariusza MBP płk.
Józefa Światło (1915–1994) w grudniu 1953 roku, który ujawnił na
łamach zagranicznych mediów sposób działania MBP, jego strukturę
oraz dokonane zbrodnie, władze polskie (oczywiście pod pretekstem
samooczyszczenia resortu) aresztowały paru wyższych funkcjonariuszy MBP, lecz to nie przekonało zagranicznej opinii publicznej. Stąd
też dekretem Rady Państwa z 7 grudnia 1954 r. zlikwidowano MBP,
a w jego miejsce powołano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (dalej
skrót MSW). Pion bezpieczeństwa, zgodnie z sowieckimi wzorcami, został wówczas wyłączony z MSW i podlegał Komitetowi ds.
Bezpieczeństwa Publicznego (dalej skrót KdsBP) na czele którego
czele stanął Władysław Dworakowski (1908–1976). Wówczas przeprowadzono redukcję składu osobowego bezpieki oraz sieci agenturalnej, a co za tym idzie także liczby obserwowanych obywateli.
Wiązało się to także z odwilżą, która nastąpiła po śmierci Józefa
Stalina i zakończeniu czystek stalinowskich. Po wydarzeniach poznańskich w czerwcu 1956 roku, władza ludowa musiała znaleźć ,,kozła
oﬁarnego” na którego mogłaby zrzucić część odpowiedzialności za
różnego rodzaju błędy systemowe. Dotychczasowe zadania inwigilacji duchownych przejął Departament VI. Ostatecznie w dniu 13
listopada 1956 roku doszło do rozwiązania KdsBP i włączenia pionu
bezpieczeństwa w struktury MSW. Rozporządzenie weszło w życie
28 listopada 1956 roku. Zlikwidowano grupę doradców radzieckich
w zamian za to przy nowo utworzonym MSW stworzono stałą delegaturę Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (dalej skrót KGB)6.
Zadania KdsBP zostały określone w niepublikowanym dekrecie Rady Ministrów nr 830, w którym czytamy: ,,Zakres działania
Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego obejmuje należące dotychczas do właściwości ministra bezpieczeństwa publicznego
sprawy:
a) walki z działalnością obcego wywiadu, uprawnionego przez
państwa kapitalistyczne i związane z nim wywiady reakcyjnych ugrupowań emigracyjnych;
6 Tamże s. 244-251; F. Musiał, Departament IV MSW w latach 1962–1989.
Przyczynek do monograﬁi, w: „Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV
Spraw Wewnętrznych z lat 1962–1989”. Wybór dokumentów. Red. A. Dziurek, F.
Musiał, Kraków–Katowice 2017, s. 37; W. Frazik, B. Kopka, G. Majrzchak, Dzieje
aparatu represji w Polsce Ludowej (1944–1989), Stan Badań, w: Wokół teczek bezpieki.
Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze. Red. F. Musiał, Kraków 2015, s. 67-68.
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b) walki z wrogą działalnością resztek podziemia reakcyjnego
i próbami tworzenia nielegalnych organizacji, ich działalnością polityczną i terrorystyczną;
c) walki z wrogą działalnością niemieckiego elementów
rewizjonistycznych;
d) walki z dywersją, sabotażem i szkodnictwem uprawianym przez
wroga na odcinku gospodarki narodowej;
e) prowadzenie wywiadu przeciw działalności wywiadu państw
kapitalistycznych i związanych z nimi ośrodków reakcyjnych emigracji
działających przeciw PRL, jak również prowadzenia działalności dla
zdobycia niezbędnych informacji z dziedziny politycznej, ekonomicznej i naukowo-technicznej”7.
Skład organizacyjny SB od 1956 roku regulowało zarządzenie nr
00238/56 MSW z 27 listopada 1956 roku. W zarządzeniu tym czytamy,
iż w strukturze SB znajdują się wszystkie jednostki organizacyjne
MSW pozostające poza pionami: MO, Straży Państwowej, Terenowej
Obrony Przeciwlotniczej, Głównego Urzędu Geodezji i Kartograﬁi,
Centralnego Zarządu Służby Zdrowia MSW, wojsk MSW (czyli KBW,
WOP, Wojskowej Służby Wewnętrznej – dalej skrót WSW). Kolejne
wydarzenia społeczno-polityczne Marca 68. oraz Grudnia 70. zmieniły
optykę zainteresowań SB. Dotychczas swoje działania koncentrowali
wokół elit Polski międzywojennej, żołnierzy Armii Krajowej (dalej
skrót AK) lub podziemia antykomunistycznego, działaczy ludowych
oraz środowisk opiniotwórczych, jak chociażby: artyści, wykładowcy,
ludzie mediów8.
W nowej strukturze sprawy kleru zostały przekazane Wydziałowi
V. Okazało się jednak, że jednostka była bardzo słabo zaopatrzona.
Minął czas czystek stalinowskich i aresztowań wielu księży, zakonników, a nawet Prymasa Tysiąclecia. Wydawało się, że rozpoczął się
nowy okres w relacji Państwo – Kościół, tym bardziej, że ustrój szedł
na rękę Kościołowi w wielu do tej pory spornych kwestiach, nawet
czasowo powróciła religia do szkół powszechnych. Mimo to, wiele
działań Kościoła w Polsce wydawało się władzy dalej niebezpieczne.
Rozpoczęcie w 1957 roku Wielkiej Nowenny przed Milenium Chrztu
Polski z inicjatywy Prymasa Wyszyńskiego na nowo wzbudziło czujność
7 W. Frazik, B. Kopka, G. Majrzchak, Dzieje aparatu represji w Polsce Ludowej
(1944–1989), Stan Badań, s. 67.
8 Uchwała nr 144/83 Rady Ministrów z 21 października 1983 r.
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bezpieki. Władze państwowe w kontrze do propozycji Kościoła rozpoczęły przygotowania do Milenium istnienia Państwa Polskiego
jako wydarzenia alternatywnego, a także rozpoczęły wzmacnianie
na każdym etapie Wydziału V. De facto władza rozpoczęła nową
walkę z Kościołem9.
Reforma administracyjna z 1975 roku zlikwidowała powiaty jako
jednostki terytorialne, a co za tym idzie także powiatowe struktury
bezpieki. Pod silną opieką grup SB znajdowały się duże ośrodki
przemysłowe oraz wydobywcze jako miejsca wrażliwe. Stąd też m.in.
znaczne zainteresowanie środowiskami górniczymi w ówczesnym
województwie wałbrzyskim. Kolejna transformacja MSW nastąpiła
na wskutek Uchwały nr 144/83 Rady Ministrów z 21 października
1983 r. Zgodnie z tym statusem w skład MSW wchodziły następujące służby: Bezpieczeństwa, Wywiadu i Kontrwywiadu, MO, Wojsk
MSW, Polityczno-Wychowawcza, Kadry i Doskonalenia Zawodowego,
Zabezpieczenia Operacyjnego, Zabezpieczenia Materiałowego10.
Zasadniczo wiele zadań SB oraz MO dość często się wzajemnie przenikało. Tym bardziej, że podstawową jednostką MSW była
Komenda Wojewódzka MO. Na jej czele stał Komendant Wojewódzki
wraz z kilkoma zastępcami (dwóch z nich odpowiadało za bezpiekę,
czyli I zastępca komendanta wojewódzkiego ds. SB oraz I zastępca
komendanta wojewódzkiego ds. MO). Analogicznie w strukturze
centralnej MSW również istniało stanowisko wiceministra ds. SB11.
,,Okrągły stół” oraz czerwcowe wybory w 1989 roku doprowadziły
do zmian politycznych w kraju. Zarządzenie nr 075/89 MSW z 24
sierpnia 1989 r. wprowadziło wiele zmian do struktury ministerstwa,
a także SB. Wskutek tego zdecydowanie zmniejszył się stan osobowy
SB 30: czerwca 1989 r. służbę w SB pełniło 24 308 funkcjonariuszy, natomiast 2 stycznia 1990 r. zatrudnionych było już tylko 7 199
osób. Część funkcjonariuszy, którzy przeszli pozytywnie weryﬁkacje
przeniesiono do MO lub innej służby w ramach MSW. W kolejnych

9 F. Musiał, Departament IV MSW w latach 1962–1989. Przyczynek do monograﬁi, s. 37-38.
10 Ł. Kamiński, Aparat bezpieczeństwa i zbrodnie komunizmu, s. 251-253.
11 P. Piotrowski, Struktura Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990. Pamięć
i Sprawiedliwość 2003, nr 2/1 (3) s. 53-85.
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tygodniach systematycznie zmniejszano stan liczbowy. Ostatecznie
SB rozwiązano na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1990 r.12.

Główne zadania Wydziału IV
Departament IV13 utworzono 9 czerwca 1962 r. na podstawie
Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Władysława Wichy
(1904–1984) nr 0105/6214. Organizatorem tego departamentu był
płk. Stanisław Morawski (ur. 1924). Struktury wojewódzkie powstały
4 lipca 1962 r. Na szczeblu każdej komendy wojewódzkie był pion IV
podległy centralnie Departamentowi IV. Pion składał się ostatecznie
z 6 wydziałów: Wydział I zajmował się duchowieństwem diecezjalnym
zajmującym stanowiska kurialne, profesorami seminariów i uczelni katolickich, takich jak chociażby Katolicki Uniwersytet Lubelski
(dalej skrót KUL) czy Akademia Teologii Katolickiej (dalej skrót
ATK), wyższymi przełożonymi kościelnymi, a także związanymi z nimi
świeckimi. Wydział II zajmował się różnego rodzaju stowarzyszeniami
kościelnymi jak Stowarzyszenie PAX, Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Społeczne, świeckimi mocno zaangażowanymi w działalność tego
typu stowarzyszeń. Wydział III prowadził działania operacyjne wobec
Świadków Jehowy oraz wyznań niekatolickich. Wydział IV spełniał
12 Tamże, s. 99-103; Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa,
(Dz. U. 1990 nr 30 poz. 180).
13 Na czele Departamentu IV stali kolejno: płk. Stanisław Morawski w okresie
od 15 czerwca 1962 do 31 października 1971: płk. Zenon Goroński w okresie od
1 listopada 1971 do 30 listopada 1974; gen. dyw. Konrad Straszewski (1927–2019)
w okresie od 1 grudnia 1974 do 27 listopada 1981; gen. bryg. Zenon Płatek (1927–
2009) w okresie od 16 grudnia 1981 do 2 listopada 1984; płk. Czesław Wiejak
w okresie od 2 listopada do 15 listopada 1984; płk. Zygmunt Baranowski (ur. 1933)
w okresie od 15 listopada 1984 do 15 czerwca 1985; gen. Tadeusz Szczygieł w okresie
od 15 czerwca 1985 do 28 sierpnia 1989. Ich zastępcami byli: płk. Henryk Piętek
w latach 1962–1965, płk. Zenon Goroński w latach 1965–1971, płk. Wiesław Zajda
w latach 1967 – 1971, płk. dr hab. Józefa Siemaszkiewicz w latach 1971–1973; płk. dr
Ryszard Wójcicki w latach 1973–1979; płk. Zenon Płatek w latach 1979–1981; płk.
Adam Pietruszko w latach 1981–1984; ppłk. Zbigniew Jabłoński w latach 1982–1985.
Szefami grupy ,,D” byli gen. bryg. Zenon Płatek (1927–2009); Tadeusz Grunwald,
Grzegorz Piotrowski (ur. 1951), Wiesław Fenicki, Waldemar Pełka, Romuald
Będziak, Robert Szczepański. Por. Informacja o działalności komórek ,,D” pionu
IV byłej Służby Bezpieczeństwa, Warszawa 1991.
14 Zarządzenie nr 0105/62 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 czerwca 1962 r.
w: Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z lat 1962–1989. Wybór Dokumentów, red. A. Dziurok, F. Musiał, Kraków–Katowice
2017, s. 185-186.
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funkcję analityczno-informatyczną. Wydział V z kolei, utworzony w 18
lutego 1972 r. zajmował się klerem zakonnym, duchownymi pracującymi w paraﬁach oraz klerykami seminariów tak diecezjalnych, jak
i zakonnych. Wydział VI – Grupa D podejmował działania dezintegracyjne kleru oraz zadania specjalne, został utworzony 19 listopada
1973 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
Stanisława Kowalczyka nr 092/Org. 26 czerwca 1973 r. kolegium
MSW zatwierdziło nowy regulamin organizacyjny Departamentu IV.
Transformacja Wydziału VI nastąpiła 15 czerwca 1977 r. Analogiczne
w urzędach wojewódzkich – WUSW ﬁliami Departamentu IV były
Wydział IV.
Wspomniany powyżej regulamin określał zadania Departamentu
IV, do których należały m.in.:
a) zapobieganie, rozpracowywanie, wykrywanie i zwalczanie wrogiej politycznie, ideologicznie i społecznie działalności Kościoła rzymskokatolickiego, zakonów oraz świeckich stowarzyszeń katolickich;
b) zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie oraz ściganie inspiratorów i sprawców zagrożeń porządku i bezpieczeństwa publicznego
wywołanych bezpośrednio lub pośrednio działalności hierarchii kościelnej i kleru;
c) rozpracowywanie i rozpoznanie zagranicznych politycznych
kontaktów hierarchii i kleru, wykorzystanie operacyjne i polityczne
wyselekcjonowanych kontaktów do działań specjalnych i dezintegracyjnych wobec kościelnych i katolickich ośrodków zagranicznych.
Przecinanie takich kontaktów, które przynoszą Polsce szkodę;
d) ochrona i lojalizacja wobec PRL duchowieństwa i działaczy
katolickich 15.
Na mocy zarządzenia nr 005/81 MSW z 16 lutego 1981 roku dokonano kolejnej przebudowy Departamentu IV MSW i jego odpowiedników w KWMO. Z dotychczasowych 6 wydziałów utworzono 8:
1. Kler diecezjalny, kurialiści, dziekani, wicedziekani, administratorzy,
wikariusze, profesorowie KUL, ATK, WSD; 2. Wszelkiego rodzaju
stowarzyszenia katolickie; 3. Wyznania niekatolickie i Świadkowie
Jehowi; 4. Działania analityczno–informacyjne; 5. Kler zakonny, wyżsi
przełożeni zakonni, proboszczowie, księża studenci, duszpasterze
15 P. Piotrowski, Struktura Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, s. 70-74; F.
Musiał, Departament IV MSW w latach 1962–1989. Przyczynek do monograﬁi, s. 4046; Informacja o działalności komórek ,,D” pionu IV byłej Służby Bezpieczeństwa,
Warszawa 1991.
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akademicy, moderatorzy Ruchu Światło-Życie; 6. Działania dezinformacyjne; 7. Wszelkiego rodzaju organizacje rolnicze; 8. Wszelkiego
rodzaju organizacje polityczne współpracujące z duchowieństwem.
W 1983 roku dodano jeszcze Wydział IX badający opozycję polityczną na wsiach. Od 1984 Wydziały VII – IX włączono w struktury
Departamentu VI. Na podstawie Zarządzenia MSW nr 0068/84 oraz
nr 0124/org z 30 listopada 1984 r. dokonano przetasowania w wewnętrznej strukturze SB, m.in. zamieniono kompetencjami Wydział
VI z IV, co zdaniem niektórych historyków wiązało się to z zaangażowaniem funkcjonariuszy Wydziału VI w zabójstwo ks. Jerzego
Popiełuszki16.
Wspomniana powyżej grupa ,,D” została utworzona przez płk.
Konrada Straszewskiego (ówczesnego dyrektora Departamentu IV).
On też jako pierwszy stanął na czele tej grupy, mając wówczas do
dyspozycji jeszcze czterech funkcjonariuszy SB.
Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Departamentu IV grupa
,,D” oprócz ﬁzycznej likwidacji niewygodnych duchownych i zredukowania liczby powołań miała m.in. za zadanie:
a) Badanie i uogólnianie powstania przyczyn, rozmiarów i tendencji odśrodkowych, kontestacyjnych, konﬂiktowych w strukturach
Kościoła, będących przedmiotem rozpracowania Departamentu IV
i odpowiedników w terenie. Określanie prognozy odnoszącej się do
tendencji rozwojowych tych zjawisk.
b) Opracowywanie założeń strategicznych i taktycznych działań
dezintegracyjnych Departamentu IV i jego odpowiedników w terenie; badanie skuteczności działań dezintegracyjnych, wypracowanie
metodologii wdrożeń nowych koncepcji strategiczno-taktycznych
w tym zakresie.
c) Koordynowanie poczynań dezintegracyjnych prowadzonych
przez wszystkie jednostki Departamentu IV; opracowywanie uogólnień i prognoz obrazujących siłę ogniw koncepcyjno-organizacyjnych
Kościoła i zakonów oraz ich perspektywy rozwojowe.
d) Opracowywanie koncepcje działań specjalnych w stosunku do
zagranicznych instytucji centralnych Kościoła rzymskokatolickiego,
zakonów i organizacji katolickich17.
16
17

P. Piotrowski, Struktura Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, s. 75-76.
Informacja o działalności komórek ,,D” pionu IV byłej Służby Bezpieczeństwa,
Warszawa 199; Ramowy plan pracy Grupy D na lata 1974–1975, s. 130-138 oraz
Plan działań dezintegracyjnych Samodzielnej Grupy ,,D” Departamentu IV MSW na
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Początkowo planowano, iż Departament IV będzie liczył około
100 etatów. W listopadzie 1961 roku zwiększono plan tej etatyzacji
do 125 osób. Na wskutek jednak wewnętrznych przesunięć zdecydowano się na liczbę 76 etatów. W latach siedemdziesiątych liczba
funkcjonariuszy Departamentu IV systematycznie rosła. Przed reorganizacją 25 października 1984 r. liczba etatów wyniosła 219 (211
jawnych i 8 niejawnych). Po wydzieleniu Departamentu VI liczba
funkcjonariuszy Departamentu IV spadła do 99 osób. Do końca
istnienia SB ten stan się już nie zmienił.
Departament IV funkcjonował aż do schyłku PRL-u. W sierpniu 1989 roku po przebudowie SB, zaczęto niszczyć dokumentacje
operacyjną. Na mocy Zarządzenia 075/89 MSW z 24 sierpnia 1989
r. oraz Zarządzenia organizacyjnego nr 405/org z 31 sierpnia 1989
r, z dniem 1 września 1989 r. Departament IV został zlikwidowany,
a na jego miejsce powołano Departament Studiów i Analiz. Co ciekawe, w tym departamencie istniał Zespół II, który dalej zajmował
się sprawami duchowieństwa18.
W latach 1989–1991 działała przy Sejmie RP Komisja Nadzwyczajna
do Zbadania Działalności MSW. 17 sierpnia 1989 r. Sejm na członków
owej komisji powołał dwudziestu trzech posłów reprezentujących
wszystkie stronnictwa polityczne. 18 sierpnia 1989 r. owa komisja
wybrała swoje prezydium, na czele którego stanął poseł Jan Maria
Rokita (ur. 1959). Z tego też powodu często nazywana ,,komisją
Rokity”. W pracach komisji ostatecznie brało udział jedynie trzynastu
posłów, pozostali z różnych powodów wycofali się z udziału w jej
pracach. Geneza powstania komisji wiązała się z raportem przedstawionym w Wiedniu przez Komitet Helsiński. W tymże raporcie
była mowa o dziewięćdziesięciu trzech przypadkach zgonów w dość
niejasnych okolicznościach. Komisja powołała zespół ekspertów, który
ostatecznie liczył dwadzieścia dwie osoby. Komisja Rokity starała się
wymóc od Sejmu uzyskanie uprawnień komisji śledczej, w tym prawo
gromadzenia dowodów, które można byłoby wykorzystać do ewentualnego postępowania prokuratorskiego i przesłuchiwania świadków
pod groźbą odpowiedzialności karnej. Ostatecznie sejm nie wyraził
zgody na rozszerzenie uprawnień komisji; niemniej powoływała ona
lata 1976–1977, s. 212-218, w: Plan pracy Departamentu IV MSW na lata 1972–1979,
red. P. Tomasik, Warszawa 2007.
18 F. Musiał, Departament IV MSW w latach 1962–1989. Przyczynek do monograﬁi, s. 57.
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świadków. Komisja, począwszy od 12 grudnia 1981 r., przebadała sto
dwadzieścia dwa przypadki zgonów (uwzględniła wszystkie przypadki
zasygnalizowane przez Komisję Helsińską)19.
Według końcowego raportu komisji określanego mianem
,,Sprawozdania” w osiemdziesięciu ośmiu przypadkach skierowano
wnioski o wszczęcie lub wznowienie postępowania karnego wobec
byłych funkcjonariuszy MSW. W dwudziestu czterech przypadkach
komisja nie znalazła dostatecznych przesłanek do wszczęcia postępowania. W bardzo wielu przypadkach oﬁarami tychże funkcjonariuszy były osoby duchowne. Komisja w swym Sprawozdaniu wskazała
ponad stu funkcjonariuszy MSW jako winnych różnych przestępstw.
Stwierdziła również, iż część odpowiedzialności moralnej winni ponieść prokuratorzy (ok. siedemdziesięciu). Ogrom tragedii pogłębiał
fakt, iż funkcjonariusze ci, czuli się zupełnie bezkarni. 4 października
1991 r., podczas wystąpienia w sali posiedzeń Sejmu RP, poseł Rokita
podał do powszechnej wiadomości wyniki pracy komisji. W czasie
wystąpienia dążył do tego, aby sejm uznał Sprawozdanie za oﬁcjalny
dokument i stanowisko parlamentu, niestety bezskutecznie. W kontekście inwigilacji duchowieństwa, Sprawozdanie zawierało stwierdzenie, iż każdy ksiądz tylko i wyłącznie z tego faktu, że był osobą
duchowną, był ,,systemowo” prześladowany przez SB20.

Metody ,,systemowej walki” SB z duchowieństwem
Przez szereg lat działalności MBP, a następnie Wydziału IV SB
opracowano całą masę instrukcji dotyczących zasad działań operacyjnych wobec duchowieństwa. Poniżej zaprezentowane zostały
jedynie te najbardziej charakterystyczne, które ukazują pewne kierunki działania ubecji.
Jedna z pierwszych instrukcji dyrektora Departamentu V MBP,
datowana na 1946 rok, określała zasady systemu kontroli duchownych.
Zgodnie z jej zaleceniami na duchowieństwo każdej diecezji należało
założyć zespół siedmiu teczek. Według rozdzielnika województwa
zakładały dla diecezji, powiaty dla dekanatów, gminy dla paraﬁi.
Każdy taki zespół składał się z następujących składników:
19 M. Lasota, O raporcie sejmowej komisji poświęconym samodzielnej grupie ,,D”
w MSW, w: Operacja: zniszczyć Kościół, Kraków 2007, s. 161-163.
20 Tamże, s. 163.
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Teczka nr 1 – umieszczano w niej oﬁcjalne materiały dotyczące
,,obiektu”, w tym:
a) postanowienie o wszczęciu sprawy;
b) charakterystykę duchowieństwa danej diecezji (z uwzględnieniem okresu przed 1939 roku, w czasie okupacji i obecnie);
c) plan obiektu (adres kurii, schemat organizacyjny kurii, schemat
hierarchii danej diecezji, spis powiatów wchodzących w skład danej
diecezji);
d) struktura danego obiektu (spis dekanatów, spis paraﬁi w diecezji, spis uczelni i zakładów duchownych w diecezji, spis drukarni
katolickich, spis zakonów na terenie diecezji, spis dóbr kościelnych);
e) skład osobowy (spis biskupów, wikariuszy kapitulnych, administratorów apostolskich, dziekanów, świeckich pracowników kurii,
notariuszy kurialnych, kanclerzy, członków rady konsultorów, członków rady administracyjnej, proboszczów i aktywnych duchownych
diecezji);
f) szczegółowy opis kierownictwa danego obiektu – np. biskupa,
dziekana, proboszcza;
g) materiały opisujące życie wewnętrznego i relacje międzyludzkie
w dany obiekcie.
Teczka nr 2 – „Sieć agenturalna”. W jej skład wchodziły: plan
wprowadzenia agentury, spis istniejącej agentury oraz korespondencja
i kalendarz spotkań.
Teczka nr 3 – „Ewidencja elementu przestępczego”. Zawierała ona
spis osób niepewnych np. członków Polskiego Stronnictwa Ludowego
(dalej skrót PSL), Stronnictwa Pracy, AK pośród duchownych oraz
oﬁcjalne materiały informacyjne na ich temat.
Teczka nr 4 – „Praca operacyjna”. Można było w niej odnaleźć
miesięczny plan pracy agentury oraz akcje zapobiegawcze, raporty
i meldunki specjalne, a także spis osób aresztowanych na podstawie
doniesień agenturalnych.
Teczka nr 5 – Korespondencja.
Teczka nr 6 – Działalność przestępcza:
a) tajne zebrania i posiedzenia;
b) nielegalne wydawnictwa;
c) publiczne wystąpienia agenturalne (kazania, wiece,
demonstracje);
d) akcje antydemokratyczne (strajk, antykontygentowe);
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e) akty przestępcze (terrorystyczne, dywersyjne, szpiegowskie);
f) inne objawy przestępczej działalności.
Teczka nr 7:
a) spis księży przynależnych do partii demokratycznej;
b) spis księży o zapatrywaniu demokratyczne tzw. postępowi;
c) spis kandydatów na informatorów;
d) spis księży, którzy podjęli drobną współpracę21.
Bardzo szybko ministerstwo przygotowało typowy schemat, według którego należało rozpracowywać duchownych. Zgodnie z nim
materiały osobowe powinny zawierać: imię i nazwisko; datę i miejsce
urodzenia; pochodzenie socjalne; przynależność partyjną, sprzed 1939
roku w czasie okupacji oraz obecnie; zajęcie i zachowanie sprzed
1939 roku, w czasie okupacji oraz obecnie; stanowisko i adres sprzed
1939 roku, w czasie okupacji oraz obecnie; czy był na emigracji, jeżeli
tak, to gdzie i kiedy; czy był w obozie, więzieniu, jeżeli tak, to gdzie
i jak długo; czy był w więzieniu, jeżeli tak to gdzie i na jak długo;
stan krewnych najbliższych duchownemu; czy posiadał krewnych na
emigracji lub w nielegalnej organizacji; czy uczestniczy w organizacjach antyradzieckich, jeżeli tak to, na jak długo; stosunek, materialny, skłonności, nałogi, zamiłowania, itp.; rysopis duchownego; datę
i miejsce święceń; prowadzenie działalności polityczno-społecznej
sprzed 1939 roku, w czasie okupacji oraz obecnie22.
Następnie instrukcja doprecyzowała m.in. szczegóły działań agenturalnych w środowiskach księży. Instrukcja nr 3 opisywała zasady
pracy z agenturą pośród duchowieństwa. Zgodnie z nią informatorowi
lub agentowi zlecano pozyskanie wiadomości w zakresie: zmian personalnych duchownych i kluczy w jakim były dokonywane; adresów
i opisów obiektów znajdujących się pod zarządem Kościoła (w szczególności: czytelni, spółdzielni, redakcji, drukarni). MBP interesowało
na podstawie jakich zależności awansowano poszczególnych duchownych, czy między nimi dochodziło do tarć na polu służbowym oraz
ideologicznym. A także, czy pomiędzy duchownymi tworzą się jakieś
podziały, jeżeli taki to czym dane grupy się charakteryzowały23. Skutki
21 Instrukcja nr 1 dotyczące systemu opracowania kleru świeckiego dla Sekcji V
w: „Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań
przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945–1953”, s. 47-57.
22 Instrukcja nr 2 dotyczy schematu, wg którego należy rozpracować działaczy
duchownych i ich współpracowników, w: Tamże, s. 58-59.
23 Instrukcja nr 3 dotyczy pracy z agenturą pośród duchowieństwa, w: Tamże, s. 60.
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własnych działań władza ludowa starała się oceniać na bieżąco, stąd
też po ogłoszeniu amnestii 25 lutego 1947 r. MBP wydało kolejną
instrukcję ws. reakcji kleru na fakt amnestii. Sprawdzano np., czy
kapelani oddziałów podziemia się ujawniali, jakie posiadali pseudonimy. MBP interesowało, ilu kapłanów i w jaki sposób pomagało
podziemiu (np. poprzez pomoc materialną, udzielanie schronienia
wojskom podziemia, magazynowanie broni i umundurowania na terenie własności kościelnych etc.) Kontrolowano dość szczegółowo, czy
księża poruszali z ambony kwestie amnestii i w jaki sposób to robili24.
MBP dokładnie opisywało stan majątkowy Kościoła. Wytyczne
zostały zawarte w Instrukcji w sprawie opracowania stanu majątkowego kleru katolickiego i jego organizacji masowych. Instrukcja
stanowiła, iż należy sporządzić mapkę terenową powiatu i zaznaczyć
na niej takie punkty, jak paraﬁe, domy zakonne, przedsiębiorstwa
i zakłady prowadzone przez Kościół (szczególnie zaś drukarnie, bursy, internaty, zakłady naukowe i szkolne), siedziby i punkty Caritas,
siedziby organizacji młodzieżowych, jak Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży (dalej skrót KSM), Sodalicji Mariańskiej, itp. 25.
W polskiej tradycji religijnej okres Narodzenia Pańskiego i miesiąc styczeń wiąże się z odwiedzinami duszpasterskimi, tzw. kolędą.
Również i ten aspekt życia religijnego był badany przez bezpiekę.
15 stycznia 1948 r. MBP rozesłało do wszystkich Naczelników Wydziału
V WUBP instrukcję, w której zalecali: wezwać odpowiedniego księdza i przesłuchać na okoliczność, w jakim celu księża dokonywali
spisu ewidencyjnego mieszkańców swoich paraﬁi; jakie dane były
tam umieszczane; gdzie zostały wysłane; gdzie są przechowywane
w danej paraﬁi; kto i na podstawie czego zlecił księżom w paraﬁach dokonywanie tego typu spisów; czy istnieją jakieś dokumenty
wyższych władz kościelnych, który nakazywałby księżom w paraﬁach
tego typu praktyki, itd.26.
Podstawową formą działań operacyjnych od czasów likwidacji
MBP wobec szeroko rozumianego kleru (nie tylko księży diecezjalnych, ale także ojców, braci zakonnych, kleryków seminarium)
było zakładanie Teczek Ewidencji Operacyjnej na Księdza (dalej
skrót TEOK), Teczek Ewidencji Operacyjnej na Paraﬁę (dalej skrót
24
25

Instrukcja dotycząca kleru w związku z amnestią, w: Tamże, s. 61-62.
Instrukcja w sprawie opracowania stanu majątkowego kleru katolickiego i jego
organizacji masowych, w: Tamże, s. 64-65.
26 Instrukcja nr 1 FE-93/48, w: Tamże, s. 70-71.
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TEOP) oraz Teczek Ewidencji Operacyjnej na Biskupa (dalej skrót
TEOB). Sens powstania TEOK-ów najlepiej wyraża instrukcja ideologiczna, która znajdowała się w tego typu dokumentach, czytamy
w niej: ,,Zauważywszy […] że każdy ksiądz jest nosicielem obcej
nam ideologii, że kler stanowi jedyny oﬁcjalny i zorganizowany ośrodek opozycji ideologicznej, że poważny procent jej reprezentantów
w różnych okresach wkracza na drogę opozycji politycznej, niemała
[!] grupa stale para się działalnością antysocjalistyczną, że notujemy
wystąpienia wręcz wrogie, postanowiono, zgodnie z instrukcją, na
każdego księdza świeckiego i zakonnego założyć «teczkę ewidencji
operacyjnej na księdza»”27.
TEOK-i powstały na podstawie zarządzenia nr 0014/63 MSW
z 6 lipca 1963 r. Owo zarządzenie wprowadziło jednolitą dokumentację i ewidencję operacyjną duchowieństwa celem inwigilacji tego
środowiska28. W zdecydowanej większości teczki te zostały w 1989
roku zniszczone. Zachował się raport generała brygady Tadeusza
Strzygła (dyrektora Departamentu IV) skierowany do generała brygady Henryka Dankowskiego (szefa SB MSW) datowany na sierpień
1989 roku. W dokumencie tym decyzję o zniszczeniu lub zachowaniu
argumentowano w sposób następujący: ,,Zmieniona sytuacja prawno-polityczna, prawne uregulowania stosunków Państwo – Kościół
i Polska – Watykan oraz pozytywne przewartościowanie w postawach
zdecydowanej większości księży składnia do rezygnacji z dotychczas
prowadzonych teczek rozpoznawczych. W związku z powyższym
proponuje: odstąpić od zakładania i prowadzenia teczek ewidencji
operacyjnej na księdza; dotychczas prowadzone teczki wyrejestrować
z ewidencji zgodnie z obowiązującą procedurą i zniszczyć, łącznie ze
złożonymi w archiwum; w zarejestrowaniu operacyjnym mogą pozostać tylko ci duchowni, którzy wyraźnie naruszają porządek prawny
bądź działają na szkodę interesów państwa”29.

27 D. Walusiak, TEOK – Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza, w: Kościół
w godzinie próby. 1945–1989 Nieznane dokumenty i świadectwa, red. T. Balon-Mroczko
i in., Kraków 2006, s. 288.
28 Zarządzenie nr 00114/63 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca
1963 r. w sprawie prowadzenia ewidencji i dokumentowaniu działalności kleru w:
„Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z lat 1962–1989”. Wybór Dokumentów, s. 226-227.
29 Raport o likwidacji teczek na księży, w: Tamże, s. 855-856.
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Bezpieka celem zebrania stosownego materiału operacyjnego stosowała dość zróżnicowane metody inwigilacji. Pierwsze informacje nt.
,,ﬁguranta” bądź też ,,obiektu” SB pozyskiwała zaraz po wstąpieniu
danej osoby do seminarium duchownego. Informacji poszukiwano
w środowisku szkolnym danego kleryka. Zbierano dane dotyczące
jego rodziców, rodzeństwa: np. gdzie pracują, ile zarabiają, jak często
uczęszczają na niedzielną Mszę św., jak często korzystają z innych
sakramentów. Kontakt z wybranymi klerykami SB podejmowała podczas wszelkiego rodzaju wyjazdów do domu, np. ferii świątecznych,
letnich itp. Wówczas opiekun próbował przeprowadzić rozmowę
z wytypowanym klerykiem. Z każdej tego typu rozmowy funkcjonariusz SB sporządzał notatkę. Niekiedy dany student zgadzał się na
przeprowadzenie pierwszej rozmowy, podczas której na ogół prosił,
aby dano mu spokój. Przy okazji kolejnego przyjazdu podejmowano próby dalszych rozmów, ich skutek był bardzo różny. Władze
seminariów miały świadomość, że pośród kleryków mogą znajdować się tacy, którzy byli zaangażowani do pracy agenturalnej. Stąd
regulaminy seminaryjne tamtych czasów były dość surowe. Np. nie
pozwalano wychodzić alumnom ,,do miasta” bez zgody przełożonych
i to w dodatku przynajmniej po dwóch. i wiele innych przepisów30.
Od 1955 roku sporadycznie, a od 1958 roku już systemowo, powoływano kleryków seminariów duchownych do odbycia dwuletniej
zasadniczej służby wojskowej. Do 1964 roku alumni byli wcielani do
istniejących jednostek wojskowych, gdzie odbywali służbę razem ze
świeckimi. Od 1964 roku ze względu na chęć wzmożenia inwigilacji
kleryków zaczęto tworzyć specjalne jednostki kleryckie, np. w Brzegu,
Bartoszycach, Szczecinie, Podjuchach, a wcześniej także w Gdańsku
i Opolu. Ostatni systematyczny pobór miał miejsce w 1970 roku, w kolejnych latach pobory przeprowadzano tylko jednostkowo, jednostki
kleryckie ostatecznie zlikwidowano w 1980 roku. Na przestrzeni 16 lat
służbę wojskową odbyło łącznie 2 713 alumnów. Przez okres służby
próbowano klerykom ,,wybić z głowy” myśl o kapłaństwie, stosując
przy tym rozmaite sposoby: od prób przekupienia np. mieszkaniem,
talonem na samochód, ciekawymi studiami ze stypendium, dobrą pracą, aż po szykany i nękanie psychiczno-ﬁzyczne, jak chociażby: zakaz
modlitwy wspólnotowej; noszenia oznak religijnych, jak medalików,
krzyżyków; zakaz uczęszczania na niedzielną Mszę św. i nabożeństwa.
30

D. Walusiak, TEOK – Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza, s. 289-291.
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We wszelkie święta kościelne organizowano dodatkowe ćwiczenia
lub wspólne wyjścia do kina itp. Jednym słowem, to wszystko służyło
temu, by kleryk nawet nie próbował myśleć o jakichkolwiek świętach.
W czasie służby także wywiad wojskowy podejmował próby werbunku
wobec niektórych kleryków – żołnierzy, również w zamian za dane
proﬁty31.
„Opieka” funkcjonariuszy SB nie kończyła się bynajmniej wraz
z ukończeniem seminarium, wprost przeciwnie, dopiero wówczas
operacyjne rozpracowanie danego księdza nabierało nowego tempa.
Wówczas bezpieka stosowała bardzo różne metody nadzoru, począwszy od podsłuchów umieszczanych w mieszkaniach księży, kościołach
(także w konfesjonałach), specjalnie inspirowanych przeszukaniach
(np. bezpieka pozorowała kradzież w budynkach kościelnych, a po
zgłoszeniu tego faktu na milicję, tytułem prowadzonego dochodzenia
przeszukiwano określone pomieszczenia). Niekiedy przed potencjalnym przeszukaniem podrzucano różnego rodzaju materiały antyrządowe, środki pieniężne w obcej walucie (najczęściej w dolarach),
powielacze, materiały pornograﬁczne... Stosowano także doniesienia
agenturalne. W otoczeniu danej osoby duchownej starano się pozyskać jak największą liczbę „tajnych współpracowników” (dalej skrót
TW), by w ten sposób móc zweryﬁkować pozyskane dane.
Spośród duchownych funkcjonariusze bezpieki próbowali werbować potencjalnych kandydatów na TW. Trudno jednoznacznie
określić, jakim kluczem się kierowali poszczególni esbecy. Niemniej
jednak, jeżeli zauważali, że jakiś duchowny był jednostką wyróżniającą
się inteligencją, zdolnościami, charakterem, wyglądem ﬁzycznym czy
zdobytym zawodem, to przyśpieszało decyzje o próbie werbunku.
Brano pod uwagę także słabości danego duchownego np. nadużywanie alkoholu, uzależnienie od hazardu. Szczególnie intensywnie
SB interesowało się przypadkami księży uwikłanych w romanse,
o orientacjach homoseksualnych czy nawet dokonujących czynów
pedoﬁlskich. Ten ostatni czynnik, wskazuje, że dla pozyskania potencjalnego agenta bezpieka gotowa była akceptować nawet przestępstwa, co jeszcze bardziej świadczy o jej zbrodniczym charakterze.
Czasami zdarzenia losowe mogły się stać podstawą do rozpoczęcia
współpracy. Okólniki nakazywały zgłaszać bezpiece każdy przypadek
31 www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2016/Przewodnik-Katolicki-50-2016/
Wiara-i-Kosciol/Klerycy-do-wojska-marsz online 15 lipca 2020 roku.
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kolizji czy nawet stłuczki z udziałem duchownego, nawet wówczas,
kiedy to nie on był sprawcą. Gdy już SB znalazło wystarczający powód, dzięki któremu potencjalna współpraca mogłaby okazać się
możliwa, to wówczas podejmowała parokrotne próby werbunku. Przy
okazji obiecywali danym duchownym możliwość awansu, wyjazdu
za granicę na studia specjalistyczne, zatwierdzenie na urzędzie proboszcza (obowiązujące wówczas przepisy, wymagały akceptacji ze
strony władz państwowych przy obejmowaniu urzędów kościelnych,
np. probostwa, funkcji ordynariusza, etc.), obietnicą poprawienia
losu najbliższych danemu duchownemu (np. uzyskaniem mieszkania,
lepszego stanowiska pracy itd.). Innym kryterium werbunku były
relacje z podziemiem antykomunistycznym lub Solidarnością32.
Każda z TEOK-ów posiadała konkretny numer i składała się najczęściej z 2 części. W pierwszej części znajdowały się wszystkie dokumenty dotyczące danego duchownego, np. kwestionariusze personalne
sporządzone przy okazji wydawania oﬁcjalnych dokumentów (dowodu
osobistego, paszportu etc.), wykazy TW oraz Kontakt operacyjny
(skrót KO) z otoczenia danego duchownego, wzory pisma maszynowego, jakie były do jego dyspozycji. W drugiej części znajdowały się
doniesienia agenturalne dotyczące duchownego, opis jego postaw społecznych i politycznych, charakterystyczne zachowania, zalety, słabości
oraz pozostałe dokumenty oznaczone jako ,,W” (skonﬁskowana lub
skopiowana korespondencja), PT (chronologiczne streszczenie podsłuchów telefonicznych), PP (chronologiczne streszczenie podsłuchów
pokojowych) ,,B” (komunikat z obserwacji duchownego). W skład
teczki wchodziły również informacje nt. miejsc zamieszkania danego
księdza, paraﬁi w których pracował, stanowisk jakie zajmował lub
uzyskanych tytułów technicznych, naukowych lub przyjętych tytułów
lub godności kościelnych. Dokładnie spisywano także każde wyjazdy
zagraniczne, a także negatywne wobec władzy ludowej wystąpienia.
TEOK był archiwizowany wraz ze śmiercią lub odejściem ze stanu
duchownego danego ,,obiektu”. W TEOK nie umieszczano informacji
o potencjalnej współpracy duchownego z SB33.
32 www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/esbeckie-metody-walki-z-ksiezmi-w-prl/
online 15 sierpnia 2020 roku.
33 www.inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=T#217 online 7 lipca 2020 roku; F.
MUSIAŁ. Przeciw Kościołowi, w: Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarka,
Kraków 2007; „Instrukcja nr 002/63 Dyrektora Departamentu IV i Dyrektor Biura ,,C”
z dnia 6 lipca 1963 roku o zasadach i trybach prowadzenia ewidencji i dokumentowania
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Jeżeli kandydat wyraził zgodę na współpracę wówczas zakładano
mu osobną teczkę, w której oprócz w/w danych umieszczano jeszcze
zobowiązanie do współpracy, meldunki TW oraz zadania jakie zostały mu zlecone. Jeżeli kandydat nie wyraził zgody na współpracę,
to materiał w teczce osobowej dotyczący jego osoby określanej jako
kandydat na tajnego współpracownika (dalej skrót KTW) wieńczyło
oświadczenie o zakończeniu próby werbunku.
TEOP zawierała dokumenty dotyczące aktywności duchownych
w konkretnej paraﬁi i ich wpływu na miejscową ludność. TEOP
składała się z 2 części. W pierwszej znajdowały się dane ogólne dotyczące paraﬁi, w tym plan terytorium, fotograﬁe budynków sakralnych i plebanijnych, wykaz pozostałych kaplic i miejsc kultu, miejsc
odpustowych (z podaniem daty odpustu) wchodzących w skład paraﬁi, a także szczegółowa lista grup działających na terenie paraﬁi
wraz z personaliami ich liderów, wykaz domów zakonnych męskich
i żeńskich działających na terenie paraﬁi. Ponadto dodawano również wykaz TW lub KO działających w danej paraﬁi, a także wzory
pieczątek i papieru z logotypem paraﬁi, takich jakie były używane
przez kancelarie danej paraﬁi. W pierwszej części znajdował się również opis pracujących w danej paraﬁi księży wraz z przydziałem ich
obowiązków. W części drugiej gromadzono agenturalne doniesienia
dotyczące działalności danej paraﬁi. Również TEOP zostały zniszczone w latach 1989–199034.
Z kolei struktura TEOB była bardzo zbliżona do TEOK i TEOP,
choć ta składała się z 3 części: pierwszą stanowiły dokumenty personalne dotyczące danego biskupa; drugą stanowiły dokumenty opisujące
rezydencję danego biskupa (nawet z opisem instalacji elektrycznych
i telefonicznych); wzory pism, jakimi dany biskup się posługiwał;
wykaz TW oraz KO z otoczenia danego biskupa; plany rozpracowania danego hierarchy oraz ich skutki. W trzeciej części gromadzono materiały dotyczące otoczenia danego biskupa, czyli rodziny lub

działalności kleru katolickiego”, w: „Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 1962–1989. Wybór Dokumentów, s. 228-229.
34 www.inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=T#217 online 7 lipca 2020 roku;
„Instrukcja nr 002/63 Dyrektora Departamentu IV i Dyrektor Biura ,,C” z dnia
6 lipca 1963 roku o zasadach i trybach prowadzenia ewidencji i dokumentowania
działalności kleru katolickiego”, w: „Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 1962–1989. Wybór Dokumentów, s. 229-234.
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najbliższych współpracowników, a także doniesienia agenturalne.
Większość TEOB zostały zniszczone w latach 1989–199035.
Oprócz powyższych osobną jednostką była tzw. ,,teczka na dekanat”, umieszczana jako część dodatkowa w TEOP paraﬁi, w której miał miejsce urząd dziekański. SB interesowały wszelkie objawy
niesubordynacji duchowieństwa wobec władz państwowych, jak np.
nielegalne pielgrzymki, zbiórki, budownictwo (przede wszystkim salek
katechetycznych po usunięciu katechezy ze szkół publicznych). SB
starało się ustalić z jakich źródeł udawało się księżom pozyskać, np.
materiały budowlane, szczególnie wtedy, kiedy był to towar deﬁcytowy, a także jakie kupowali samochody albo motocykle. Z powodu
wywieszania przez księży ogłoszeń lub plakatów okolicznościowych
przysyłanych przez kurie albo episkopat, SB sprawdzało ich treść,
kontrolowało liczbę maszyn do pisania i powielaczy na paraﬁi oraz
to, czy nie były one wykorzystywane do antyrządowej propagandy.
Sprawdzano, czy administrator paraﬁi meldował przybyłych do paraﬁi
misjonarzy i rekolekcjonistów. Kontrolowano działalność wspólnot
zakonnych z danej paraﬁi, szczególnie tych, które były zaangażowane w służbę zdrowia. Za wszelkiego rodzaju nawet najmniejsze
uchybienia sowicie karano kolegiami36.
Kolejnym punktem zainteresowania SB były praktyki religijne
paraﬁan. W ramach zwykłej praktyki duszpasterskiej duchowni podczas wizyty kolędowej zachęcali paraﬁan do przyjęcia brakujących
sakramentów albo do uczestnictwa w katechezie paraﬁalnej. Takie
praktyki były postrzegane przez SB jako wrogie. Szczególnie newralgiczną kwestią były związki niesakramentalne. Władzy zależało, aby
jak najwięcej osób pozostawało na etapie ślubów cywilnych. Ówczesne
prawo zakazywało zawierania ślubów kościelnych przed cywilnymi
i z tego dość mocno rozliczało duchownych, a także czy nie udzielają sakramentów w sposób tajny i bez zapowiedzi. SB szczególnie
kontrolowała praktyki religijne podejmowane przez osoby związane
z PZPR, SB, MO, ORMO oraz urzędami państwowymi. Sprawdzano
także, czy dany ksiądz nie odmawia komuś pochówku na cmentarzu
paraﬁalnym, jeżeli nie był osobą praktykującą. Dość częstą praktyką ze
35
36

www.inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=T#217 online 7 lipca 2020 roku.
A. Szymański, Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1960–1966, Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu, Wrocław 2009. Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof.
Zdzisława Leca, s. 63-66.
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strony SB była próba kontrolowania kazań księży. Homilie wydawały
się bezpiece tym bardziej niebezpieczne, im bardziej odnosiły się do
bieżących wydarzeń społecznych i politycznych. Szczególnie, jeżeli
były wygłaszane w newralgicznych dla trwałości systemu momentach
historii Polski oraz przy okazji wszelkiego rodzaju wizytacji biskupich,
bierzmowania, rekolekcji, misji świętych, itp. Równie groźne, zdaniem
SB, były wszelkiego rodzaju listy biskupów, a już bezapelacyjnie listy
Prymasa Wyszyńskiego. Sprawdzano wówczas czy dany duchowny
przeczytał list w całości, czy tylko wybrane fragmenty, i oczywiście,
czy on sam od siebie dodawał jakiś komentarz do listu, a jeśli tak,
to na ile ten komentarzy był antypaństwowy37.
Bardzo ważnym obszarem, który starała się nadzorować SB była
dziedzina katechizacji. Zasadniczo w każdej odmianie socjalizmu
ta kwestia była źródłem konﬂiktu między władzą a Kościołem. Ten
ostatni nie chciał się zgodzić pod żadnym pozorem na próbę kontroli wychowania dzieci i młodzieży przez system. Z kolei władze
PRL-u robiły wszystko, aby wpływ Kościoła na dzieci i młodzież był
jak najmniejszy, jeżeli nie znikomy. Po usunięciu katechezy ze szkół
publicznych władza próbowała opanować również punkty katechetyczne. W pewien sposób miało temu służyć zarządzenie z 19 sierpnia
1961 r. o zawieraniu umów na tworzenie punktów katechetycznych. SB
poprzez swoją agenturę kontrolowała również działalność kurialnych
wizytatorów katechetycznych. Próbowano się dowiedzieć nie tylko
kto i kiedy będzie prowadził wizytacje w danym dekanacie, ale także
jakie wytyczne i wnioski znalazły się w protokołach powizytacyjnych.
SB interesowała się czy dani księża podejmują próby organizowania zajęć dodatkowych, spotkań formacyjno-modlitewnych dla dzieci
i młodzieży w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, a szczególnie
w okresie ferii zimowych czy wakacji. Warto wspomnieć, że SB dość
szczegółowo dokumentowała za pomocą agentury także pośród kleru
wszelkiego rodzaju spotkania dekanalne duchowieństwa, w tym te
poświęcone katechizacji38.
Na celowniku władzy znaleźli się duchowni uznani przez nią za
wyjątkowo niebezpiecznych dla systemu komunistycznego, a takich
było przynajmniej kilku w historii Kościoła w Polsce. Mam tu na
myśli nie tylko bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, ale także Sługę Bożego
37
38

Tamże s. 67-73.
Tamże s. 74-79.
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ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987), ks. Michała Pilipca (1912–
1944), Sługę Bożego ks. Michała Rapacza (1904–1946), Sługę Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego (1901–1981) , Sługę Bożego ks.
Romana Kotlarza (1928–1976), ks. Stefana Niedzielaka (1914–1989),
ks. Leona Błaszczaka (1930–1982), ks. Stanisława Suchowolca (1958–
1989), ks. Sylwestra Zycha (1950–1989) i wielu innych, o których
życiu i męczeństwie zapewne już zapomniano. SB traktowała ich
z wyjątkową brutalnością, próbując nie tylko zniszczyć ich w środowisku kościelnym, społecznym, ale także pozbawić godności i dobrego
imienia. Kapłani ci byli wielokrotnie aresztowani, bici, torturowani,
wygnani ze stolicy biskupiej, jak Prymas Wyszyński czy z Ojczyzny,
jak ks. Blachnicki. Wielu z nich padło oﬁarą grupy specjalnej ,,D”;
pomimo istniejących poszlak nie we wszystkich przypadkach można obecnie udowodnić, że to SB wydała i wykonała na nich wyroki
śmierci39.

Przykłady działania SB na terenie obecnej diecezji świdnickiej
Obszar byłego województwa wałbrzyskiego po części odpowiadał
terytorium obecnej diecezji świdnickiej. Działalność SB na tym terytorium była związana z wieloma czynnikami, m.in.: obecność środowisk
górniczych (szczególnie Wałbrzych i Nowa Ruda), bliskość granicy
państwa, duża baza turystyczna i uzdrowiskowa, co powodowało,
że do Kotliny Kłodzkiej przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Kolejnym
argumentem za zwiększeniem aktywności SB była dyslokacja Armii
Czerwonej, to właśnie w Świdnicy znajdował się Sztab Północnej
Grupy Armii Radzieckiej, a to z kolei wiązało się z aktywnością
wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Nie bez znaczenia była również struktura społeczna mieszkańców województwa wałbrzyskiego,
w skład którego oprócz ludności rdzennie polskiej wchodziły również
mniejszości narodowe: ukraińska, grecka, niemiecka oraz żydowska.
Ponadto na tym terenie po II wojnie światowej osiedliła się też znaczna grupa emigrantów polskiego pochodzenia z Francji i Belgii40.
Działania SB wobec duchownych obecnej diecezji świdnickiej
nie odbiegały dalece od ogólnopolskich trendów. Dokonywano więc
39 www.solidarni2010.pl/32605-zamordowani-zameczeni-zastrzeleni-straceni.html
online 14 lipca 2020 roku; Musiał, Przeciw Kościołowi.
40 M. Zielonka, Struktury Służby Bezpieczeństwa w województwie wałbrzyskim
w latach 1975–1990, w: „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2013, nr 1
(11) s. 78.
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aresztowań duchownych, jak chociażby w 1947 roku księdza oskarżonego o posiadanie tajnych dokumentów miejscowej bezpieki oraz
komendy MO w Świdnicy. Dokumenty te miał przekazać księdzu
jeden z funkcjonariuszy MO, w zamian za udzieloną przez duchownego posługę sakramentalną. Oczywiście, taką sytuację SB ubrała
w klasyczną akcję szpiegowską na rzecz obcych mocarstw. Działania
bezpieki były tym bardziej zdeterminowane, że odnotowywano pozytywne relacje między funkcjonariuszami MO a duchownymi, np.
w Wałbrzychu41.
Innym przykładem aktywności bezpieki była akcja związana z listem papieża Piusa XII z 1 marca 1948 r., skierowanym do biskupów
niemieckich. Zdaniem bezpieki Papież nawoływał w nim do zwrotu
,,Ziem Odzyskanych” państwu niemieckiemu oraz szerzył nienawiść
wobec ZSRR. W rezultacie represjom poddano duchownych, którzy
odważyli się odczytać ów list w swoich paraﬁach, np. w Bystrzycy
Kłodzkiej, tym bardziej, iż jeden z księży odważył się skomentować
działania władzy jako formę walki z Ojcem Świętym. Również odczytywanie listów Episkopatu Polski, zdaniem bezpieki, stanowiło
wyraz nielojalności wobec władzy ludowej. Bezpieka była na tyle
przewrażliwiona, że każde działanie księży odbierała jako wyraz walki
z komunizmem. Na przykład, za zorganizowanie w kościele koncertu
w czasie, gdy miało się odbyć spotkanie członków PZPR ukarano
księdza w Głuszycy. Podobnie posługę duszpasterską w ząbkowickim
szpitalu odczytywano jako formę wrogiej agitacji pośród chorych42.
W wydziale IV KW MO w Wałbrzychu, podobnie jak w strukturze centralnej Departamentu IV, funkcjonowały dwie sekcje: 1 i 2,
których zadaniem była inwigilacja duchowieństwa rzymskokatolickiego oraz organizacji kościelnych. Liczba etatów przydzielona na
ten wydział wahała się od 9 do 12. Funkcje Naczelnika Wydziału IV
pełnili kolejno: mjr Michał Filipów, kpt. Zbigniew Baranowski, mjr
Tadeusz Czarnas. Ich zastępcami byli: por. Zbigniew Laskowski,
por. Tadeusz Czarnas, por. Stanisław Michalski, por. Jerzy Hołda,
mjr Jerzy Adamowski. Wydział utworzył z czasem parę grup operacyjnych, pierwszą w 1975 roku w Kłodzku. W maju 1981 roku takie
grupy funkcjonowały także w: Świdnicy, Dzierżoniowie, Ząbkowicach
41 A. Lichwa, Kościół Katolicki w województwie wałbrzyskim w latach 1945–1949
w raportach milicji i władz lokalnych, w: Wolność, równość i własność w prawie i polityce, 2016, red. K. Sadowska i in., s. 511.
42 Tamże, s. 512-515.
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Śląskich i Bystrzycy Kłodzkiej. Grupy te liczyły do 4 funkcjonariuszy
i przetrwały aż do czasu ich likwidacji w 1989 roku43.

Konkluzja
Wszyscy duchowni (pracujący w tamtych czasach) na terenie obecnej diecezji świdnickiej, jak wskazuje powyższy tekst, byli poddawani
działaniom operacyjnym z samego faktu, że byli księżmi. Ogromna
większość tych księży okazała się ,,niezłomnymi”, chociaż z powodu
zniszczenia znacznej części materiału badawczego, trudno to dzisiaj
jednoznacznie udowodnić. Oczywiście w każdym środowisku, również
kapłańskim, zdarzały się przypadki upadku konkretnego duchownego,
lecz w stosunku do ogółu duchownych należy bez wątpienia stwierdzić,
iż kapłani (w znacznym procencie) byli wierni wobec Kościoła i własnego sumienia, mimo tego, że aparat ówczesnego państwa wytoczył
wobec nich wszelkie możliwe środki walki, jakimi wtedy dysponował.
Kościół więc, mimo wielu nawet skrajnych przeciwności, pozostał
zawsze wierny misji nakreślonej przez Jezusa Chrystusa.
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