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A. PODRÓŻ APOSTOLSKA PAPIEŻA
FRANCISZKA DO SARAJEWA
(BOŚNIA I HERCEGOWINA)
1.
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA
Z PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ
Sarajewo, 6 czerwca 2015 r.
Szanowni Członkowie Prezydium Bośni i Hercegowiny,
Szanowny Panie Premierze,
Czcigodni członkowie korpusu dyplomatycznego,
Drodzy bracia i siostry!
Bardzo dziękuję członkom Prezydium Bośni i Hercegowiny za
uprzejme powitanie, a zwłaszcza za serdeczne słowa pozdrowienia,
skierowane w imieniu wszystkich przez pana prezydenta Mladena
Ivanicia. Cieszę się, że mogę przybyć do tego miasta, które tak bardzo
ucierpiało z powodu krwawych konﬂiktów minionego wieku, a które
na nowo stało się miejscem dialogu i pokojowego współistnienia.
Przeszło od kultury konﬂiktu i wojny do kultury spotkania.
Sarajewo oraz Bośnia i Hercegowina mają szczególne znaczenie
dla Europy i dla całego świata. Od wieków obecne są na tych obszarach wspólnoty wyznające różne religie, należące do różnych grup
etnicznych i kultur, z których każda ma wiele szczególnych cech
i zazdrośnie strzeże swoich specyﬁcznych tradycji. Nie przeszkodziło to jednak, aby przez długi czas powstały przyjazne i serdeczne
relacje wzajemne.
Także sama struktura architektoniczna Sarajewa nosi tego widoczne i znaczące ślady, ponieważ w jego tkance miejskiej wznoszą
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się w niewielkiej odległości od siebie synagogi, kościoły i meczety,
do tego stopnia, że miasto nazywane jest „Jerozolimą Europy”. Jest
ono rzeczywiście skrzyżowaniem kultur, narodów i religii, a rola taka
wymaga budowania nieustannie nowych mostów oraz troski i odnawiania tych już istniejących, aby zapewnić sprawną, bezpieczną
i cywilizowaną komunikację.
Potrzebujemy wzajemnej komunikacji, odkrywania bogactwa każdego, a także doceniania tego, co nas łączy oraz spoglądania na różnice
jako na szansę wrastania w poszanowaniu dla wszystkich. Konieczny
jest cierpliwy i ufny dialog, tak aby osoby, rodziny i wspólnoty mogły
przekazywać wartości swojej kultury i przyjmować dobro pochodzące
z doświadczeń innych. W ten sposób, także poważne rany niedalekiej
przeszłości mogą się zabliźnić i będzie można z nadzieją spoglądać
w przyszłość, konfrontując się z codziennymi problemami, którym
musi stawiać czoła każda cywilizowana społeczność z myślą wolną
od obaw i uraz.
Przybyłem jako pielgrzym pokoju i dialogu, 18 lat po historycznej
wizycie świętego Jana Pawła II, która miała miejsce niecałe dwa
lata po podpisaniu porozumienia pokojowego z Dayton. Cieszę się
widząc dokonany postęp, za który trzeba podziękować Panu oraz
wielu ludziom dobrej woli. Ważne jest jednak, aby nie zadowalać
się dotychczasowymi osiągnięciami, ale starać się podejmować dalsze kroki, aby umocnić zaufanie i stwarzać możliwości powiększenia
wzajemnego zrozumienia i szacunku. Fundamentalne znaczenie dla
ułatwienia tego procesu mają bliskość – bliskość! – i współpraca
wspólnoty międzynarodowej, a zwłaszcza Unii Europejskiej oraz
wszystkich krajów i organizacji obecnych i działających na terytorium Bośni i Hercegowiny.
Bośnia i Hercegowina jest bowiem integralną częścią Europy.
Jej osiągnięcia i jej dramaty wpisują się w pełni w historię sukcesów
i dramatów Europy, a jednocześnie stanowią poważną przestrogę, by
podjąć wszelkie wysiłki, żeby zainicjowane procesy pokojowe stawały
się coraz bardziej solidne i nieodwracalne. Na tej ziemi pokój i zgoda
między Chorwatami, Serbami i Bośniakami, inicjatywy zmierzające
do dalszego umocnienia przyjaznych i braterskich stosunków między
muzułmanami, wyznawcami judaizmu, chrześcijanami i innymi mniejszościami religijnymi mają znaczenie, które poważnie wykracza poza
jej granice. Są one świadectwem dla całego świata, że współpraca
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pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i religiami na rzecz dobra
wspólnego jest możliwa, że pluralizm kultur i tradycji może istnieć
i rodzić oryginalne i skuteczne rozwiązania problemów, że nawet
najgłębsze rany można wyleczyć przez proces oczyszczający pamięć
i dający nadzieję na przyszłość. Widziałem dziś tę nadzieję w dzieciach,
które pozdrowiłem na lotnisku, muzułmańskich, prawosławnych, żydowskich, katolickich oraz należących do innych wyznań. Wszystkie
razem, radosne – to właśnie jest nadzieją. Na to postawmy. Aby
skutecznie przeciwstawić się barbarzyństwu tych, którzy chcieliby
uczynić z wszelkiej różnicy okazję i pretekst do coraz bardziej brutalnej przemocy, potrzebujemy wszyscy uznania podstawowych wartości
naszego wspólnego człowieczeństwa. W ich imię możemy i musimy
współpracować, budować i prowadzić dialog, przebaczać i rozwijać
się, pozwalając, aby wszystkie różne głosy tworzyły raczej szlachetny
i harmonijny śpiew niż fanatyczny krzyk nienawiści. Powołaniem
decydentów politycznych jest szlachetne zadanie bycia pierwszymi
sługami swoich wspólnot, poprzez działania zapewniające przede
wszystkim podstawowe prawa człowieka, wśród których wyróżnia się
prawo do wolności religijnej. W ten sposób możliwe będzie budowanie
z konkretnym zaangażowaniem bardziej pokojowego i sprawiedliwego
społeczeństwa, przygotowując, z pomocą wszystkich jego obywateli,
rozwiązanie wielu problemów codziennego życia narodu. Aby tak
się stało konieczna jest rzeczywista równość wszystkich obywateli
wobec prawa i w jego realizacji, bez względu na ich przynależność
etniczną, religijną i geograﬁczną: w ten sposób wszyscy bez różnicy
będą się w pełni czuli uczestnikami życia publicznego i ciesząc się
tymi samymi prawami będą mogli czynnie wnieść swój specyﬁczny
wkład w dobro wspólne.
Szanowne Panie i Panowie, Kościół katolicki, poprzez modlitwę
i działania swoich wiernych oraz swoich instytucji, bierze udział w dziele odbudowy materialnej i moralnej Bośni i Hercegowiny, dzieląc
jej radości i troski, pragnąc świadczyć z zaangażowaniem o swojej
szczególnej bliskości wobec ubogich i potrzebujących, pobudzony by
to czynić nauczaniem i przykładem swego Boskiego Mistrza, Jezusa.
Stolica Apostolska cieszy się z postępów poczynionych w minionych
latach i zapewnia o swojej trosce, krzewiąc współpracę, dialog i solidarność, wiedząc, że pokój i wzajemne słuchanie siebie w społeczeństwie obywatelskim i uregulowanym są niezbędnymi warunkami
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rzeczywistego i zrównoważonego rozwoju. Pragnie ona gorąco, aby
Bośnia i Hercegowina, po tym jak czarne chmury burzy w końcu
się oddaliły, mogła przy udziale wszystkich dokonywać postępów
na podjętej drodze, tak aby po mroźnej zimie rozkwitała wiosna.
I widzimy, że ta wiosna tutaj rozkwita.
Z tymi uczuciami, błagam Boga Najwyższego o pokój i dobrobyt
dla Sarajewa oraz całej Bośni i Hercegowiny. Dziękuję.

Homilia podczas Mszy świętej

7

2.
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ
Koševo, stadion, 6 czerwca 2015 r.
Drodzy bracia i siostry!
W usłyszanych przez nas czytaniach biblijnych kilkakrotnie zabrzmiało słowo „pokój”. Jest to jak najbardziej słowo prorocze! Pokój
jest marzeniem Boga, jest planem Boga dla ludzkości, dla historii,
wraz z całym stworzeniem. Jest to projekt, który zawsze napotyka
sprzeciw człowieka a także sprzeciw ze strony złego. Także w naszych czasach pragnienie pokoju i trud, aby go budować konfrontują
się z faktem, że na świecie ma miejsce wiele konﬂiktów zbrojnych.
Jest to rodzaj trzeciej wojny światowej, prowadzonej „w kawałkach”
i w efekcie, jaki stworzyły media odczuwana jest atmosfera wojny.
Istnieją ludzie, którzy chcą celowo tworzyć ten klimat i podsycać
tę atmosferę, zwłaszcza ci, którzy dążą do konﬂiktu różnych kultur
i cywilizacji, a także ci, którzy spekulują na wojnie, by sprzedawać
broń. Ale wojna pociąga za sobą to, że dzieci, kobiety i osoby starsze muszą szukać schronienia w obozach dla uchodźców; oznacza
przymusowe wysiedlenia; oznacza niszczenie domów, dróg i fabryk;
oznacza przede wszystkim wiele złamanych istnień. Dobrze to znacie,
bo sami tego tutaj doświadczyliście: ileż cierpienia, ile zniszczenia,
ile bólu! Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, ponownie wznosi się z tego
miasta wołanie ludu Bożego i wszystkich ludzi dobrej woli: nigdy
więcej wojny!
W tym klimacie wojny jak promień słońca przenikający chmury rozbrzmiewa słowo Jezusa z Ewangelii: „Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój” (Mt 5, 9). Jest to wezwanie zawsze aktualne,
adresowane do każdego pokolenia. Jezus nie mówi: „Błogosławieni
głosiciele pokoju”: wszyscy potraﬁą go głosić, nawet w sposób obłudny
czy wręcz kłamliwy. Nie, powiada:„Błogosławieni, którzy wprowadzają
pokój”, to znaczy ci, którzy go czynią. Wprowadzanie pokoju jest
pracą wymagającą osobistego wysiłku: wymaga pasji, cierpliwości,
doświadczenia, wytrwałości. Błogosławieni są ci, którzy sieją pokój
poprzez swoje codzienne działania, swoje postawy i gesty służby,
braterstwa, dialogu, miłosierdzia. Tak, „oni będą nazwani synami
Bożymi”, ponieważ Bóg sieje pokój, zawsze, wszędzie; w pełni czasu
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posłał na świat swojego Syna, abyśmy mieli pokój! Czynienie pokoju
jest pracą, którą trzeba prowadzić każdego dnia, krok po kroku,
nigdy nie ulegając zmęczeniu.
A jak się czyni, jak się buduje pokój? Przypomniał nam o tym
w sposób fundamentalny prorok Izajasz: „Dziełem sprawiedliwości
będzie pokój” (32, 17). Opus iustitiae pax”, według wersji Wulgaty,
która stała się słynnym mottem, podjętym także proroczo przez papieża Piusa XII. Pokój jest dziełem sprawiedliwości. Także i w tym
przypadku: nie sprawiedliwości głoszonej z emfazą, teoretycznie,
planowanej, ale sprawiedliwości praktykowanej, przeżytej. A Nowy
Testament uczy nas, że wypełnieniem sprawiedliwości jest kochać
bliźniego jak siebie samego (por. Mt 22, 39; Rz 13, 9). Kiedy wypełniamy, dzięki Bożej łasce, to przykazanie, jakże bardzo wszystko
się zmienia! Ponieważ my się zmieniamy! Ta osoba, naród, których
postrzegałem jako wroga, ma w istocie moją twarz, serce, duszę. Mamy
tego samego Ojca w niebie. Tak więc prawdziwą sprawiedliwością
jest czynienie tej osobie, temu narodowi to, co chciałbym, aby mnie
czyniono, mojemu narodowi (por. Mt 7, 12).
Święty Paweł w drugim czytaniu wskazał nam postawy niezbędne
do czynienia pokoju: „obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć,
pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan
wybaczył wam, tak i wy!”(Kol 3, 12-13).
Oto postawy potrzebne, aby czynić pokój w życiu codziennym,
wszędzie tam, gdzie żyjemy. Nie łudźmy się jednak, że zależy tylko od
nas! Popadlibyśmy bowiem w iluzoryczny moralizm. Pokój jest darem
Boga, nie w sensie magicznym, ale dlatego, że On wraz ze Swoim
Duchem może wypisać te postawy w naszych sercach i w naszym
ciele, czyniąc nas prawdziwymi narzędziami Jego pokoju. A Apostoł,
zmierzając ku głębi, powiada, że pokój jest darem Boga, ponieważ
jest owocem Jego pojednania z nami. Człowiek może czynić pokój
tylko wtedy, kiedy pozwala się pojednać z Bogiem.
Drodzy bracia i siostry! Dziś wspólnie prośmy Pana, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, o łaskę posiadania serca
prostego, o łaskę cierpliwości, łaskę zmagania się i działania na rzecz
sprawiedliwości, by być miłosiernym, działać na rzecz pokoju, by
siać pokój, a nie wojnę i niezgodę. To jest droga, która czyni nas
szczęśliwymi, która czyni nas błogosławionymi.

Przemówienie podczas spotkania z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami...
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3.
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA
Z KAPŁANAMI, ZAKONNIKAMI I ZAKONNICAMI
ORAZ SEMINARZYSTAMI
Sarajewo, katedra, 6 czerwca 2015 r.
Drodzy bracia i siostry!
Kieruję do was wszystkich moje serdeczne pozdrowienie, obejmując
nim także waszych chorych i starszych współbraci i współsiostry, którzy nie mogą tutaj być, łącząc się z nami duchowo. Dziękuję wam za
służbę, jaką każdy z was pełni dla Ewangelii i Kościoła. Przybyłem do
waszego kraju jako pielgrzym pokoju i dialogu, aby utwierdzić i dodać
otuchy braciom w wierze, a zwłaszcza wam, powołanym do pracy „na
pełny etat” w winnicy Pańskiej. Pan nam mówi: „Oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). To właśnie
ta pewność budzi pociechę i nadzieję, zwłaszcza w chwilach trudnych
dla posługi. Myślę o dawnych i obecnych cierpieniach i doświadczeniach waszych wspólnot chrześcijańskich. Pomimo, że żyliście w tej
sytuacji, nie poddaliście się rezygnacji, wytrwaliście usiłując podchodzić
do trudności osobistych, społecznych i duszpasterskich w niestrudzonym duchu służby. Bóg wam za to zapłać!
Wyobrażam sobie, że sytuacja liczebnej mniejszości Kościoła katolickiego w waszej Ojczyźnie, a także niepowodzenia waszej posługi,
sprawiają niekiedy, że czujecie się, jak uczniowie Jezusa wtedy, gdy
mimo, iż całą noc ciężko pracowali, nic nie ułowili (por. Łk 5, 5). Ale
to właśnie w takich chwilach, jeśli powierzamy się Panu, doświadczamy odnawiających w nas ufność i nadzieję siły Jego Słowa i mocy
Jego Ducha. Owocność naszej posługi zależy przede wszystkim od
wiary; wiary w miłości Chrystusa, od którego nic nie może nas nigdy oddzielić, jak mówi apostoł Paweł (por. Rz 8, 35-39), czego od
doświadczeń się oczekuje! Wspiera nas także i ożywia braterstwo;
braterstwo między księżmi, między zakonnikami, między świeckimi
osobami konsekrowanymi, między klerykami Braterstwo między nami
wszystkimi, których Pan wezwał, by zostawili wszystko i poszli za
Nim, daje nam radość i pocieszenie, czyniąc naszą pracę bardziej
skuteczną. Jesteśmy świadkami braterstwa!
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„Uważajcie na samych siebie i na całe stado” (Dz 20, 28). Ta
zachęta świętego Pawła – przekazana w Dziejach Apostolskich –
przypomina nam, że jeśli chcemy pomagać innym na drodze do
świętości, to nie wolno nam zaniedbywać samych siebie, to znaczy
naszego uświęcenia. I odwrotnie, poświęcenie wiernemu ludowi
Bożemu, zanurzenie w jego życiu, a zwłaszcza bliskość wobec
ubogich i maluczkich umacnia nas w podobieństwie do Chrystusa.
Troska o swoją osobistą świętość oraz miłość duszpasterska wobec
ludu zawsze łączą się ze sobą i wzajemnie się ubogacają. Nigdy nie
wolno ich rozdzielać.
Co dla kapłana i osoby konsekrowanej znaczy, dzisiaj, tutaj,
w Bośni i Hercegowinie, służyć stadu Bożemu? Myślę, że oznacza
to realizowanie duszpasterstwa nadziei, strzegąc owiec, które są
w owczarni, ale także wychodząc w poszukiwaniu tych, którzy oczekują Dobrej Nowiny i nie potraﬁą o własnych siłach znaleźć lub
odnaleźć na nowo drogi prowadzącej do Jezusa. Spotykanie ludzi
tam, gdzie żyją, a także tej części stada, która znajduje się poza
ogrodzeniem, z dala, a czasami nie znając jeszcze Jezusa Chrystusa;
zadbanie o formację katolików w wierze i w życiu chrześcijańskim;
zachęcanie wiernych świeckich, by aktywnie uczestniczyli w misji
ewangelizacyjnej Kościoła. Dlatego zachęcam was, byście rozwijali
wspólnoty katolickie otwarte, „wychodzące ku światu”, zdolne do
gościnności i spotkania oraz odważnie świadczące o Ewangelii.
Ksiądz, osoba konsekrowana są powołani, by żyć niepokojami
i nadziejami swojego ludu; do działania w konkretnych sytuacjach
swoich czasów, często naznaczonych napięciami, niezgodą, nieufnością, niepewnością i ubóstwem. W obliczu sytuacji najboleśniejszych
prośmy Boga o serce umiejące się wzruszyć, zdolne do empatii. Nie
ma lepszego świadectwa niż bycie blisko potrzeb materialnych i duchowych ludzi. Naszym zadaniem, zadaniem biskupów, kapłanów
i zakonników jest sprawianie, aby ludzie odczuwali bliskość Boga,
Jego pocieszającą i uzdrawiającą rękę; opatrywanie ran i łez naszego
ludu; nieustanne otwieranie serca i wyciąganie ręki do tych, którzy
nas proszą o pomoc i do tych, którzy, być może z powodu wstydu
nas o nią nie proszą, ale bardzo jej potrzebują. W związku z tym
pragnę wyrazić moje uznanie dla sióstr zakonnych, za to wszystko,
co wielkodusznie czynią, a przede wszystkim za ich wierną i troskliwą
obecność.

Przemówienie podczas spotkania z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami...
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Drodzy kapłani, zakonnicy i zakonnice, zachęcam was do radosnego kontynuowania waszej posługi duszpasterskiej, której owocność
zależy od wiary i łaski, ale także świadectwa życia pokornego i oderwanego od interesów świata. Proszę was, nie popadajcie w pokusę
stawania się swego rodzaju elitą zamkniętą w sobie. Wielkoduszne
i jasne świadectwo kapłańskie i zakonne stanowi przykład i pobudkę
dla seminarzystów i dla osób, które Pan powołuje do swojej służby.
Stojąc u boku młodych, zachęcając ich do uczestnictwa w pewnych
doświadczeniach posługi i modlitwy, pomagacie im w odkryciu miłości
Chrystusa i otwarciu się na Boże wezwanie. Niech wierni świeccy
będą w was mogli dostrzec tę miłość wierną i oﬁarną, jaką Chrystus
pozostawił jako testament swoim uczniom.
Maryja Dziewica stoi zawsze u naszego boku jako troskliwa matka.
Jest pierwszą uczennicą Pana i wzorem życia poświęconego Jemu
i braciom. Kiedy przeżywamy trudności, czy napotykamy sytuację,
w obliczu której odczuwamy całą naszą bezsilność, zwracamy się do
Niej z ufnością dzieci. A ona zawsze mówi nam, jak podczas wesela
w Kanie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Uczy
nas, by słuchać Jezusa i iść za Jego Słowem, ale z wiarą! To jest Jej
tajemnica, którą pragnie nam przekazać jako matka: wiara, prawdziwa
wiara, której jeden okruch starczy, aby góry przenosić!
Z tym ufnym zawierzeniem możemy służyć Panu z radością i być
wszędzie siewcami nadziei. Zapewniam was o mojej pamięci w modlitwie i serdecznie błogosławię was wszystkich i wasze wspólnoty.
Proszę nie zapominajcie modlić się za mnie.
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4.
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA
EKUMENICZNEGO I MIĘDZYRELIGIJNEGO
Międzynarodowe Franciszkańskie Centrum Studenckie,
6 czerwca 2015 r.
Drodzy bracia i siostry!
Cieszę się z udziału w tym spotkaniu, na którym zgromadzeni są
przedstawiciele wyznań religijnych obecnych w Bośni i Hercegowinie.
Kieruję serdeczne pozdrowienia do każdego z was i do waszych
wspólnot oraz dziękuję szczególnie za przedstawione uprzejme słowa
i reﬂeksje.
Dzisiejsze spotkanie jest znakiem wspólnego pragnienia braterstwa
i pokoju. Świadczy ono o tej przyjaźni, jaką budujecie od lat i którą
już żyjecie w codziennym współistnieniu i współpracy. Już sama tutaj obecność jest „orędziem” tego dialogu, i jaki się wszyscy staramy
i dla którego pracujemy. Chciałbym zwłaszcza przypomnieć, jako owoc
owego pragnienia spotkania i pojednania, ustanowienie w 1997 roku
lokalnej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, która gromadzi muzułmanów, chrześcijan i wyznawców judaizmu. Cieszę się z pracy wykonywanej przez Radę, która krzewi różne działania dialogu, koordynuje
wspólne inicjatywy a także występuje wspólnie wobec władz państwowych. Wasza praca jest bardzo cenna w tym regionie, a szczególnie
w Sarajewie, będącym skrzyżowaniem ludów i kultur, gdzie różnorodność, stanowiąc z jednej strony wielkie bogactwo, które pozwoliło na
rozwój społeczny, kulturalny i duchowy tego regionu, z drugiej strony
stało się motywem bolesnych rozdarć i krwawych wojen.
To nie przypadek, że zrodzenie się Rady ds. Dialogu
Międzyreligijnego oraz innych cennych inicjatyw międzyreligijnych
i ekumenicznych nastąpiło pod koniec wojny jako odpowiedź na
potrzebę pojednania i w obliczu konieczności odbudowania społeczeństwa rozdartego konﬂiktem. Dialog międzyreligijny stanowi
bowiem tutaj, podobnie jak i na całym świecie, konieczny warunek
pokoju i dlatego jest obowiązkiem wszystkich ludzi wierzących (por.
adhortacja apost. Evangelii gaudium, nr 250).
Dialog międzyreligijny zanim stanie się dyskusją na temat głównych
problemów wiary jest „rozmową o ludzkim życiu” (tamże). Dzielona

Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego i międzyreligijnego

13

jest w nim codzienna egzystencja, w swojej konkretności, z radościami i smutkami, trudami i nadziejami. Podejmowane są wspólne odpowiedzialności, planuje się lepszą przyszłość dla wszystkich.
Uczymy się żyć razem, poznawać i akceptować siebie we właściwej
nam różnorodności, swobodnie, ze względu na to, czym jesteśmy.
W dialogu rozpoznajemy i rozwijamy wspólnotę duchową, która jednoczy i pomaga krzewić wartości moralne, wielkie wartości moralne,
sprawiedliwość, wolność i pokój. Dialog jest szkołą człowieczeństwa
i czynnikiem jedności, pomagającym budować społeczeństwo oparte
na tolerancji i wzajemnym szacunku.
Z tego powodu dialog międzyreligijny nie może ograniczać się tylko
do niewielu, tylko zwierzchników wspólnot religijnych, ale powinien
jak najbardziej się poszerzać na wszystkich wierzących, włączając
różne warstwy społeczeństwa obywatelskiego. Na szczególną uwagę
pod tym względem zasługują ludzie młodzi, powołani do budowania przyszłości swej ojczyzny. Jednak warto zawsze pamiętać, że dla
autentyczności i skuteczności dialogu konieczne jest uformowanie
tożsamości: bez niej dialog jest bezużyteczny lub szkodliwy. Mówię
to myśląc o młodych, ale dotyczy to wszystkich.
Szczerze doceniam wasze dotychczasowe osiągnięcia i popieram
was w tym waszym zaangażowaniu na rzecz pokoju, którego wy, jako
przywódcy religijni jesteście głównymi opiekunami tutaj, w Bośni
i Hercegowinie. Zapewniam was, że Kościół katolicki będzie nadal
udzielał pełnego wsparcia i zapewni swoją pełną dyspozycyjność.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie dajmy się jednak zniechęcać trudnościami i nadal wytrwale
podążajmy drogę przebaczenia i pojednania. Słusznie zachowując
pamięć o przeszłości, także, aby wyciągnąć wnioski z historii, unikajmy żalów i wzajemnych oskarżeń, ale pozwólmy oczyścić się Bogu,
który daje nam teraźniejszość i przyszłość: On jest naszą przyszłością,
On jest ostatecznym źródłem pokoju. To miasto, które w niedawnej
przeszłości stało się niestety symbolem wojny i wynikających z niej
zniszczeń, to Jeruzalem Europy, dzisiaj ze swoją różnorodnością
narodów, kultur i religii może stać się ponownie znakiem jedności,
miejscem, gdzie różnorodność nie jest zagrożeniem, ale bogactwem
i szansą na wspólny rozwój. W świecie niestety nadal rozdzieranym
konﬂiktami ten kraj może stać się przesłaniem: zaświadczyć, że
możliwe jest życie jeden obok drugiego, w różnorodności, ale we
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wspólnym człowieczeństwie, budując razem przyszłość pokoju i braterstwa. Można żyć, czyniąc pokój!
Jestem wdzięczny wam wszystkim za waszą obecność i za modlitwy,
jakie zechcecie oﬁarować w intencji mojej posługi. Z mojej strony
zapewniam was, że będę się modlił również za was za wasze wspólnoty, i z serca będę się modlił. Niech Pan nas wszystkich błogosławi.
A teraz zapraszam wszystkich do tej modlitwy do wiecznego, jedynego i prawdziwego Boga żyjącego, do Miłosiernego.
MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, Dobry i miłosierny Ojcze;
Stworzycielu nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych;
Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże Jakuba,
Królu i Panie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
Jedyny Sędzio wszystkich ludzi,
który wynagradzasz Twoich wiernych wieczną chwałą!
My, potomkowie Abrahama ze względu na wiarę w Ciebie,
jedynego Boga,
Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie,
pokornie stajemy przed Tobą i ufnie Ciebie prosimy
za ten kraj, Bośnię i Hercegowinę,
aby mogli w nim mieszkać w pokoju i zgodzie
mężczyźni i kobiety wierzący różnych religii, narodów i kultur.
Prosimy Cię, Ojcze, aby tak się stało w każdym kraju świata!
W każdym z nas umocnij wiarę i nadzieję,
wzajemny szacunek i szczerą miłość dla wszystkich naszych braci
i sióstr.
Spraw abyśmy mężnie angażowali się
w budowanie sprawiedliwości społecznej,
w stawanie się ludźmi dobrej woli,
pełnymi wzajemnego zrozumienia i przebaczenia,
cierpliwymi budowniczymi dialogu i pokoju.
Niech wszystkie nasze myśli, słowa i czyny
będą zgodne z Twoją świętą wolą.
Niech wszystko Tobie oddaje cześć i chwałę, służąc naszemu zbawieniu.
Cześć i chwała Tobie, nasz Boże!
Amen.
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5.
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA
Z MŁODZIEŻĄ
Diecezjalne Centrum młodzieżowe „Jana Pawła II”,
6 czerwca 2015 r.
Droga młodzieży!
Bardzo pragnąłem tego spotkania z wami, młodzi z Bośni
i Hercegowiny oraz krajów sąsiednich. Do każdego kieruję serdeczne
powitanie. Przybywając tutaj do tego Centrum imienia świętego Jana
Pawła II, nie mogę zapomnieć, co uczynił on dla ludzi młodych, spotykając się z nimi, dodając im otuchy na całym świecie. Jego wstawiennictwu zawierzam każdego z was, a także wszelkie inicjatywy, jakie
podjął Kościół katolicki w waszej Ojczyźnie, aby zaświadczyć o swej
bliskości i zaufaniu do młodych. Wszyscy pielgrzymujemy razem!
Znam wątpliwości i nadzieje, jakie nosicie w sercu. Przypomnieli
o nich biskup Marko Semren oraz wasi przedstawiciele, Darko
i Nadežda. Podzielam zwłaszcza życzenie, aby nowym pokoleniom
zapewniono realne szanse na przyzwoitą przyszłość w kraju, unikając
w ten sposób smutnego zjawiska emigracji. W tej dziedzinie instytucje
są powołane do wprowadzania odpowiednich i odważnych strategii,
aby wspierać młodych w realizacji ich słusznych aspiracji w dziedzinie
edukacyjno-kulturowej, zawodowej i ekonomicznej. W ten sposób
będą oni mogli rzeczywiście wnieść swój wkład w budowę i rozwój
kraju. Kościół, ze swej strony, może wnieść swój wkład poprzez odpowiednie projekty duszpasterskie, skoncentrowane na kształtowaniu
sumienia obywatelskiego i moralnego młodzieży, pomagając jej w ten
sposób w czynnym udziale w życiu społecznym. To zaangażowanie
Kościoła ma już miejsce, zwłaszcza poprzez cenne dzieło szkół katolickich, słusznie otwartych nie tylko na uczniów katolickich, ale także
z innych wyznań chrześcijańskich i innych religii. Jednak Kościół
powinien czuć się wezwany do coraz większej śmiałości, wychodząc
od Ewangelii i będąc pobudzanym przez Ducha Świętego, który
przemienia osoby, społeczeństwa i sam Kościół.
Również do was ludzi młodych, podejmujących wyzwania naszych
czasów należy kluczowe zadanie, jakimi są z pewnością wyzwania
materialne, ale jeszcze wcześniej dotyczące wizji człowieka. Bowiem
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wraz z problemami ekonomicznymi, z trudnościami w znalezieniu
pracy i wynikającej stąd niepewnej przyszłości, dostrzegamy kryzys
wartości moralnych i utratę sensu życia. W obliczu tej krytycznej
sytuacji, ktoś mógłby ulec pokusie ucieczki, rozrywki, zamykając
się w egoistycznej postawie izolacji, uciekając w alkohol, narkotyki, w ideologie głoszące nienawiść i przemoc. Są to sprawy, które
dobrze znam, ponieważ są niestety także obecne w Buenos Aires,
skąd pochodzę. Dlatego zachęcam was, byście nie dali się powalić
trudnościami, ale nieustraszenie ukazywali siłę wypływającą z tego,
że jesteście osobami i chrześcijanami, z tego, że jesteście ziarnem
społeczeństwa bardziej sprawiedliwego, braterskiego, przyjaznego
i pokojowego. Wy, młodzi będąc z Chrystusem jesteście siłą. Jeśli
pozwolicie, aby On was kształtował, jeśli otworzycie się na dialog
z Nim na modlitwie, czytając i rozważając Ewangelię, to staniecie
się prorokami i świadkami nadziei!
Jesteście powołani do następującej misji: by ocalić nadzieję, do
której pobudza was to, że jesteście ludźmi otwartymi na życie; posiadaną przez was nadzieję, że przezwyciężycie obecną sytuację, by
przygotować na przyszłość klimat społeczny i ludzki bardziej godny
niż obecnie; nadzieję życia w świecie bardziej braterskim, bardziej
sprawiedliwym i pokojowym, bardziej szczerym, bardziej na miarę
człowieka. Życzę wam, abyście byli coraz bardziej świadomi, że jesteście dziećmi tej ziemi, która was zrodziła i która was prosi, byście
ją miłowali i wspomagali w odbudowie, w rozwoju duchowym i społecznym, także dzięki niezbędnemu wkładowi waszych idei i waszej
pracy. Aby przezwyciężyć wszelkie ślady pesymizmu trzeba odwagi,
żeby poświęcić się z radością i oddaniem budowaniu gościnnego
społeczeństwa, szanującego wszelkie różnorodności, zorientowanego
na cywilizację miłości.
Wiara chrześcijańska uczy nas, że jesteśmy powołani do przeznaczenia wiecznego, do bycia dziećmi Bożymi i braćmi w Chrystusie
(por. 1 J 3,1), do bycia twórcami braterstwa ze względu na miłość
Chrystusa. Cieszę się z zaangażowania w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, jaki podejmujecie wy, młodzi katolicy i prawosławni,
z udziałem również młodzieży muzułmańskiej. W tej ważnej działalności znaczącą rolę odgrywa to Centrum Młodzieżowe św. Jana
Pawła II, podejmując inicjatywy wzajemnego poznania i solidarności,
aby sprzyjać pokojowemu współistnieniu różnych grup etnicznych
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i religijnych. Zachęcam was do ufnego kontynuowania tego dzieła,
angażując się we wspólne projekty, dając pierwszeństwo tym, które
prowadzą do konkretnych gestów bliskości i pomocy najuboższym
i najbardziej potrzebującym.
Drodzy młodzi, wasza świąteczna obecność, wasze pragnienie
prawdy i wzniosłe ideały są znakami nadziei! Młodość nie jest czasem
bierności, ale śmiałym wysiłkiem, aby osiągnąć ważne cele, nawet
jeśli to kosztuje; nie jest zamykaniem oczu na trudności, ale odrzuceniem kompromisów i przeciętności; nie jest rozrywką lub ucieczką,
ale zaangażowaniem solidarności ze wszystkimi, zwłaszcza najsłabszymi. Kościół liczy i chce na was liczyć, będących wielkodusznymi
i zdolnymi do najlepszych porywów oraz najszlachetniejszych oﬁar.
Dlatego wasi duszpasterze, a ja wraz z nimi, prosimy byście się nie
izolowali, ale zawsze byli zjednoczeni między sobą, aby cieszyć się
pięknem braterstwa i być bardziej skutecznymi w działaniu.
Niech po tym jak się miłujecie i angażujecie wszyscy mogą poznać, że jesteście chrześcijanami: młodymi chrześcijanami Bośni
i Hercegowiny! Nieustraszonymi, nie uciekającymi od rzeczywistości,
otwartymi na Chrystusa i na braci. Jesteście żywą częścią wielkiego
ludu jakim jest Kościół: ludu powszechnego, w którym wszystkie narody i kultury mogą otrzymać błogosławieństwo Boga i znaleźć drogę
pokoju. W tym ludzie każdy z was jest wezwany do naśladowania
Chrystusa i dawania swojego życia dla Boga i bliźniego, na drodze,
którą wskaże wam Pan, a wręcz, którą wam wskazuje! Już dziś, teraz,
Pan was wzywa: czy chcecie Jemu odpowiedzieć? Nie lękajcie się.
Nie jesteśmy sami! Jesteśmy zawsze z Ojcem Niebieskim, z Jezusem
naszym Bratem i Panem, w Duchu Świętym; i mamy Kościół oraz
Maryję za matkę. Niech Matka Boża was chroni i daje wam zawsze
radość i męstwo, by dawać świadectwo Ewangelii.
Błogosławię was wszystkich i proszę, proszę módlcie się za mnie.
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B. ORĘDZIA I KOMUNIKATY
1.
MISERICORDIAE VULTUS

BULLA OGŁASZAJĄCA NADZWYCZAJNY
JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA
Franciszek Biskup Rzymu Sługa Sług Bożych
do wszystkich, którzy będą czytać ten list:
Łaska, miłosierdzie i pokój
1. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż
tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie
z Nazaretu. Ojciec „bogaty w miłosierdzie” (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: „Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy,
bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu
momentach historii. W „pełni czasów” (por. Ga 4, 4), gdy wszystko
było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna,
narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny
swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca (por. J 14, 9). Jezus
z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą(1) objawia
miłosierdzie Boga.
2. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest
warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny
akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest
podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka,
gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka
na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze,
pomimo ograniczeń naszego grzechu.
3. Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby
utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem
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działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym.
Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ta uroczystość
liturgiczna wskazuje sposób, w jaki Bóg działa już od początków naszej
historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości
samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też w swoim zamyśle zechciał
On, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości (por. Ef 1, 4), stała
się Matką Odkupiciela człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada
pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego
grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza.
W tę właśnie uroczystość Niepokalanego Poczęcia otworzę z radością Drzwi Święte. Z tej okazji staną się one Bramą Miłosierdzia,
gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który
pociesza, przebacza i daje nadzieję.
W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną
Drzwi Święte w Katedrze Rzymu, w Bazylice św. Jana na Lateranie,
a następnie w Bazylikach Papieskich. Postanawiam również, aby w tę
właśnie niedzielę w każdym Kościele lokalnym, w Katedrze, która jest
Kościołem-Matką dla wszystkich wiernych, bądź też w Konkatedrach
lub też w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. Według decyzji
Biskupa Ordynariusza, taka Brama będzie mogła być otworzona
również w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski
i znajdują drogę do nawrócenia. Każdy zatem Kościół lokalny będzie
bezpośrednio zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako
szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej. Jubileusz będzie
więc świętowany w Rzymie, tak jak i w Kościołach lokalnych, jako
znak widzialny komunii całego Kościoła.
4. Wybrałem datę 8 grudnia, ponieważ jest ona bogata w znaczenie
ze względu na współczesną historię Kościoła. Otworzę bowiem Drzwi
Święte w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego
II. Kościół czuje potrzebę żywego wspominania tej chwili, gdyż wtedy
właśnie zaczynał się nowy bieg jego historii. Ojcowie zgromadzeni na
Soborze czuli potrzebę, silną jak prawdziwy powiew Ducha Świętego,
mówienia o Bogu do ludzi ich czasów w sposób bardziej zrozumiały.

20

ORĘDZIA I KOMUNIKATY

Po rozbiciu murów, które przez zbyt długi czas trzymały Kościół
w zamknięciu jak w uprzywilejowanej cytadeli, nadszedł czas na głoszenie Ewangelii w nowy sposób. Nowy etap ewangelizacji, która
trwa od zawsze. Nowe zaangażowanie dla wszystkich chrześcijan,
aby świadczyć z większym entuzjazmem i przekonaniem o swojej
wierze. Kościół czuł odpowiedzialność za bycie w świecie żywym
znakiem miłości Ojca.
Powracają w pamięci pełne wymowy słowa, które św. Jan XXIII
wypowiedział na rozpoczęcie Soboru, aby wskazać drogę, którą
należy kroczyć: „Dziś jednakże Oblubienica Chrystusa woli posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, aniżeli surowością. […]
Kościół katolicki pragnie okazać się matką miłującą wszystkich,
matką łaskawą, cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci względem
synów odłączonych, podnosząc za pośrednictwem tego Soboru
Powszechnego pochodnię prawdy katolickiej”(2). W tym samym
horyzoncie poruszał się również bł. Paweł VI, który tak wyraził
się na zakończenie Soboru: „Chcemy przede wszystkim zwrócić
uwagę na to, iż religią naszego Soboru była przede wszystkim miłość; […]. Biblijna historia o Samarytaninie stała się paradygmatem
duchowości Soboru. […] Strumień miłości i uwielbienia wylał się
z Soboru na współczesny świat ludzki. Odrzucono naturalnie błędy,
owszem; ponieważ to wymaga miłości nie mniej, niż prawdy; ale
dla osób pozostało tylko wezwanie, szacunek i miłość. Zamiast
deprymujących diagnoz, zachęcające lekarstwa; zamiast złowrogich
przewidywań, w stronę świata współczesnego wysłaliśmy z Soboru
przesłania pełne zaufania: jego wartości nie tylko zostały uszanowane, ale i uhonorowane, jego wysiłki wsparte, jego zamierzenia
oczyszczone i pobłogosławione. […] I jeszcze inną rzecz powinniśmy
zauważyć: całe to bogactwo doktrynalne jest zwrócone w jednym
kierunku: służyć człowiekowi. Człowiekowi, możemy tak to powiedzieć, w każdym jego położeniu, w każdej jego chorobie i w każdej
jego potrzebie”(3).
Z wdzięcznością za to, co Kościół otrzymał oraz z odpowiedzialnością za zadanie, które na nas czeka, przekroczymy Drzwi Święte
mając pełne zaufanie, że towarzyszy nam moc Zmartwychwstałego
Pana, który nieustannie podtrzymuje naszą pielgrzymkę. Duch Święty,
który prowadzi kroki wierzących, by współpracowali w dziele zbawienia dokonanym przez Chrystusa, niech będzie przewodnikiem
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i wsparciem Ludu Bożego, pomagając mu kontemplować oblicze
miłosierdzia(4).
5. Rok Jubileuszowy zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 r. W tym dniu,
zamykając Drzwi Święte, będziemy kierować nasze myśli z wdzięcznością i dziękczynieniem do Trójcy Przenajświętszej za to, że udzieliła
nam tego szczególnego czasu łaski. Powierzymy Chrystusowi Panu
życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości z zaangażowaniem
wszystkich. O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone
miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc
dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa
Bożego, które jest już obecne pośród nas.
6. „Miłosierdzie jest właściwością Boga, w miłosierdziu też najwyraźniej wyraża się jego wszechmoc”(5). Słowa św. Tomasza z Akwinu
pokazują, że miłosierdzie Boże nie jest znakiem słabości, lecz przejawem wszechmocy Boga. Z tego też powodu liturgia w jednej ze
swoich najstarszych kolekt przywołuje następujące słowa modlitwy:
„Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją
wszechmoc”(6). Bóg zawsze będzie w ludzkiej historii jako Ten, który
jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny.
„Cierpliwy i miłosierny” – to podwójne określenie spotykamy
często w Starym Testamencie jako opis natury Boga. To Jego bycie
miłosiernym znajduje swe potwierdzenie w wielorakich dziełach
historii zbawienia, gdzie dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary
i zniszczenia. Psalmy w sposób szczególny okazują tę wielkość
Boskiego działania: „On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On
wieńczy cię łaską i zmiłowaniem” (Ps 103 [102], 3-4). W sposób
jeszcze bardziej wyrazisty kolejny Psalm przywołuje konkretne znaki
miłosierdzia: „Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan
strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdroża
kieruje występnych” (Ps 146 [145], 7-9). I w końcu jeszcze inne
wyrażenia Psalmisty: „On leczy złamanych na duchu i przewiązuje
ich rany. […] Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do
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ziemi” (Ps 147 [146-147], 3. 6). Miłosierdzie Boga nie jest więc
jakąś abstrakcyjną ideą, ale jest konkretnym faktem, dzięki któremu On objawia swoją miłość ojcowską i matczyną, która wypływa
z wnętrzności i zwraca się do syna. To naprawdę jest ten przypadek,
kiedy może mówić o miłości wypływającej z wnętrza. Pochodzi ona
z wnętrza jako głębokie uczucie, naturalne, akt czułości i współczucia, odpuszczenia i przebaczenia.
7. „Bo Jego miłosierdzie [łaska] na wieki” (Ps 136 [135]) [7].
Jest to refren powtarzany po każdym wersecie Psalmu, który opowiada historię objawienia się Boga. W mocy miłosierdzia wszystkie
dzieje starożytnego ludu pełne są głębokiego znaczenia zbawczego.
Miłosierdzie sprawia, że historia Boga i Izraela staje się historią
zbawienia. Wydaje się, że przez to ciągłe powtarzanie: „Bo Jego miłosierdzie na wieki”, Psalm łamie zamknięty krąg przestrzeni i czasu,
aby wszystko umieścić w wiecznej tajemnicy miłości. To tak jakby
chciał nam powiedzieć, że Bóg będzie spoglądał na człowieka nie
tylko w historii, ale i na wieczność, wzrokiem miłosiernego Ojca. To
nie przypadek, że lud Izraela zechciał włączyć ten Psalm, „Wielki
Hallel”, jak bywa również nazywany, do najważniejszych tekstów
liturgicznych.
Przed swoją męką Jezus modlił się tymże właśnie Psalmem miłosierdzia. Zaświadcza o tym Ewangelista Mateusz, gdy pisze, że
„po odśpiewaniu hymnu” (Mt 26, 30) Jezus wraz z uczniami wyszli
w stronę Góry Oliwnej. Podczas, gdy Jezus odprawiał po raz pierwszy
Eucharystię, jako Wieczną Pamiątkę swojej realnej obecności pomiędzy nami, umiejscawiał symbolicznie ten najwyższy akt Objawienia
w świetle miłosierdzia. W tymże samym horyzoncie miłosierdzia Jezus
przeżywał swoją mękę i śmierć, świadomy wielkiej tajemnicy miłości,
która wypełniła się na krzyżu. Świadomość, że sam Jezus modlił
się tym Psalmem, czyni go dla nas chrześcijan jeszcze ważniejszym
i sprawia, że powinien stać się on naszą modlitwą uwielbienia: „Bo
Jego miłosierdzie na wieki”.
8. Wpatrując się w Jezusa i w Jego miłosierne oblicze możemy doświadczyć miłości Trójcy Przenajświętszej. Misją, którą Jezus otrzymał
od Ojca, było objawienie tajemnicy Bożej miłości w jej pełni. „Bóg
jest miłością” (1 J 4, 8. 16), ogłasza – po raz pierwszy i jedyny na
kartach Pisma świętego – Jan Ewangelista. Ta miłość jest już wtedy
możliwa, widoczna i namacalna w całym życiu Jezusa. Jego osoba jest
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niczym innym jak tylko miłością. To miłość, która się daje za darmo.
Relacje Jezusa z osobami, które Go otaczają, ukazują coś jedynego
i niepowtarzalnego. Znaki, które czyni przede wszystkim w stosunku
do grzeszników, do biednych, wyłączonych, chorych i cierpiących, są
naznaczone miłosierdziem. Wszystko w Nim mówi o miłosierdziu.
Nie ma też w Nim czegoś, co byłoby pozbawione współczucia.
Jezus, wobec rzeszy ludzi, którzy szli za Nim, widząc, że byli zmęczeni i strudzeni, zdezorientowani i bez przewodnika, odczuł w głębi
serca silne dla nich współczucie (por. Mt 9, 36). Mocą tej właśnie
miłości współczującej uzdrowił chorych, których mu przyniesiono
(por. Mt 14, 14) oraz kilkoma chlebami i rybami nakarmił tłum
do sytości (por. Mt 15, 37). To, co poruszało Jezusa we wszystkich
okolicznościach, to nic innego jak miłosierdzie, dzięki któremu czytał
w sercach swoich rozmówców, dając im odpowiedzi, które korespondowały z ich najprawdziwszymi potrzebami. W ten sam sposób, gdy
Jezus spotkał wdowę z Nain, której syna niesiono do grobu, odczuł
wielkie współczucie z powodu przejmującego bólu płaczącej matki
i przywrócił jej syna, wskrzeszając go z martwych (por. Łk 7, 15).
Po uwolnieniu opętanego w kraju Gerazeńczyków, powierza mu tę
misję: „Opowiedz im wszystko, co ci Pan uczynił i jak ulitował się nad
tobą” (Mk 5, 19). Również powołanie Mateusza wpisuje się w ten
horyzont miłosierdzia. Przechodząc obok komory celnej, spojrzenie Jezusa spotkało się ze wzrokiem Mateusza. Było to spojrzenie
pełne miłosierdzia, które przebaczyło grzechy tego człowieka oraz,
zwyciężając opory innych uczniów, wybrało jego, grzesznika i celnika, aby stał się jednym z Dwunastu. Św. Beda Czcigodny, komentując tę scenę z Ewangelii napisał, że Jezus spojrzał na Mateusza
z „miłosierną miłością i wybrał go”: miserando atque eligendo(8). Te
słowa zawsze robią na mnie wrażenie, dlatego wybrałem je na moje
zawołanie biskupie.
9. W przypowieściach poświęconych miłosierdziu Jezus objawia
naturę Boga jako naturę Ojca, który nigdy nie uważa się za zwyciężonego dopóki nie sprawi, że poprzez współczucie i miłosierdzie
zniknie grzech i pokonane zostanie odrzucenie. Znamy te przypowieści, a szczególnie trzy z nich: przypowieść o zaginionej owcy,
o zagubionej monecie i o synu marnotrawnym (por. Łk 15, 1-32).
W tych przypowieściach Bóg zawsze przedstawiony jest jako pełen
radości, przede wszystkim, gdy przebacza. Znajdujemy w nich istotę
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Ewangelii oraz naszej wiary, ponieważ miłosierdzie jest ukazane jako
siła, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza
przebaczeniem.
Inna przypowieść jest dla nas natomiast lekcją naszego chrześcijańskiego stylu życia. Sprowokowany pytaniem Piotra, ile razy należałoby przebaczyć, Jezus odpowiedział: „Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18, 22) i opowiedział
przypowieść o „nielitościwym dłużniku”. Tenże właśnie dłużnik, wezwany przed oblicze króla po to, by zwrócił mu ogromny dług, błaga
go na kolanach i król daruje mu należność. Zaraz po wyjściu ów
dłużnik spotyka innego sługę, równego sobie, który był mu dłużny
nieporównanie mniej. Sługa ten błaga go na kolanach o litość, której
jednak nie otrzymuje i zostaje wtrącony do więzienia. Król, gdy tylko
usłyszał o tym, co zaszło, rozgniewał się bardzo, wezwał nielitościwego dłużnika do siebie i rzekł: „Czyż więc i ty nie powinieneś był
się ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”
(Mt 18, 33). Jezus kończy tę przypowieść słowami: „Podobnie uczyni
wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca
swemu bratu” (Mt 18, 35).
Ta przypowieść zawiera głęboką naukę dla każdego z nas. Jezus
stwierdza, że miłosierdzie to nie jest tylko działanie Ojca, lecz staje
się kryterium potrzebnym do zrozumienia, kim są Jego prawdziwi
synowie. Jesteśmy więc wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to
nam zostało najpierw udzielone miłosierdzie. Przebaczenie zniewag
staje się najbardziej ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a dla
nas chrześcijan jest nakazem, którego nie możemy pominąć. Jakże
wydaje się nieraz trudne to przebaczenie! A jednak jest ono narzędziem złożonym w nasze ręce, abyśmy byli w stanie osiągnąć spokój
serca. Porzucić żal, złość, przemoc i zemstę – to warunki konieczne do
tego, by żyć szczęśliwie. Przyjmujemy zatem zachętę Apostoła: „Niech
słońce nie zachodzi nad waszym gniewem” (Ef 4, 26). Słuchamy przede
wszystkim słowa Chrystusa, który przedstawił miłosierdzie jako ideał
życia i jako kryterium wiarygodności dla naszej wiary: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). To jest
błogosławieństwo, które powinno się stać dla nas inspiracją w tym
Roku Świętym.
Jak można zauważyć, miłosierdzie w Piśmie Świętym jest słowem-kluczem do wskazania działania Boga wobec nas. On nie ogranicza
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się do potwierdzenia swojej miłości, ale czyni ją widoczną i namacalną.
Miłość nie może być przecież abstrakcyjnym słowem. Z samej swej
natury jest ona konkretnym życiem: to intencje, zachowania, postawy, które przyjmuje się w codzienności. Miłosierdzie Boga jest Jego
odpowiedzialnością za nas. On czuje się odpowiedzialnym, to znaczy:
pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi
radością i pokojem. Na tejże właśnie długości fali powinna zostać dostrojona i zorientowana miłość miłosierna chrześcijan. Tak, jak kocha
Ojciec, tak też powinni kochać i synowie. Jak On jest miłosierny, tak
też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni: jedni wobec drugich.
10. Główną belką [architrawem], na której wspiera się życie
Kościoła, jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim
Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do
wiernych; nic też z jego głoszenia i z jego świadectwa ukazanego
światu nie może być pozbawione miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła
weryﬁkuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. Kościół
„żyje niewyczerpanym pragnieniem oﬁarowania miłosierdzia”(9). Być
może przez zbyt długi czas zapomnieliśmy wskazywać i żyć drogą
miłosierdzia. Z jednej strony pokusa, która podpowiada, aby brać
pod uwagę tylko i zawsze sprawiedliwość, sprawiła, że zapomnieliśmy,
iż jest to tylko pierwszy krok, jakkolwiek konieczny i nieodzowny,
ale Kościół potrzebuje wznieść się ponad to, aby osiągnąć cel wyższy i o wiele bardziej znaczący. Z drugiej strony ze smutkiem obserwujemy, jak doświadczenie przebaczenia w naszej kulturze staje
się coraz rzadsze. W niektórych przypadkach wydaje się nawet, iż
znika już samo słowo przebaczenie. Jednak bez doświadczenia przebaczenia pozostaje nam droga bezpłodna i sterylna, jakbyśmy żyli
w jakimś miejscu pustynnym i odosobnionym. Nadszedł znowu czas
dla Kościoła, aby przyjąć na siebie radosne głoszenie przebaczenia.
To jest czas powrotu do tego, co istotne, aby wziąć na siebie słabości
i trudności naszych braci. Przebaczenie to siła, która przywraca do
nowego życia i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją.
11. Nie możemy zapomnieć o wielkim nauczaniu, które św. Jan
Paweł II oﬁarował w swojej drugiej encyklice Dives in misericordia,
które w ówczesnej epoce przyszło tak niespodziewanie i zaskoczyło
wielu tematem, jaki poruszało. W szczególności chciałbym przywołać
dwa aspekty tego nauczania. Przede wszystkim święty Papież podkreślał zapomnienie tematu miłosierdzia w kulturze naszych dni:

26

ORĘDZIA I KOMUNIKATY

„Umysłowość współczesna, może bardziej niż człowiek przeszłości,
zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby
samą ideę miłosierdzia odsunąć ma margines życia i odciąć od serca
ludzkiego. Samo słowo i pojęcie «miłosierdzie» jakby przeszkadzało
człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem i uczynił
sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28). Owo „panowanie nad ziemią”, rozumiane nieraz jednostronnie i powierzchownie, jakby nie
pozostawiało miejsca dla miłosierdzia. […] I dlatego też wielu ludzi
i wiele środowisk, kierując się żywym zmysłem wiary, zwraca się
niejako spontanicznie do miłosierdzia Bożego w dzisiejszej sytuacji
Kościoła i świata”(10).
Co więcej, św. Jan Paweł II tak motywował pilną potrzebę głoszenia i świadczenia o miłosierdziu w świecie współczesnym: „[ono
jest podyktowane] miłością człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co
w odczuciu tak bardzo wielu współczesnych jest zagrożone wielkim
niebezpieczeństwem. Ta sama tajemnica Chrystusa […] każe równocześnie głosić miłosierdzie jako miłosierną miłość Boga, objawioną
w tajemnicy Chrystusa. I każe też do tego miłosierdzia odwoływać
się, wzywać go na naszym trudnym i przełomowym etapie dziejów
Kościoła i świata”(11). To nauczanie św. Jana Pawła II jest dziś jeszcze
bardziej aktualne i zasługuje na to, aby je ponownie podjąć w tym
Roku Świętym. Przyjmijmy na nowo jego słowa: „Kościół żyje swoim
autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie – najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela – i kiedy ludzi przybliża do
Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem
i szafarzem”(12).
12. Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca
Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć serce i umysł każdego człowieka.
Oblubienica Chrystusa czyni swoim zachowanie Syna Bożego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. W naszym
czasie, w którym Kościół jest zaangażowany w nową ewangelizację,
temat miłosierdzia wymaga, by go ponownie przedstawić z nowym
entuzjazmem i z odnowioną działalnością duszpasterską. Jest to kluczowe dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego głoszenia, aby żył on
i świadczył w pierwszej osobie o miłosierdziu. Język Kościoła i jego
gesty powinny przekazywać miłosierdzie tak, aby wejść w głębię serca
ludzi i sprowokować ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca.
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Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. Tejże miłości,
która zmierza aż do przebaczenia i do dania siebie samego, Kościół
czyni się sługą i pośrednikiem wobec ludzi. Stąd też tam, gdzie Kościół
jest obecny, musi się też zaznaczyć miłosierdzie Ojca. W naszych
paraﬁach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, w ruchach,
gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien tam odnaleźć oazę
miłosierdzia.
13. Chcemy żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana:
„Miłosierni jak Ojciec”. Ewangelista przypomina nauczanie Jezusa,
który mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”
(Łk 6, 36). To program życia równie trudny, jak i bogaty w radość
i w pokój. Nakaz Jezusa jest skierowany do tych, którzy słuchają Jego
głosu (por. Łk 6, 27). Aby być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie słowa Bożego. To oznacza
odzyskanie na nowo wartości ciszy, aby móc medytować słowo, które
jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie go jako własnego stylu życia.
14. Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ jest ikoną drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej
egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator, pielgrzym,
który przemierza drogę aż do osiągnięcia pożądanego celu. Również
po to, aby dotrzeć do Drzwi Świętych w Rzymie i w każdym innym
miejscu, będziemy musieli pójść na pielgrzymkę, każdy na miarę własnych sił. Stanie się ona znakiem, że również miłosierdzie jest celem,
który mamy osiągnąć, a który wymaga zaangażowania i poświęcenia.
Pielgrzymka zatem niech stanie się bodźcem do nawrócenia: przekraczając Drzwi Święte pozwolimy się objąć miłosierdziu Bożemu
i zaangażujemy się, byśmy byli miłosierni dla innych, tak jak Ojciec
jest miłosierny dla nas.
Pan Jezus wskazuje nam na etapy pielgrzymki, dzięki którym
możemy osiągnąć ten cel: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie
potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam
odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą
wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” (Łk 6, 37-38). Mówi
przede wszystkim, aby nie sądzić i by nie potępiać. Jeśli nie chce się
zostać osądzonym przez Boga, nie powinno się stawać sędzią swego
brata. Ludzie bowiem z ich osądem zatrzymują się zwykle na tym, co
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zewnętrzne, podczas gdy Bóg patrzy na to, co w środku. Jakież zło
czynią słowa, które są spowodowane uczuciami zazdrości i zawiści!
Mówić źle o bracie, gdy jest nieobecny, jest równoznaczne przedstawieniu go w złym świetle, szkodzeniu jego reputacji i pozostawieniu
go na łaskę i niełaskę plotek. Nie sądzić i nie potępiać znaczy również, pozytywnie rzecz ujmując, umieć dostrzec dobro, które jest
w każdej osobie i nie pozwolić na to, aby cierpiała ona z powodu
naszego częściowego osądzenia i naszej zarozumiałej znajomości
wszystkiego. Ale to nie jest jeszcze wystarczające do wyrażenia miłosierdzia. Jezus wzywa również do przebaczenia i do dawania. Mamy
być narzędziami miłosierdzia, ponieważ pierwsi otrzymaliśmy je od
Boga. Mamy być szczodrzy dla wszystkich, wiedząc, że również Bóg
wielkodusznie obdarza nas swoją życzliwością.
„Miłosierni jak Ojciec” jest zatem „mottem” Roku Świętego.
W miłosierdziu mamy dowód tego, jak Bóg kocha. On daje wszystko z siebie samego, zawsze, za darmo i nie prosząc o nic w zamian.
Przychodzi nam z pomocą, kiedy go wzywamy. Piękne jest, że codzienna modlitwa Kościoła zaczyna się od słów: „Boże, wejrzyj ku
wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu” (por.
Ps 70 [69], 2). Pomoc, której wzywamy, jest już pierwszym krokiem
miłosierdzia Bożego, uczynionym w naszą stronę. On przychodzi, aby
wybawić nas od słabości, w których żyjemy. Jego pomoc sprawia, że
potraﬁmy dostrzec Jego obecność i odczuć Jego bliskość. Dzień za
dniem, dotknięci przez Jego współczucie, możemy również i my być
współczujący dla wszystkich.
15. W tym Roku Świętym będziemy mogli doświadczyć otwarcia
serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych
peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób
dramatyczny. Ileż sytuacji niepewności i cierpienia jest obecnych
w dzisiejszym świecie! Ileż ran na ciele wielu, którzy nie mają już
więcej głosu, ponieważ ich krzyk osłabł i zgasł z powodu obojętności bogatych narodów. W tym Jubileuszu Kościół zostanie jeszcze
bardziej wezwany do leczenia tych ran, do opatrywania ich oliwą
pocieszenia, do przewiązywania miłosierdziem oraz do leczenia ich
solidarnością i należną uwagą. Nie wpadajmy w obojętność, która
upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha i nie pozwala odkryć
nowości, w cynizm, który niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec
biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności.
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Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze ręce
niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło
naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się
naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często
króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzje i egoizm.
Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli
podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem
ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często
uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz
głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla
Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki
miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy
też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów
w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych
pogrzebać. I nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia względem
ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących
upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy
chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych.
Nie możemy uciec od słów Pana, gdyż to na ich podstawie będziemy osądzeni: czy daliśmy jeść temu, kto jest głodny, czy daliśmy
pić temu, kto jest spragniony, czy przyjęliśmy przybysza i ubrali
nagiego, czy mieliśmy czas, aby być z chorym i z więźniem (por.
Mt 25, 31-45). Podobnie również zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy wyjść z wątpliwości, które sprawiają, że człowiek zaczyna
się bać, i które stają się źródłem samotności; czy byliśmy zdolni do
przezwyciężenia ignorancji, w której żyją miliony osób, a przede
wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyjść z biedy;
czy byliśmy blisko tego, kto jest samotny i uciśniony; czy przebaczyliśmy temu, kto nas obraził i odrzuciliśmy każdą formę urazów
i nienawiści, które prowadzą do przemocy; czy byliśmy cierpliwi na
wzór Boga, który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas; i wreszcie czy
powierzaliśmy Panu na modlitwie naszych braci i siostry. W każdym z tych „najmniejszych” jest obecny sam Chrystus. Jego ciało
staje się znów widoczne jako umęczone, poranione, ubiczowane,
niedożywione, w ucieczce..., abyśmy mogli je rozpoznać, dotknąć
i pomóc z troską. Nie zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża:
„Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości”(13).
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16. W Ewangelii według św. Łukasza znajdujemy jeszcze inny,
ważny aspekt przeżywania z wiarą Jubileuszu. Ewangelista opowiada,
że Jezus w szabat powrócił do Nazaretu i, jak miał w zwyczaju, udał
się do synagogi. Tam też został poproszony o odczytanie fragmentu
Pisma i o skomentowanie go. Wybrany fragment pochodził z Księgi
proroka Izajasza, gdzie jest napisane: „Duch Pana Boga nade mną,
bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej” (Iz 61, 1-2).
„Rok łaski” – rok miłosierdzia: to właśnie jest nam ogłoszone przez
Pana i tym pragniemy żyć. Ten Rok Święty niesie ze sobą bogactwo
misji Jezusa, które odbija się echem w słowach Proroka: zanieść słowo
i gest pocieszenia biednym, ogłosić wolność tym, którzy są więźniami
nowych form niewolnictwa nowoczesnego społeczeństwa, przywrócić
godność tym, którzy zostali jej pozbawieni. Przepowiadanie Jezusa
staje się na nowo widoczne w odpowiedziach wiary, które chrześcijanie powinni dawać przez osobiste świadectwo. Niech towarzyszą
nam słowa Apostoła: „Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni
ochoczo” (Rz 12, 8).
17. Niech czas Wielkiego Postu w Roku Jubileuszowym zostanie
przeżyty jeszcze bardziej intensywnie, jako istotny moment w celebrowaniu i doświadczaniu miłosierdzia Boga. Ileż stron Pisma Świętego
można przemedytować podczas tych tygodni Wielkiego Postu, aby
odkryć na nowo miłosierne oblicze Ojca! Używając słów proroka
Micheasza możemy również i my powtórzyć: „Któryż Bóg podobny
Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie
miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości
i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy” (7, 18-19).
W tym okresie modlitwy, postu i uczynków miłości, strony Księgi
proroka Izajasza będą mogły zostać przemedytowane w sposób jeszcze
bardziej konkretny: „Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić
w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie
odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać
cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan
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odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: «Oto jestem!». Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną,
wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie
się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją
na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony
ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie” (58, 6-11).
Inicjatywa „24 godziny dla Pana”, którą będziemy przeżywać
w piątek oraz w sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu, powinna zostać rozpropagowana w diecezjach. Wiele osób powraca
do Sakramentu Pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, którzy w podobnym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu
do Pana, aby żyć chwilą intensywnej modlitwy oraz nadać sens
własnemu życiu. Z przekonaniem na nowo kładziemy w centrum
Sakrament Pojednania, ponieważ pozwala dotknąć nam wielkość
miłosierdzia. Będzie to dla każdego penitenta źródłem prawdziwego
pokoju wewnętrznego.
Nie zmęczy mnie nigdy powtarzanie, żeby spowiednicy stali się
prawdziwym znakiem miłosierdzia Ojca. Bycie spowiednikiem to nie
improwizacja. Spowiednikami stajemy się przede wszystkim wtedy,
gdy wpierw sami jako penitenci szukamy przebaczenia. Nigdy nie
zapominajmy, że być spowiednikiem znaczy mieć udział w samej misji
Jezusa i być konkretnym znakiem ciągłości Boskiej miłości, która
przebacza i zbawia. Każdy z nas otrzymał dar Ducha Świętego dla
przebaczenia grzechów i za to jesteśmy odpowiedzialni. Nikt z nas
nie jest panem sakramentu, ale wiernym sługą przebaczenia Boga.
Każdy spowiednik powinien przyjmować wiernych jak ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu: to ojciec, który wybiega na spotkanie
syna, pomimo, że ten ostatni roztrwonił jego majątek. Spowiednicy
są wezwani, aby objąć skruszonego syna, który wraca do domu i by
wyrazić radość z tego, że się odnalazł. Niech nie zmęczy spowiedników
również to, że będą musieli wyjść do drugiego syna, który pozostał
na zewnątrz i jest niezdolny do radości, aby wytłumaczyć mu, że jego
ostry osąd jest niesprawiedliwy i nie ma sensu w obliczu miłosierdzia
Ojca, które nie zna granic. Niech nie zadają aroganckich pytań, lecz
jak ojciec z przypowieści niech przerwą wywód przygotowany przez
syna marnotrawnego, ażeby potraﬁli uchwycić w sercu każdego penitenta wezwanie do pomocy i prośbę o przebaczenie. Spowiednicy
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są wezwani do tego, aby byli zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji
i pomimo wszystko, znakiem prymatu miłosierdzia.
18. Podczas Wielkiego Postu w tym Roku Świętym zamierzam
wysłać Misjonarzy Miłosierdzia. Będą znakiem matczynej troski
Kościoła o Lud Boży, aby wszedł on w głębokości bogactwa tej
tajemnicy tak fundamentalnej dla naszej wiary. Będą to kapłani,
którym udzielę władzy przebaczenia grzechów zarezerwowanych
dla Stolicy Apostolskiej, aby podkreślić wielkość ich posłania. Będą
przede wszystkim żywym znakiem tego, jak Ojciec przygarnia tych,
którzy szukają jego przebaczenia. Będą Misjonarzami Miłosierdzia,
ponieważ będą kształtować ze wszystkimi spotkanie pełne człowieczeństwa, źródło uwolnienia, bogate w odpowiedzialność za przezwyciężenie trudności i podjęcie nowego życia otrzymanego w Chrzcie
świętym. W ich misji pozwolą się oni poprowadzić słowom Apostoła:
„Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe
miłosierdzie” (Rz 11, 32). Wszyscy bowiem, nie wyłączając nikogo,
wezwani są do przyjęcia tego apelu miłosierdzia. Niech misjonarze
żyją tym wezwaniem wiedząc, że mogą utkwić swój wzrok w Jezusie:
„miłosiernym i wiernym arcykapłanie” (por. Hbr 2, 17). Proszę współbraci Biskupów o zaproszenie i o przyjęcie tych misjonarzy, aby byli
przede wszystkim przekonującymi kaznodziejami miłosierdzia. Niech
zostaną zorganizowane w diecezjach „misje ludowe”, tak aby misjonarze ci stali się zwiastunami radości i przebaczenia. Uprasza się
ich, aby sprawowali sakrament pojednania dla ludu, by czas łaski
oﬁarowany w tym Roku Jubileuszowym pozwolił wielu synom, którzy
są daleko, odnaleźć drogę do ojcowskiego domu. Niech Pasterze,
przede wszystkim w tym intensywnym czasie Wielkiego Postu, z troską
zachęcają wiernych do powrotu „do tronu łaski, abyśmy otrzymali
miłosierdzie i znaleźli łaskę” (Hbr 4, 16).
Słowo przebaczenia niech dotrze do wszystkich, a wezwanie do
doświadczenia miłosierdzia niech nie pozostawi nikogo obojętnym.
Moje zaproszenie do nawrócenia kieruję z jeszcze większą intensywnością do tych osób, które znajdują się daleko od łaski Boga ze
względu na sposób, w jaki żyją. Myślę w sposób szczególny o tych
mężczyznach i kobietach, którzy należą do grup przestępczych, jakiekolwiek by one były. Dla waszego dobra proszę was o zmianę życia.
Proszę was w imię Syna Bożego, który, chociaż walczył z grzechem,
nigdy nie odrzucił grzesznika. Nie wpadajcie w straszliwą pułapkę
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myślenia, że życie zależy od pieniędzy, i że wobec nich wszystko inne
staje się pozbawione wartości i godności. To jest tylko iluzja. Nie
zabierzemy pieniędzy z nami po śmierci. Pieniądze nie dają nam
prawdziwej radości. Przemoc, użyta do zdobycia pieniędzy ociekających krwią, nie czyni człowieka ani mocnym, ani nieśmiertelnym.
Dla wszystkich, wcześniej lub później, przyjdzie sąd Boży, od którego
nikt nie będzie mógł uciec.
Niech to samo wezwanie dotrze do osób wspierających bądź
współuczestniczących w korupcji. Ta zgniła rana społeczeństwa jest
ciężkim grzechem, który woła do nieba, ponieważ uderza w same podstawy życia osobistego i społecznego. Korupcja nie pozwala patrzeć
w przyszłość z nadzieją, ponieważ w swojej bezwzględności i chciwości
niszczy projekty słabych i miażdży najbiedniejszych. Korupcja to zło,
które zakorzenia się w codziennych gestach po to, aby rozrosnąć się
potem w publiczne skandale. Korupcja jest uporczywym trwaniem
w grzechu, który chce zastąpić Boga iluzją pieniądza jako formy władzy. Jest to dzieło ciemności wspierane przez podejrzliwość i przez
intrygi. Corruptio optimi pessima [gdy najlepsze się deprawuje, staje
się najgorszym], mówił słusznie św. Grzegorz Wielki, aby wskazać,
że nikt nie może czuć się odpornym na tę pokusę. Aby odsunąć ją
z życia osobistego i społecznego, konieczna jest rozwaga, czujność,
lojalność, przejrzystość, połączone z odwagą ujawnienia. Jeśli nie
walczy się otwarcie z korupcja, wcześniej lub później staje się jej
wspólnikiem i niszczy się własną egzystencję.
To jest właśnie czas sposobny na zmianę życia! To jest czas, aby
pozwolić dotknąć swe serce. W obliczu popełnionego zła, nawet
w przypadku ciężkich przestępstw, nadchodzi moment wysłuchania
płaczu osób niewinnych, ograbionych z majątku, z godności, z uczuć,
z samego życia. Pozostawanie na drodze zła jest tylko źródłem iluzji i smutku. Prawdziwe życie jest zgoła inne. Bóg nie męczy się,
trzymając rękę wyciągniętą. On jest zawsze gotowy do wysłuchania
i również ja jestem gotowy, tak jak i moi bracia Biskupi i Kapłani.
Wystarczy tylko przyjąć zaproszenie do nawrócenia i poddać się
sprawiedliwości, podczas gdy Kościół oﬁaruje miłosierdzie.
20. Nie będzie bezużyteczne w tym kontekście opisanie relacji pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem. Nie są to dwa aspekty sobie
przeciwne, ale dwa wymiary tej samej rzeczywistości, która rozwija się stopniowo, aż do osiągnięcia swego szczytu w pełni miłości.
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Sprawiedliwość jest podstawową koncepcją dla społeczeństwa obywatelskiego, gdyż normalnie odnosi się do porządku prawnego, poprzez
który stosuje się prawo. Przez sprawiedliwość rozumie się również
to, że każdemu należy oddać to, co mu się należy. Biblia wiele razy
odnosi się do sprawiedliwości Bożej i do Boga jako Sędziego. W rozumieniu biblijnym sprawiedliwość jest integralnym zachowywaniem
Prawa i postawą każdego dobrego Izraelity zgodną z przykazaniami
danymi przez Boga. Ta wizja jednak doprowadziła, i to wiele razy, do
legalizmu, zasłaniając pierwotny sens i zaciemniając głęboką wartość,
jaką posiada sprawiedliwość. Aby przezwyciężyć tę perspektywę legalistyczną należałoby pamiętać, że w Piśmie Świętym sprawiedliwość jest
faktycznie rozumiana jako pełne zaufania zdanie się na wolę Boga.
Ze swej strony Jezus mówi częściej o ważności wiary, niż o zachowaniu Prawa. W ten właśnie sposób powinniśmy rozumieć Jego słowa,
kiedy, znajdując się przy stole z Mateuszem i innymi celnikami oraz
grzesznikami, mówi do faryzeuszów, którzy toczyli z Nim spór: „Idźcie
i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż
oﬁary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”
(Mt 9, 13). W obliczu wizji sprawiedliwości, która jest niczym więcej,
jak tylko zwykłym zachowywaniem Prawa, które dzieli osoby na sprawiedliwych i grzeszników, Jezus chce pokazać wielki dar miłosierdzia,
które szuka grzeszników, aby zaoferować im przebaczenie i zbawienie. Stąd też staje się zrozumiałe, dlaczego z powodu tej swojej wizji
uwalniającej i będącej źródłem odnowienia, Jezus został odrzucony
przez faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Oni bowiem, aby być wiernymi
Prawu, kładli ciężary na ramiona ludzi, niwecząc równocześnie miłosierdzie Ojca. Wezwanie do zachowywania Prawa nie może utrudnić
zwrócenia uwagi na rzeczy niezbędne, które dotyczą godności osób.
Wezwanie Jezusa odnosi się do tekstu proroka Ozeasza – „Miłości
pragnę, nie krwawej oﬁary” (6, 6) – i jest bardzo znaczące w tym
kontekście. Jezus potwierdza, że od tej pory regułą życia Jego uczniów
będzie prymat miłosierdzia, jak o tym sam zaświadcza, dzieląc swój
posiłek z grzesznikami. Miłosierdzie raz jeszcze jest objawione jako
podstawowy wymiar misji Jezusa. Jest ono prawdziwym wyzwaniem
wobec Jego rozmówców, którzy zatrzymują się tylko na aspekcie
formalnym Prawa. Jezus natomiast wykracza poza Prawo; Jego dzielenie się z tymi, których Prawo uważało za grzeszników, pozwala
zrozumieć, dokąd dochodzi Jego miłosierdzie.
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Również Apostoł Paweł przebył podobną drogę. Zanim spotkał
Chrystusa na drodze do Damaszku, jego życie było poświęcone w sposób całkowity osiągnięciu sprawiedliwości z Prawa (por. Flm 3, 6).
Nawrócenie dokonane przez Chrystusa doprowadziło Pawła do wywrócenia jego wizji aż do takiego punktu, że w Liście do Galatów
napisał: „My właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć
usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa
za pomocą uczynków” (2, 16). Jego zrozumienie sprawiedliwości zmieniło się radykalnie. Paweł kładzie teraz na pierwszym miejscu wiarę,
a nie Prawo. To nie zachowywanie prawa zbawia, ale wiara w Jezusa
Chrystusa, który wraz ze swoja Męką i Zmartwychwstaniem niesie zbawienie razem z miłosierdziem, które usprawiedliwia. Sprawiedliwość
Boga staje się teraz uwolnieniem dla tych, którzy są uciśnieni przez
niewolę grzechu i wszystkich jego konsekwencji. Sprawiedliwością
Bożą jest Jego przebaczenie (por. Ps 51 [50], 11-16).
21. Miłosierdzie nie sprzeciwia się sprawiedliwości, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, któremu to oﬁaruje kolejną
możliwość okazania żalu, nawrócenia i uwierzenia. Doświadczenie
proroka Ozeasza pomaga nam zrozumieć przekroczenie sprawiedliwości w kierunku miłosierdzia. Epoka, w której żył ten prorok, jest
jedną z bardziej dramatycznych w historii ludu wybranego. Królestwo
jest bliskie zniszczenia; lud jest niewierny przymierzu, oddalił się od
Boga i stracił wiarę ojców. Według ludzkiej logiki słuszne jest, by Bóg
myślał o odrzuceniu niewiernego ludu: nie zachował on zawartego
przymierza, a zatem zasługuje na należną karę, czyli na wygnanie.
Potwierdzają to słowa proroka: „Powrócą do Egiptu i Aszszur będzie
ich królem, bo się nie chcieli nawrócić” (Oz 11, 5). A jednak po
tej reakcji, która odwołuje się do sprawiedliwości, prorok zmienia
radykalnie swój język i objawia prawdziwe oblicze Boga: „Jakże cię
mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Jakże cię mogę
równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się
wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął
płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem
Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja – Święty,
i nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11, 8-9). Św. Augustyn, jak gdyby
komentując słowa proroka, mówi: „Łatwiej jest Bogu powstrzymać
gniew, aniżeli miłosierdzie”(14). Tak właśnie jest. Gniew Boga trwa
tylko chwilę, podczas gdy Jego miłosierdzie trwa na wieki.
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Gdyby Bóg ograniczyłby się do sprawiedliwości, przestałby być
Bogiem i stałby się jak wszyscy ludzie, którzy przywołują szacunek
dla prawa. Sprawiedliwość sama z siebie nie wystarczy, a doświadczenie uczy, że odwoływanie się tylko do niej niesie ze sobą ryzyko
jej zniszczenia. Z tego też powodu Bóg przekracza sprawiedliwość
miłosierdziem i przebaczeniem. To nie oznacza umniejszenia sprawiedliwości bądź uczynienia jej zbędną, wręcz przeciwnie. Ten, kto
błądzi, będzie musiał ponieść karę. Tyle że to nie jest koniec, ale
początek nawrócenia, ponieważ doświadcza się czułości przebaczenia.
Bóg nie odrzuca sprawiedliwości. On ją włącza i przekracza w jeszcze
większym wydarzeniu, w którym doświadcza się miłości, która jest
fundamentem prawdziwej sprawiedliwości. Musimy poświęcić wiele
uwagi temu, co pisze Paweł, aby nie wpaść w ten sam błąd, który
Apostoł wypominał ówczesnym Żydom: „Albowiem nie chcąc uznać,
że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się
własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu
pochodzącemu od Boga. A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla
usprawiedliwienia każdego, kto wierzy” (Rz 10, 3-4). Ta Boża sprawiedliwość jest miłosierdziem udzielonym wszystkim jako łaska na
mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Krzyż Chrystusa
zatem jest sprawiedliwością Boga nad nami wszystkimi i nad światem,
ponieważ oﬁaruje nam pewność miłości i nowego życia.
22. Z jubileuszem wiąże się również odpust. W Roku Świętym
Miłosierdzia odpust zyskuje szczególne znaczenia. Przebaczenie Boga
dla naszych grzechów nie zna granic. W śmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa Bóg czyni widoczną swoją miłość, która prowadzi aż
do zniszczenia grzechu ludzkiego. Pojednanie się z Bogiem staje się
możliwe dzięki Misterium Paschalnemu oraz poprzez pośrednictwo
Kościoła. Bóg jest zatem zawsze gotowy do przebaczenia i nie męczy
się nigdy, oﬁarując je w sposób zawsze nowy i nieoczekiwany. My
wszyscy natomiast doświadczamy grzechu. Wiemy, że jesteśmy wezwani do doskonałości (por. Mt 5, 48), lecz jednocześnie odczuwamy
silny ciężar grzechu. Podczas, gdy odczuwamy moc łaski, która nas
przemienia, doświadczamy również siły grzechu, która ma na nas
wpływ. Pomimo przebaczenia, w naszym życiu niesiemy sprzeczności,
które są konsekwencją naszych grzechów. W sakramencie pojednania
Bóg przebacza grzechy, które zostają naprawdę zgładzone, lecz jednak negatywny ślad, który grzechy zostawiły w naszym postępowaniu
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i w naszych myślach pozostaje. Miłosierdzie Boże jest jednakowoż
silniejsze również niż ten ślad. Staje się ono odpustem Ojca, który
poprzez Kościół – Oblubienicę Chrystusa – dosięga grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia i uwalnia go od każdej pozostałości
skutków grzechu, umożliwiając mu raczej działanie z miłością oraz
wzrastanie w miłości, niż ponowny upadek w grzech.
Kościół żyje obcowaniem świętych. W Eucharystii komunia ta,
która jest darem Boga, aktualizuje się jako jedność duchowa, która
łączy nas wierzących ze świętymi i błogosławionymi, których liczba
jest niepoliczona (por. Ap 7, 4). Ich świętość przychodzi z pomocą
naszej słabości i w ten sposób Matka-Kościół jest zdolna, wraz
ze swoją modlitwą i ze swoim życiem, wyjść naprzeciw słabości
jednych w świętości innych. Żyć zatem odpustem Roku Świętego
oznacza przybliżać się do miłosierdzia Ojca, mając pewność, że
Jego przebaczenie rozciąga się na całe życie wierzącego człowieka.
Odpust jest doświadczeniem świętości Kościoła, który ma udział we
wszystkich dobrodziejstwach płynących z Odkupienia Chrystusa, aby
przebaczenie rozciągnęło się aż do ostatecznych skutków, do których dociera miłość Boga. Żyjmy intensywnie Jubileuszem, prosząc
Ojca o przebaczenie grzechów i o udzielenie swojego miłosiernego
odpustu.
23. Miłosierdzie ma charakter przekracza granice Kościoła.
Pozwala nam ono wejść w relacje z Judaizmem i z Islamem, które to
religie uważają miłosierdzie jako jeden z najistotniejszych atrybutów
Boga. Izrael jako pierwszy otrzymał to objawienie, które trwa w historii jako początek niezmierzonego bogactwa, które ma do zaoferowania
ludzkości. Jak to już zauważyliśmy, strony Starego Testamentu przesycone są miłosierdziem, ponieważ opowiadają dzieła, których Pan
dokonał dla swojego ludu w najtrudniejszych momentach jego historii.
Islam ze swej strony, pośród imion przypisanych Stworzycielowi, przywołuje szczególnie dwa słowa: Miłosierny i Litościwy. To wezwanie
jest często na ustach wiernych muzułmanów, którzy czują bliskość
i wsparcie miłosierdzia w ich codziennych słabościach. Również oni
wierzą, że nikt nie może ograniczyć miłosierdzia Bożego, ponieważ
jego bramy pozostają zawsze otwarte.
Niech ten Rok Jubileuszowy, przeżyty w miłosierdziu, umożliwi
spotkanie z tymi religiami oraz z innymi szlachetnymi tradycjami
religijnymi; niech sprawi, że staniemy się bardziej otwarci na dialog,
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aby poznać się lepiej i wzajemnie zrozumieć; niech wyeliminuje każdą
formę zamknięcia i pogardy, i niech odrzuci każdy rodzaj przemocy
i dyskryminacji.
24. Myślą podążam teraz do Matki Miłosierdzia. Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy
potraﬁli odkryć radość z czułości Boga. Nikt tak jak Maryja nie poznał
głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej
życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało
się ciałem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do
sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości.
Wybrana na Matkę Bożego Syna, Maryja była od zawsze przygotowana przez miłość Ojca na to, by stać się Arka Przymierza między
Bogiem i ludźmi. Zachowała w swoim sercu Boże miłosierdzie w doskonałej syntonii ze swoim Synem Jezusem. Jej pieśń pochwalna,
odśpiewana na progu domu św. Elżbiety, została zadedykowana miłosierdziu, które się rozciąga „z pokolenia na pokolenie” (Łk 1, 50).
Również i my zostaliśmy ujęci w tych proroczych słowach Dziewicy
Maryi. Niech to będzie dla nas pocieszeniem i wsparciem, podczas
gdy przekraczać będziemy Drzwi Święte, aby doświadczyć owoców
miłosierdzia Bożego.
Pod krzyżem Maryja wraz z Janem, uczniem miłości, stała się
świadkiem słów przebaczenia, które wyszły z ust Jezusa. Najwyższy akt
przebaczenia dla tego, kto Go ukrzyżował, ukazuje nam jak daleko
może sięgać Boże miłosierdzie. Maryja potwierdza, że miłosierdzie
Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich, nie wykluczając
nikogo. Zwracamy się do Niej słowami starożytnej, a zarazem zawsze nowej modlitwy, zaczynającej się od słów Salve Regina [Witaj,
Królowo] prosząc, aby nigdy nie przestała zwracać ku nam swoich
miłosiernych oczu i uczyniła nas godnymi kontemplacji oblicza miłosierdzia swojego Syna Jezusa.
Nasza modlitwa obejmie również wielu świętych i błogosławionych, którzy uczynili z miłosierdzia swoją misję życia. W sposób
szczególny myśl kieruje się ku wielkiej apostołce miłosierdzia, świętej
Faustynie Kowalskiej. Ta, która została wezwana do wejścia w głębokości Bożego miłosierdzia, niech wstawia się za nami i uzyska dla
nas łaskę życia i chodzenia zawsze w świetle Bożego przebaczenia
oraz w niezachwianej ufności w Jego miłość.
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25. Nadzwyczajny Rok Święty jest zatem po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami.
W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje
otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce
dzielić z nami swoje życie. Kościół bardzo silnie odczuwa pilną potrzebę głoszenia miłosierdzia Boga. Życie Kościoła jest autentyczne
i wiarygodne, gdy czyni z miłosierdzia swoje pełne przekonania przesłanie. Kościół wie, że jego pierwszym zadaniem, przede wszystkim
w takim momencie, jak obecnie, pełnym wielkich nadziei i silnych
przeciwieństw, jest wprowadzenie wszystkich w wielką tajemnicę miłosierdzia Boga, kontemplując oblicze Chrystusa. Kościół jako pierwszy
jest wezwany do tego, aby stał się wiernym świadkiem miłosierdzia,
wyznając je i żyjąc nim jako centrum objawienia Jezusa Chrystusa.
Z serca Przenajświętszej Trójcy, z nieprzeniknionych głębokości
tajemnicy Boga, wytryska i nieprzerwanie płynie wielka rzeka miłosierdzia. To źródło nigdy się nie może wyczerpać, bez względu na to,
jak wielu do niego przyjdzie. Za każdym razem, gdy ktoś będzie go
potrzebował, będzie mógł do niego przystąpić, ponieważ miłosierdzie
Boga nie ma końca. Jak są nieprzeniknione głębokości tajemnicy,
którą w sobie zawiera, tak też jest niewyczerpane bogactwo, które
od niej pochodzi.
Niech w tym Roku Jubileuszowym Kościół stanie się echem Słowa
Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest
przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy
oﬁarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety, niech powtarza z ufnością i bez ustanku:
„Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają
od wieków” (Ps 25 [24], 6).
W Rzymie, u Świętego Piotra, 11 kwietnia,
w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, Święta Bożego Miłosierdzia
Roku Pańskiego 2015, w trzecim roku mego Pontyﬁkatu.

Franciszek
Przypisy
(1) Por. Sobór Ekumeniczny Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Dei verbum, nr 4.
(2) Jan XXIII, Przemówienie z okazji uroczystego otwarcia Soboru Ekumenicznego
Watykańskiego II, Gaudet Mater Ecclesia, 11 X 1962, nr 2-3.
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(3) Ostatnia Sesja publiczna Soboru Ekumenicznego Watykańskiego II, Wypowiedź
Ojca Świętego Pawła VI, 7 grudnia 1965.
(4) Por. Sobór Ekumeniczny Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium,
nr 16; Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 15.
(5) Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, II-II, q. 30, a. 4. (tł. ks. Andrzej Głażewski).
(6) Kolekta mszalna z XXVI Niedzieli Zwykłej. Kolekta ta pojawia się już w VIII
w. w tekstach euchologicznych Sakramentarza Gelazjańskiego (1198).
(7) Należy zauważyć, że greckie słowo, przetłumaczone w Biblii Tysiąclecia na język
polski jako „łaska”, może oznaczać również „miłosierdzie”. Do takiego tłumaczenia skłania się także ostatnie wydanie Wulgaty: «Quoniam in aeternum misericordia eius» Ps 136
[135], Nova Vulgata, Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Ratione Habita Iussu
Pauli Pp. VI Recognita Auctoritate Ioannis Pauli Pp. II Promulgata Editio Typica Altera.
(8) Por. Beda Czcigodny, Homilia 21: ccl 122, 149-151.
(9) Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 24.
(10) Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 2.
(11) Tamże, nr 15.
(12) Tamże, nr 13.
(13) Jan od Krzyża, Słowa światła i miłości, nr 59.
(14) Augustyn z Hippony, Enarrationes in Psalmos 76, nr 11.
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2.
WYJŚCIE, FUNDAMENTALNE DOŚWIADCZENIE
POWOŁANIA

ORĘDZIE PAPIEŻA NA 52. ŚWIATOWY DZIEŃ
MODLITW O POWOŁANIA
Drodzy bracia i siostry!
Czwarta Niedziela Wielkanocna przedstawia nam obraz Dobrego
Pasterza, który zna swoje owce, wzywa je, karmi i prowadzi. W tę
niedzielę, od ponad 50 lat, przeżywamy Światowy Dzień Modlitw
o Powołania. Za każdym razem przypomina nam on o znaczeniu
modlitwy, aby – jak powiedział Jezus swoim uczniom – „Pan żniwa
wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). Jezus wyraża to
polecenie w kontekście posłania misyjnego: oprócz dwunastu apostołów, powołał siedemdziesięciu dwóch innych uczniów i posłał ich
po dwóch na misję (Łk 10, 1-16). Rzeczywiście, jeśli Kościół „jest
ze swej natury misyjny” (Sobór Watykański II, Dekret Ad gentes,
nr 2), to powołanie chrześcijańskie może się zrodzić jedynie w obrębie doświadczenia misji. Tak więc, słuchanie i pójście za głosem
Chrystusa Dobrego Pasterza, dając się Jemu pociągnąć i prowadzić
oraz poświęcając Jemu swoje życie oznacza pozwolenie, aby Duch
Święty wprowadził nas w ten dynamizm misyjny, wzbudzając w nas
pragnienie i radosne męstwo oﬁarowania swego życia i poświęcenia
go dla sprawy Królestwa Bożego.
Poświęcenie swego życia w tej postawie misyjnej możliwe jest
tylko wtedy, jeśli jesteśmy w stanie wyjść z siebie. Dlatego z okazji
tego 52. Światowego Dnia Modlitw o Powołania chciałbym zastanowić się właśnie nad tym bardzo szczególnym „wyjściem”, jakim
jest powołanie, czy lepiej nasza odpowiedź na powołanie, jakie daje
nam Bóg. Kiedy słyszymy słowo „wyjście”, to nasze myśli kierują
się natychmiast ku początkom wspaniałej historii miłości między
Bogiem a ludem Jego dzieci, historii, która obejmuje dramatyczne dni niewoli w Egipcie, powołanie Mojżesza, wyzwolenie i pielgrzymowanie do ziemi obiecanej. Księga Wyjścia – druga księga
Biblii – opowiadająca tę historię stanowi przypowieść o całej historii
zbawienia, a także podstawowej dynamice wiary chrześcijańskiej.
Rzeczywiście przejście od niewoli starego człowieka do nowego
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życia w Chrystusie jest dziełem odkupienia, jakie w nas zachodzi
przez wiarę (Ef 4, 22-24). To przejście jest prawdziwym i w całym
tego słowa znaczeniu „wyjściem”, jest pielgrzymowaniem duszy
chrześcijańskiej i całego Kościoła, decydującym ukierunkowaniem
egzystencji skierowanej ku Ojcu.
U podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary: wierzyć to znaczy porzucić
samego siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość swego „ja”,
aby skoncentrować nasze życie na Jezusie Chrystusie; jak Abraham
porzucić swoją ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże
drogę do nowej ziemi. Tego „wyjścia” nie należy rozumieć jako pogardę dla własnego życia, swoich uczuć, własnego człowieczeństwa.
Przeciwnie, ten, kto wyrusza, by pójść za Chrystusem odnajduje życie
w obﬁtości, dając całego siebie do dyspozycji Bogu i Jego Królestwu.
Jezus mówi: „Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub
siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie
wieczne odziedziczy” (Mt 19, 29). To wszystko ma swoje głębokie
korzenie w miłości. Powołanie chrześcijańskie jest bowiem przede
wszystkim wezwaniem miłości, która pociąga i odsyła poza siebie,
decentralizuje osobę, zapoczątkowuje „trwałe wychodzenie z «ja»
zamkniętego w samym sobie, w kierunku wyzwolenia «ja», w darze z siebie i właśnie tak w kierunku ponownego znalezienia siebie,
a nawet w kierunku odkrycia Boga” (Benedykt XVI, Encyklika Deus
caritas est, nr 6).
Doświadczenie wyjścia jest paradygmatem życia chrześcijańskiego,
zwłaszcza tych, którzy przyjmują powołanie specjalnego poświęcenia
się służbie Ewangelii. Polega ono na postawie nieustannego nawrócenia i przemiany, trwaniu w nieustannej pielgrzymce, w przechodzeniu ze śmierci do życia, tak jak to celebrujemy w całej liturgii:
jest dynamizmem paschalnym. W istocie, od powołania Abrahama
do powołania Mojżesza, od pielgrzymowania Izraela na pustyni do
nawrócenia głoszonego przez proroków, aż po misyjną drogę Jezusa,
której kulminacją jest Jego śmierć i zmartwychwstanie, powołanie
jest zawsze działaniem Boga, który wyprowadza nas z naszej sytuacji
wyjściowej, wyzwala nas ze wszelkich form niewolnictwa, wyrywa nas
z przyzwyczajenia i obojętności, popychając nas ku radości komunii
z Bogiem i braćmi. Odpowiedzieć na powołanie Boga, to zatem
pozwolić, aby wyprowadził On nas z naszej fałszywej stabilności,
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by nas naprowadził na drogę do Jezusa Chrystusa, najważniejszego
i ostatecznego celu naszego życia i naszego szczęścia.
Ta dynamika wyjścia dotyczy nie tylko powołanej jednostki, lecz
działania misyjnego i ewangelizacyjnego całego Kościoła. Kościół
jest naprawdę wierny swemu Mistrzowi, zależnie od tego, na ile jest
Kościołem „wychodzącym”, nie martwiącym się o siebie, o swoje
struktury i swoje zdobycze, a raczej zdolnym, by iść, wyruszyć, spotkać
Boże dzieci w ich rzeczywistej sytuacji i współ-czuć z powodu ich ran.
Bóg wychodzi z siebie w Trynitarnej dynamice miłości, wysłuchuje
biedy Swojego ludu i interweniuje, aby go wyzwolić (Wj 3, 7). Do
tego sposobu bycia i działania wezwany jest także Kościół: Kościół
ewangelizujący wychodzi na spotkanie człowieka, głosi wyzwalające
słowa Ewangelii, łaską Bożą opatruje rany dusz i ciał, podnosi ubogich i potrzebujących.
Drodzy bracia i siostry! To wyzwalające wyjście ku Chrystusowi
i braciom jest również drogą do pełnego zrozumienia człowieka oraz
rozwoju ludzkiego i społecznego w historii. Usłyszenie i przyjęcie
powołania Pana nie jest sprawą prywatną i przeżyciem wewnętrznym, które można mylić z uniesieniem chwili. Jest konkretnym zaangażowaniem, realnym i totalnym, obejmującym naszą egzystencję
i oddającym ją do budowania Królestwa Bożego na ziemi. Tak więc
powołanie chrześcijańskie, zakorzenione w kontemplacji serca Ojca,
pobudza jednocześnie do solidarnego zaangażowania na rzecz wyzwolenia braci, zwłaszcza najuboższych. Uczeń Jezusa ma otwarte
serce na Jego nieograniczoną perspektywę, a jego zażyłość z Panem
nigdy nie jest ucieczką od życia i świata, lecz przeciwnie, „w samej
swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej” (Adhortacja apost.
Evangelii gaudium, nr 23).
Ta dynamika wyjścia, ku Bogu i człowiekowi napełnia życie radością i sensem. Chciałbym to powiedzieć zwłaszcza najmłodszym,
którzy ze względu na swój wiek i wizję przyszłości, jaka szeroko się
otwiera przed ich oczami, potraﬁą być otwarci i wielkoduszni. Czasami
niepewność oraz obawy o przyszłość, jakimi atakuje dzień powszedni
grożą sparaliżowaniem tych ich pobudek, pohamowaniem ich marzeń
do tego stopnia, że gotowi są pomyśleć, iż nie warto się angażować
oraz że Bóg wiary ograniczy ich wolność. Przeciwnie, drodzy młodzi, niech w was nie będzie lęku wobec wyjścia z własnych ograniczeń, by wyruszyć w drogę! Ewangelia jest słowem, które wyzwala,

44

ORĘDZIA I KOMUNIKATY

przekształca i czyni nasze życie piękniejszym. Jakże to wspaniale
dać się zaskoczyć Bożym powołaniem, przyjąć Jego Słowo, stawiać
wasze kroki śladem Jezusa, adorując tajemnicę Boga i wielkodusznie
poświęcając się innym! Wasze życie każdego dnia stanie się bogatsze
i bardziej radosne!
Maryja Dziewica, wzór każdego powołania, nie bała się wypowiedzieć swojego „ﬁat” na Boże wezwanie. Ona nam towarzyszy i nas
prowadzi. Z hojnym męstwem wiary, Maryja wyśpiewywała radość
wyjścia z siebie i powierzenia Bogu swoich planów życiowych. Do Niej
się zwracamy, byśmy byli w pełni dyspozycyjni dla planów, jakie Bóg
ma wobec każdego z nas; aby wzrastało w nas pragnienie gorliwego
wyjścia i pójścia ku innym (por. Łk 1, 39). Niech Dziewica Matka
nas chroni i wstawia się za nami wszystkimi.
Watykan, 29 marca 2015 r., Niedziela Palmowa

Franciszek

Błogosławieństwo Papieża Franciszka na dzieło peregrynacji ﬁgury MB Fatimskiej...
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3.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE FRANCISZKA
NA DZIEŁO PEREGRYNACJI FIGURY
MB FATIMSKIEJ W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
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4.
PRZESŁANIE PREFEKTA KONGREGACJI
DS. DUCHOWIEŃSTWA DO UCZESTNIKÓW
PIELGRZYMKI Z OKAZJI 70. ROCZNICY
WYZWOLENIA OBOZU KONCENTRACYJNEGO
W DACHAU
Eminencje i Ekscelencje,
Przedstawiciele Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec,
Czcigodni Księża,
Uczestnicy pielgrzymki z okazji siedemdziesiątej rocznicy
wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau!
Pragnę serdecznie podziękować Jego Ekscelencji, ks. abpowi
Stanisławowi Gądeckiemu, Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu
Polski, za zaproszenie, by zwrócić się z przesłaniem do uczestników
pielgrzymki z Polski i Niemiec, mającej na celu wspomnienie siedemdziesiątej rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau,
które dokonało się 29 kwietnia 1945 r.
Pamięć historyczna przypomina nam, że to miejsce pełniło, między
innymi, funkcję głównego obozu koncentracyjnego dla księży Kościoła
katolickiego, Kościołów wschodnich, jak i wspólnot Kościołów reformowanych. Dlatego też w tę rocznicę nie można nie pochylić się nad
dramatycznym losem prawie trzech tysięcy duchownych: biskupów,
prezbiterów i diakonów, pochodzących z różnych krajów, wśród których wyraźnie wybija się liczba księży z Polski. Uczestnicząc duchowo w inicjatywie podjętej przez Konferencje obu Episkopatów, nie
bez wzruszenia łączę się z Wami, którzy przechowujecie tę bolesną
pamięć, w poszukiwaniu drogi prawdy i coraz głębszego pojednania, w klimacie wzajemnej modlitwy, tak aby kroczyć ku przyszłości,
przekraczając zarazem rany przeszłości.
W tym miejscu wypada wspomnieć pięćdziesiątą rocznicę innego
wydarzenia, które opatrznościowym zbiegiem okoliczności przychodzi mi myśl w chwili, gdy gromadzicie się w Dachau. Mam na myśli
fakt z 1965 r., który miał miejsce niemal w przededniu zakończenia
obrad II Soboru Watykańskiego, kiedy biskupi polscy zwrócili się do
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członków Konferencji Episkopatu Niemiec słowami: „Przebaczamy
i prosimy o przebaczenie”, na które z kolei biskupi niemieccy odpowiedzieli: „z braterskim szacunkiem podejmujemy wyciągnięte
dłonie”. Pozostaje mi tyko dopowiedzieć, że Boża Opatrzność nie
przestaje zadziwiać, podarowując jeszcze jeden bodziec do reﬂeksji
z okazji tych dwóch rocznic, które w jakiś sposób zapraszają do
podążania tą samą drogą obraną przez Biskupów posoborowych,
przechowując cenny dar jedności między episkopatami i prezbiterium
Waszych krajów.
Chciałbym także podkreślić, że współczesna historia Kościoła podarowała nam możliwość życia w czasie dwóch wielkich papieży: św.
Jana Pawła II i Benedykta XVI, Polaka i Niemca, którzy znieśli ciężkie
próby, wynikające z dramatycznych konsekwencji wybuchu drugiej
wojny światowej. Wzruszające są doprawdy słowa Benedykta XVI
z 18 maja 2006 r., wypowiedziane w czasie Jego wizyty w obozie
w Auschwitz, które wkomponowują się również i w tę rocznicę, kiedy
wspominamy księży uwięzionych w Dachau: „Jan Paweł II był tu jako
syn polskiego narodu. Ja przychodzę tutaj jako syn narodu niemieckiego i dlatego muszę i mogę powtórzyć za moim poprzednikiem:
«Nie mogłem tutaj nie przybyć. Przybyć tu musiałem. Był to i jest
obowiązek wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli, obowiązek
wobec Boga: jestem tu jako następca Jana Pawła II i jako syn narodu
niemieckiego»”. Są to słowa pochodzące z serca Benedykta XVI
i skierowane do ludzkich serc, aby w każdym utwierdzać pragnienie
pokoju i pojednania. Naprawdę daje do myślenia, jak Bóg przewidział, w swym odwiecznym zamyśle, tych dwóch papieży, związanych
wzajemną współpracą oraz osobistym szacunkiem, służbą i miłością
wobec Kościoła, zarysowując na tle Waszej przeszłości budzący przykład braterstwa, zdolnego przekraczać doświadczenia historyczne.
Na koniec, pragnę jeszcze na chwilę zatrzymać się nad posługą
naszych współbraci więzionych w Dachau, którzy pozostawili świadectwo kapłaństwa dla nas: diakonów, księży biskupów żyjących
w dzisiejszych czasach. Przede wszystkim, poruszyły mnie trzy cechy
charakterystyczne: ich wierność, heroizm oraz wielkoduszna służba.
Rzeczywiście, ci księża, choć byli poddawani próbom w sposób, który
przekraczał ich siły naturalne, pomimo to dochowali wierności przyrzeczeniom kapłańskim aż do końca. Z obozowych opowiadań wyłania
się również ich heroizm, przeżywany w dramatycznych warunkach
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zmagania się z codziennością. Ponadto, uderza ich wielkoduszna
służba wobec innych więźniów, szczególnie względem chorych na
tyfus. Zdając sobie sprawę z ryzykowania życiem, na kilka miesięcy przed wyjściem na wolność, księża z Dachau oﬁarowali się, nie
oszczędzając samych siebie i płacąc za tę posługę najwyższą cenę
z własnego życia. Życzę i modlę się, aby nie tylko księża niemieccy
i polscy, ale i ci z całego świata, współpracując z Bożą łaską, potraﬁli
rozwinąć i przechowywać w sobie te same cnoty zaparcia się i daru
z samego siebie, będąc „żywymi pomnikami” radykalnego świadectwa, które również w dzisiejszych czasach, choć już w odmiennym
kontekście, jest nieodzowne w życiu duchowieństwa, tak by wzrastało
Królestwo Boże.
Pragnę powierzyć owoce Waszego spotkania Bożemu Miłosierdziu,
szczególnie wzywając wszystkich księży męczenników z Dachau, z których niektórzy są już beatyﬁkowani, aby ich wstawiennictwo pozwoliło
nam przeżywać kapłaństwo w sposób wierny, hojny i braterski, dając
światu świadectwo bycia jednym ciałem w Chrystusie Jezusie.
Watykan, 24 kwietnia 2015 r.

Beniamino kard. Stella
Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa
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5.
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ
W POLSCE
WARSZAWA: KS. PRAŁ. MICHAŁ JANOCHA
BISKUPEM POMOCNICZYM ARCHIDIECEZJI
WARSZAWSKIEJ
Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5642/15
KOMUNIKAT
Ojciec Święty Franciszek
mianował ks. prał. Michała Janochę, profesora Uniwersytetu
Warszawskiego i dyrektora biblioteki Wyższego Metropolitalnego
Seminarium Duchownego w Warszawie, biskupem pomocniczym
archidiecezji warszawskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Barica.
Warszawa, 9 maja 2015 r.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

II. DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI
1.
KAPŁAN A ŻYCIE KONSEKROWANE

LIST BISKUPÓW POLSKICH DO KAPŁANÓW
NA WIELKI CZWARTEK 2015 R.
Drodzy Bracia Kapłani!
Wszyscy potrzebujemy duchowego powrotu do Wieczernika.
Do miejsca, w którym w Wielki Czwartek Chrystus podzielił się
z Apostołami swoją świętością. To ona ma być naszą chrześcijańską
i kapłańską tożsamością.
Dlatego dziś my, kapłani Jezusa Chrystusa, pielgrzymujemy
duchowo do Wieczernika po Jego świętość. Przypominając sobie
dzień i miejsce swoich święceń kapłańskich, z wdzięcznością i radością wspominamy sakramentalny gest nałożenia rąk przez biskupa. Z całą pokorą i świadomością własnych grzechów, rozeznajemy
w sobie potrzebę rozpalenia na nowo Bożego daru, zgodnie z zachętą
Apostoła: „Przypominam Ci, żebyś na nowo rozpalił charyzmat Boży,
który otrzymałeś przez włożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam
Ducha bojaźni, ale mocy, miłości i karności” (2 Tm 1, 6n).

1. Nasza wdzięczność wobec osób życia konsekrowanych
Słowa te mówią o kapłaństwie nie tylko w kategoriach sakramentalnej godności, urzędu i funkcji (munus), ale również o szczególnej łasce Ducha Świętego – o charyzmacie. W roku obecnym,
który – z inspiracji Ojca Świętego Franciszka przeżywamy w Kościele
jako Rok Życia Konsekrowanego – wybrzmiewają one wyjątkowo
silnie. Konsekracja i charyzmat są ściśle ze sobą związane. Życie
oparte o praktykę ślubowanych rad ewangelicznych podejmowane
jest przecież najczęściej we wspólnotach zjednoczonych konkretnym
charyzmatem wielkich świadków wiary.
Wielu z nas przeżywa swoje kapłaństwo, realizując je na drodze
powołania zakonnego. Kapłaństwo i charyzmat stają się wówczas
zadaniem jedności, która przekłada się na prawdę osoby i jej misji
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w Kościele. Wielki Czwartek stanowi dobrą okazję, aby podziękować Panu żniwa, że z obﬁtością wzbudza powołania kapłańskie we
wspólnotach życia konsekrowanego. Jesteśmy wdzięczni kapłanom
zakonnym za ich rozmaitą posługę, zarówno w duszpasterstwie
paraﬁalnym, jak i wynikającą z realizacji charyzmatu zgromadzenia. Dziękujemy za posługę i świadectwo życia rekolekcjonistom,
spowiednikom, misjonarzom, kapelanom szpitalnym i więziennym,
pedagogom i nauczycielom, opiekunom rozlicznych sanktuariów
i pełniącym wiele dzieł miłosierdzia.
Jako biskupi, kapłani diecezjalni i zakonni dziękujemy pozostałym
osobom życia konsekrowanego – braciom i siostrom z wielu licznych zakonów, zgromadzeń oraz instytutów życia konsekrowanego,
a także pustelnikom oraz konsekrowanym dziewicom i wdowom.
Ich wieloraka posługa i oﬁarna obecność w Kościele silnie wspiera
naszą kapłańską misję. Rok Życia Konsekrowanego daje sposobność
do publicznego wyrażenia naszej wdzięczności, co niniejszym czynimy, otaczając osoby konsekrowane serdeczną modlitwą. Pragniemy
również podjąć reﬂeksję nad życiem konsekrowanym w kontekście
naszego kapłaństwa.

2. Kapłaństwo – urząd i charyzmat
Twórcze połączenie sakramentalnego urzędu i charyzmatu jest
właściwie zadaniem każdego kapłana, nie tylko zakonnego. Każdy
z nas może i powinien odkrywać swoje własne duchowe „dary, posługi i działania” (por. 1 Kor 12, 4-6). Możliwości w tym zakresie są
tak nieskończone jak różnorodny potraﬁ być w swoich darach Duch
Święty. To On sprawia, że jedni odkrywają w sobie szczególny dar
przepowiadania Słowa, inni odnajdują się w dynamicznej posłudze
ludziom młodym czy w towarzyszeniu starszym i chorym. Jeszcze inni
są prawdziwie charyzmatycznymi katechetami, z oddaniem posługują
rodzinom lub podejmują się indywidualnego kierownictwa duchowego bądź pracy dydaktycznej na wyższych uczelniach. Wielu z nas
przeżywa swoje kapłaństwo, czerpiąc inspirację i siły z duchowości
i charyzmatów wielu eklezjalnych ruchów i nowych wspólnot. Za to
wszystko niech Pan będzie uwielbiony! Dziś szczególnie wsłuchujemy
się w Jego słowa: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Odnosimy je do
wszystkich, którzy pomagają nam realizować rady ewangeliczne.
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Nasza misja we wspólnotach Kościoła (diecezjach, paraﬁach, zakonach, ruchach itd.) dokonuje się przez głoszenie Słowa, uświęcanie
przez sakramenty i bycie pasterzami. To ostatnie zadanie, jak uczy
soborowy dekret Presbyterorum ordinis, realizuje się przez skierowaną do całej wspólnoty posługę budowania jedności (nr 6). Jedność
Kościoła ma zaś charakter głęboki i organiczny. Jest jednością Ciała,
które składa się z wielu członków. Kapłani spełniają swoją funkcję
pasterską in persona Christi Capitis wtedy, gdy wspierają wiernych
i towarzyszą im modlitwą i radą, kiedy czynią wszystko, by odpowiednio uformować swoich braci i siostry do posługi w Kościele oraz
z radością posłać ich do niej.
Nie jest to ucieczka od odpowiedzialności, ale roztropna i radosna
posługa towarzyszenia każdemu ochrzczonemu człowiekowi w odkrywaniu darów i zadań zleconych mu przez Ducha Świętego. To umiejętność
dzielenia się odpowiedzialnością za Kościół, w którym każdy ma swój
twórczy udział. Znamy radość wspólnego duchowego wędrowania z osobami odkrywającymi powołanie do życia zakonnego lub kapłańskiego
czy też drogę życia w małżeństwie. Znamy wzniosłość i bliskość liturgii
sprawowanej w pięknej harmonii różnorodnych posług i funkcji. Znamy
też smak – nie zawsze łatwego, ale ostatecznie zawsze niezwykle owocnego – wspólnego podejmowania różnych dzieł apostolskich.
Ten, kto sam w sobie rozpala charyzmat, jest pełen szacunku dla
innych i nie będzie „gasił Ducha” (por. 1 Tes 5, 19). To właśnie
Duch Święty sprawia, że wypowiadane przez nas słowa eucharystycznej konsekracji obejmują cały Kościół, całe Ciało Chrystusowe.
Również każdy wierny składa Bogu oﬁarę z samego siebie: swoje
życie, modlitwę, pracę, odpoczynek, cierpienie, służbę na rzecz innych.
Można więc powiedzieć, że Eucharystia jest codziennym, aktualnym
momentem konsekracji każdego ochrzczonego i bierzmowanego. Pan
codziennie czyni nas sługami konsekracji każdego z naszych braci
i sióstr. Nasze służebne kapłaństwo ma służyć powszechnemu królewskiemu kapłaństwu wszystkich wiernych. W przywołanym już dekrecie Presbyterorum ordinis Sobór naucza, że tak rozumiana Eucharystia
jest celem naszego życia, gdyż „do tego właśnie zmierza i w tym się
ostatecznie wypełnia cała posługa prezbiterów” (nr 2). Sakramentalny
znak sprawowanej przez nas Eucharystii zbiera to, co uczyniliśmy,
aby wezwać wiernych do odkrycia tożsamości chrzcielnej, duchowych
darów i obudzić w nich współodpowiedzialność za Kościół.
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3. Nasza służba w Kościele
Zanim św. Paweł wezwie Tymoteusza do „rozpalenia w sobie charyzmatu Bożego”, przypomina mu, że wiarę przyjął od babki i matki,
których jest dłużnikiem. Jego zadaniem jest zaś pomnażanie w sobie
tego daru.
Podobnie my – jesteśmy dłużnikami Kościoła, od którego otrzymaliśmy wiarę. Jest to jednak „dług miłości”, który zostaje spłacony
przez miłość pasterską, o której św. Jan Paweł II pisał, że „jest przede
wszystkim darem z siebie, całkowitym darem z siebie dla Kościoła, na obraz
daru Chrystusa i we współudziale z Nim” (Pastores dabo vobis, nr 23).
Naszym powołaniem jest służba na wzór Chrystusa – Kapłana i Sługi.
Odczytując Ewangelię w świetle znaków współczesności, możemy
coraz głębiej rozumieć ewangelizację świata. Ewangelizacja na wzór
Chrystusa wymaga od nas codziennego i coraz bardziej intensywnego
kontemplowania Jego twarzy, czyli Jego słów i czynów, Jego stylu
bycia wśród ludzi. Trzeba wciąż od nowa porównywać naszą kapłańską
posługę z Jego niedoścignionym przykładem i stawiać sobie konkretne pytania: Czy moje słowa, mój sposób myślenia, zachowanie, styl
bycia są wyrazem Chrystusowej miłości? Czy moje kapłańskie życie
odzwierciedla Chrystusowe błogosławieństwa i rady ewangeliczne?
Tylko naśladowanie Pana pozwoli nam właściwie odpowiedzieć na
aktualne wyzwania i kryzysy. Zwłaszcza dziś, w dobie próby sumień
kapłanów i świeckich, musimy pamiętać, że „ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości” (Ps 126, 5).
Prawdziwie Bożym darem dla nas będą zbliżające się Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie, ale obejmujące swym zasięgiem także
całą Polskę. Ich przygotowanie wymaga nie tylko osobistego zaangażowania każdego z nas, ale także wysiłku rozbudzenia i umacniania
darów, posług i odpowiedzialności w innych, zwłaszcza w młodych
członkach Kościoła. Doświadczenie tej radości budowania Ciała
Kościoła stanowi wyjątkową łaskę.
Drodzy Bracia, kończąc ten list, składamy Wam nasze ojcowskie
i braterskie podziękowanie za każdy przejaw pasterskiej miłości do
Kościoła. Modlimy się za kapłanów starszych, chorych i zmagających
się z rozmaitymi kryzysami: „Niech Pan cię błogosławi i strzeże. Niech
rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską” (Lb
6, 24). Pokornie prosimy też Maryję, Matkę Kapłanów, aby wyprosiła nam wszystkim wierną i radosną posługę w Kościele Jej Syna.
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Polecamy Was też ojcowskiemu wstawiennictwu świętych papieży
Jana XXIII i Jana Pawła II oraz błogosławionego Pawła VI.
Życzymy Wam głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego
i Niedzieli Bożego Miłosierdzia.
Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 368. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 12 marca 2015 r.

2.
KOMUNIKAT
Z 369. ZEBRANIA PLENARNEGO KEP
W dniach 9 i 10 czerwca 2015 r. biskupi zgromadzili się
w Warszawie, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski,
na 369. zebraniu plenarnym. Uczestniczył w nim także abp Celestino
Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.
1. Biskupi wysłuchali referatów, które w świetle danych GUS oraz
wyników badań CBOS ukazały obszary i rozmiary biedy w Polsce.
Podkreślono, że ludzka bieda nie dotyczy tylko kondycji materialnej, ale również moralnej i duchowej. Ubóstwo często stygmatyzuje
i marginalizuje, a czasem prowadzi do wykluczenia, dlatego nie można
wobec niego pozostać obojętnym. Najbardziej niepokoi bieda, która
dotyczy polskich rodzin, szczególnie wielodzietnych. Biskupi przypomnieli, że jednym z istotnych zadań duszpasterstwa jest pomoc ubogim, która dokonuje się przez posługę miłości. Szczególne zadanie
w trosce o potrzebujących spełnia Caritas Polska, która obchodzi
w br. jubileusz 25-lecia działalności. Caritas skupia obecnie ponad
100 tys. wolontariuszy i prowadzi ponad 900 placówek, wśród których
są noclegownie, jadłodajnie, domy samotnej matki, okna życia, centra
pomocy migrantom i uchodźcom, świetlice socjoterapeutyczne, hospicja, punkty wydawania odzieży i dystrybucji żywności, warsztaty terapii
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zajęciowej oraz ośrodki interwencji kryzysowej. Biskupi podziękowali
wolontariuszom i wszystkim zaangażowanym w dzieła miłosierdzia oraz
poprosili wszystkich ludzi dobrej woli o dalszą pomoc potrzebującym.
2. Rok 2016 będzie znaczący dla Kościoła w Polsce dzięki wyjątkowym wydarzeniom. 1050. rocznica Chrztu Polski przypomni bogate
dziedzictwo obecności chrześcijaństwa w dziejach naszego państwa
i narodu. W tym kontekście organizacja Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie stanowi niejako potwierdzenie naszej wielowiekowej
wierności Ewangelii. To wielkie wydarzenie, zaplanowane na lipiec
2016 r. i połączone z wizytą Ojca Świętego Franciszka oraz przybyciem młodzieży z całego świata, ma być umocnieniem naszej wiary
i z nadzieją poprowadzić nas w przyszłość. Ojciec Święty przybędzie
głównie do Krakowa, ale jego wizyta ogarnie cały Kościół w naszej
Ojczyźnie i pozwoli nam poczuć się żywą cząstką wspólnoty Kościoła
Powszechnego. Ufamy, że te radosne wydarzenia przyniosą bogate
owoce dla dzieła nowej ewangelizacji w naszej Ojczyźnie.
3. W tym roku minie 50 lat od historycznej wymiany listów między
episkopatami Polski i Niemiec. W liście biskupów polskich znalazły
się znamienne, wielokrotnie cytowane słowa: „Przebaczamy i prosimy
o przebaczenie”. Elementem rocznicowych obchodów będzie spotkanie
przedstawicieli obu episkopatów na Jasnej Górze w listopadzie tego
roku. 18 listopada, równolegle w Berlinie i Wrocławiu, otwarta będzie
wystawa ilustrująca okoliczności wymiany listów i ich oddziaływanie.
Ukaże ona tamte wydarzenia jako model nadal przydatny przy podejściu
do współczesnych problemów i ognisk zapalnych. Obchody rocznicowe
będą miały również miejsce w październiku w Rzymie, gdzie przed 50
laty, w klimacie kończącego się Soboru, rozpoczął się proces pojednania.
4. Konferencja dokonała wyboru nowego moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie. Został nim ks. Marek Sędek, kapłan
diecezji warszawsko-praskiej. Równocześnie Biskupi dziękują dotychczasowemu moderatorowi, ks. Adamowi Wodarczykowi, mianowanemu biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej, który
przez 8 lat oﬁarnie służył Ruchowi. Konferencja wyraża nadzieję, że
Ruch Światło-Życie, działając w wewnętrznej jedności, nadal będzie
prowadził i wspierał dzieło nowej ewangelizacji młodzieży i rodzin.
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5. Biskupi polscy mają nadzieję, że IV Krajowy Kongres Misyjny
przyczyni się do ożywienia zapału misyjnego i lepszego zrozumienia
odpowiedzialności wszystkich wiernych za głoszenie Ewangelii na
misjach. Kongres odbędzie się w Warszawie od 12 do 14 czerwca oraz
we wszystkich paraﬁach w Polsce w niedzielę 14 czerwca. Pasterze
Kościoła w Polsce dziękują misjonarkom i misjonarzom za ich oﬁarną
pracę w 97 krajach świata. Wyrażają także wdzięczność wszystkim
modlącym się za misjonarzy i wspierającym misje materialnie.
6. Biskupi dziękują ks. Józefowi Klochowi za 12 lat posługi na
stanowisku rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. Stał się w tych
latach rozpoznawalną twarzą Kościoła w Polsce. Z wielką roztropnością i kompetencją komentował wydarzenia z życia Kościoła i narodu,
cieszył się autorytetem w świecie mediów, potraﬁł znaleźć właściwe
i jednoczące słowo w obliczu rodzących się konﬂiktów i napięć. Z wielkim oddaniem służył Kościołowi i Konferencji Episkopatu Polski,
organizując pracę biura prasowego, animując liczne konferencje,
spotkania, wywiady i publikacje. Życzymy mu, aby formując teraz
młodych ludzi w pracy uniwersyteckiej mógł jak najlepiej wykorzystać swoje bogate doświadczenia. Nowym rzecznikiem Konferencji
Episkopatu Polski wybrany został ks. Paweł Rytel-Andrianik z diecezji drohiczyńskiej. Życzymy mu obﬁtości darów Ducha Świętego
na czas jego nowej posługi.
7. W tym roku mija 25. rocznica powrotu katechezy do polskiej
szkoły. Księża biskupi z wdzięcznością odnoszą się do katechetów –
duchownych i świeckich, którzy oﬁarnie podejmują się trudnej misji
religijnego wychowania dzieci i młodzieży.
Na kończący się rok szkolny i katechetyczny oraz zbliżające się
wakacje z serca błogosławimy wszystkim nauczycielom i uczniom.
W modlitwach polecamy ich Bogu na czas wakacji. Błogosławimy
też pracy rolników, którzy w tym okresie będą zbierać plony ziemi.
Warszawa, 10 czerwca 2015 r.

Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
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3.
KOMUNIKAT ZE WSPÓLNEGO SPOTKANIA
PRZEDSTAWICIELI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
W POLSCE I NA UKRAINIE
W bieżącym roku mija 10. rocznica od historycznego momentu,
gdy w Warszawie i we Lwowie – w dniach 19 i 25 czerwca 2005 roku,
z okazji Roku Eucharystycznego – biskupi greckokatoliccy Ukrainy
i rzymskokatoliccy Polski wydali wspólny list pasterski z okazji aktu
wzajemnego przebaczenia i pojednania. Nawoływali w nim do wzniesienia się ponad polityczne poglądy i historyczne zaszłości, ponad
kościelne obrządki i narodowość – ukraińską i polską, aby z mocą
wypowiedzieć słowa: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
Ukraińcy i Polacy mają w swej historii wiele kart dobrosąsiedzkiego współistnienia i wspólnych heroicznych czynów, niestety pamięć
przechowuje o wiele wyraziściej dramatyczne wspomnienia konfrontacji niż harmonijnej współpracy. Obydwa nasze narody przeżyły
straszne tragedie XX wieku, doznając ogromnych zniszczeń ze strony totalitarnych reżimów – nazistowskiego, komunistycznego oraz
skrajnego nacjonalizmu. Ukraińcy i Polacy nieraz pomagali jedni
drugim przetrwać te trudne doświadczenia. Wyrażamy nasze szczere
współczucie rodzinom tych, którzy zginęli bądź ucierpieli w wyniku
działań wojennych, pragniemy czynić wszystko co w naszej mocy,
aby propagować pokój w relacjach międzyludzkich i międzynarodowych. Dlatego obejmujemy chrześcijańskim spojrzeniem zarówno
tragiczną przeszłość, jak i obecną dramatyczną sytuację w Ukrainie
Wschodniej, zawierzając ją Bożemu miłosierdziu, a w modlitwie skierowanej do Pana dziejów prosimy, by uleczył rany historii narodów
Europy Środkowo-Wschodniej.
Ważnym zadaniem stojącym przed naszymi Kościołami jest zagwarantowanie, by – budując dzisiejsze relacje między narodami
i myśląc o wspólnej przyszłości – wspierać się tylko dobrymi duchowymi doświadczeniami i autentycznością Ewangelii. Pragniemy
bardzo, aby dzieło pojednania narodów – polskiego i ukraińskiego
– było kontynuowane poprzez konkretną współpracę, wzajemny szacunek, porozumienie i wsparcie między przedstawicielami naszych
narodów i Kościołów, aby w ten sposób dawać świadectwo jedności
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w różnorodności i odpowiedzieć na ekspansję sekularyzmu i wojskową
agresję idącą ze Wschodu.
Wyrażamy ogromną nadzieję, iż program wypracowany przez
zespoły do wzajemnych kontaktów Kościoła rzymskokatolickiego
w Polsce i Kościołów greckokatolickiego i rzymskokatolickiego na
Ukrainie przerodzi ideę partnerstwa między paraﬁami obu państw
w bezpośrednie kontakty międzyludzkie, wzajemne wizyty oraz dzielenie się duszpasterskim doświadczeniem. Istotną sprawą jest również
dążenie do sprawiedliwej restytucji dóbr kościelnych i uregulowanie
kwestii własności świątyń.
Niech Chrystus Pan pomoże polskiemu i ukraińskiemu narodowi
umocnić dobre sąsiedztwo, abyśmy mogli dzielić się naszym duchowym bogactwem na większą chwałę Bożą!
Warszawa, 9 czerwca 2015 r.

Arcybiskup Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki Światosław Szewczuk,
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
Metropolita Lwowski
Przewodniczący Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy
Arcybiskup Jan Martyniak
Metropolita Przemysko-Warszawski
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4.
KOMUNIKAT RADY KEP DS. MIGRACJI,
TURYSTYKI I PIELGRZYMEK
Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek podczas swoich
obrad 16 czerwca br. w Turnie k. Radomia zajmowała się m.in. tematem wyraźnie nasilającego się zjawiska migracji i problemu uchodźców
w Polsce i na świecie.
Obchodzony na całym świecie Dzień Uchodźcy (20 czerwca) jest
okazją do zwrócenia uwagi na los ludzi, którzy zostali zmuszeni do
ucieczki lub wyjazdu z kraju swojego pochodzenia z powodu wojny,
dla ratowania życia, uniknięcia prześladowania lub złych warunków
ekonomicznych. Światowe organizacje zajmujące się organizowaniem
pomocą migrantom szacują, że na świecie jest obecnie ponad 50 mln
nie z własnej woli szukających ratunku poza domem.
Coraz bardziej niepokoi fakt, że ok. 2 mln Polaków zdecydowało
się w ostatnim czasie na szukanie lepszych warunków życia poza
granicami Ojczyzny. Decyzja na życie emigranta i postawa społeczności (narodów, państw) przyjmujących obcokrajowców tworzą nowe
wyzwania współczesnego świata i ogromne problemy. Wobec niechęci
do obcokrajowców, m.in. niekiedy wobec Polaków na emigracji i na
tle wyjątkowo bolesnych obrazów z uchodźcami z Afryki proszących
o pomoc u granic Europy - wyraźniej słychać i rozumie się słowa
Chrystusa o błogosławionych, bo „byłem przybyszem a przyjęliście
Mnie”. Ale i jakże realnie, pełne grozy brzmią następne: „Idźcie
precz ode Mnie, przeklęci [...], bo byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie” (Mt 25).
W tej sytuacji mocniej musi być słyszana nasza modlitwa o pokój
na świecie i szacunek dla godności każdego człowieka. Pilna staje
się modlitwa za naszych Rodaków na obczyźnie i wysiłek budowania
z nimi silniejszych więzi. Na rozwiązanie czeka sprawa repatriacji
Polaków i obywateli polskiego pochodzenia ze Wschodu. Dobitniej
musi wybrzmieć apel o gotowość do dialogu z innymi kulturami migrantów, ich wyznawaną religią, o otwartość dla wszystkich, gdy szukają w naszym kraju pomocy, schronienia i pracy. W bardzo szybkim
tempie rośnie u nas liczba migrantów ze Wschodu Europy, przede
wszystkim z Ukrainy z powodu wojny na jej wschodnich terenach. Oby
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znaleźli w nas przyjaznych sąsiadów. Należy też przypomnieć, że ludzka sprawiedliwość i chrześcijańska gościnność stoją w sprzeczności
z traktowaniem przybyszów jedynie jako taniej siły roboczej, podejmowanej w fatalnych warunkach mieszkania, pracy i wynagrodzenia.
Potrzebą chwili staje się w Polsce przyjęcie uchodźców z krajów
północnej Afryki i Bliskiego Wschodu (m.in. Syrii, Iraku, Sudanu,
Erytrei). Według nauki Kościoła ujętej w dokumencie Papieskiej
Rady ds. Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz
Papieskiej Rady Cor Unum z 2013 r. Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych mamy powinność przypominać
społeczeństwu o chrześcijańskim obowiązku pomocy uchodźcom
ratującym swoje życie z krajów objętych działaniami wojennymi lub
prześladowaniami religijnymi, jak się okazuje w zdecydowanej większości dotykającymi najbardziej chrześcijan. Uważamy, że: pomoc ta
powinna być organizowana wobec wszystkich uchodźców bez względu
na religię i wyznanie.
Kościół w Polsce pozytywnie odpowiada na apel o pomoc materialną i polityczną hierarchów kościołów chrześcijańskich Bliskiego
Wschodu na terenach poddanych czystkom etnicznym i religijnym,
które maja na celu całkowite usunięcie z tamtego regionu wyznawców
Chrystusa. Z uznaniem i wdzięcznością należy wspomnieć i nadal
popierać obecną od początku konﬂiktu wojennego w Syrii i Iraku
pomoc niesioną przez Caritas Polska i Stowarzyszenie Papieskie
Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not – sekcja Polska) na
miejscu w tamtych krajach. Najbardziej oczekiwana przez nich pomoc
jest organizowana w tamtejszych obozach dla uchodźców, szpitalach polowych, tymczasowych szkołach, przychodniach, programach
żywieniowych.
Szczegóły pomocy długoterminowej (ze strony organizacji, fundacji, stowarzyszeń charytatywnych i społecznych) przybywającym
do Polski uchodźcom powinny być opracowane w uzgodnieniu z powołanymi do tego w pierwszym rzędzie agendami rządowymi (m.in.
MSZ, MSW, Urzędem ds. Cudzoziemców), we współpracy z Biurem
Najwyższego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) oraz organizacjami pozarządowymi mającymi długoletnie doświadczenia w pracy
dla uchodźców. Wysiłek dla uratowania każdej osoby i znalezienia
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miejsca w Polsce godny jest poparcia i zachęty do czynnego włączenia
się. Doświadczenie innych państw zmusza jednak wszystkie strony
do takich roztropnych działań, aby pomoc nie przyczyniła się do
zarzewia napięć i zagrożeń społecznych.
Wobec gigantycznej fali migracyjnej na świecie należy powtórzyć
ostatnie apele Stolicy Apostolskiej do rządów państw o taką politykę
ekonomiczną i gospodarczą, która będzie zapobiegać mechanizmom
powstawania przymusu migracji, jak i o sprawiedliwe rozmieszczanie migrantów w Europie i innych częściach świata, mając jednak
na względzie bezpieczeństwo i potrzeby społeczne. Pojawia się konieczność uruchomienia legalnych kanałów migracyjnych. W podejściu do wyzwania migracji należy unikać populistycznej retoryki
i dostrzegać pozytywny wkład migrantów. W naszej pamięci niech
pozostaną słowa zachęty wspomnianego dokumentu Papieskiej Rady
ds. Duszpasterstwa Migrantów: “wszyscy ci, którzy wielkodusznie
i bezinteresownie działają na rzecz uchodźców i innych osób przymusowo przesiedlonych, są wprowadzającymi pokój i zasługują na
to, by ich uznać za błogosławionych przez Boga, ponieważ rozpoznali
oblicze Jezusa Chrystusa w twarzach tysięcy przesiedlonych innych
cierpiących ludzi (nr 123).
Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

Bp Krzysztof Zadarko,
Przewodniczący Rady KEP
ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
Delegat KEP ds. Imigracji
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5.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IV KRAJOWYM
KONGRESIE MISYJNYM
Moi Drodzy Przyjaciele Misji,
Szybkimi krokami zbliża się IV Krajowy Kongres Misyjny, który
odbędzie się w Warszawie, w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Będzie
to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń dla środowisk misyjnych i całego Kościoła w Polsce. Podczas konferencji naukowej
i stacji kongresowych chcemy postawić sobie pytanie o aktualność
misji, animację i formację misyjną oraz o przyszłość naszego zaangażowania w pomoc misjonarkom i misjonarzom. Pragniemy szukać
nowych form pracy dla misji, formacji i organizacji naszych działań.
Cieszę się, że już wiele osób i wspólnot odpowiedziało na zaproszenie i weźmie udział w Kongresie. Odpowiedź tak liczna i zaangażowanie budzą nadzieję, że poprzez Kongres rozpalimy w sobie zapał
misyjny oraz dokona się „nawrócenie misyjne” w naszych diecezjach
i paraﬁach, rodzinach, wspólnotach zakonnych, ruchach, stowarzyszeniach katolickich i wolontariacie, dzięki któremu sprawa misji
znajdzie się w centrum troski i duszpasterskiej posługi Kościoła.
Pragnę ponowić zaproszenie do udziału w IV Krajowym Kongresie
Misyjnym. Zapraszam do Warszawy na konferencję naukową (12 czerwca) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dziecięcą,
młodzieżową i dla dorosłych stację kongresową (13 czerwca). Szczegółowy
program tych dwóch dni znajduje się na stronie www.misje.pl. Proszę
również, byśmy niedzielę – 14 czerwca – przeżyli wspólnie jako misyjne
święto w paraﬁach i diecezjach. Ostatni dzień Kongresu bowiem stanowi
doskonałą okazję do tego, by ożywić zapał misyjny, rozbudzić zainteresowanie misjami poprzez wspólną modlitwę, spotkania z misjonarzami,
festyny paraﬁalne i inne inicjatywy. Bądźmy kreatywni i zaproponujmy
naszym wspólnotom ciekawe formy świętowania tego dnia.
W oczekiwaniu na IV Krajowy Kongres Misyjny pragnę zapewnić o modlitwie i z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.
Warszawa 19 maja 2015 r.

Bp Jerzy Mazur SVD,
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
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6.
PODZIĘKOWANIA PRZEWODNICZĄCEGO KEP
DLA KS. DR. HAB. JÓZEFA KLOCHA
Czcigodny Księże Prałacie,
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski prosimy o przyjęcie
słów szczerej wdzięczności za 12 lat pełnienia funkcji Rzecznika
Konferencji Episkopatu Polski.
Zapisał się Ksiądz Prałat w pamięci Członków Konferencji
Episkopatu Polski jako osoba szczerze oddana powierzonemu zadaniu. Obowiązki rzecznika KEP wykonywał Ksiądz w sposób bardzo kompetentny i wysoce merytoryczny. Doskonale wykorzystywał
Ksiądz swoje bogate doświadczenie, jakie zdobył kierując Katolickim
Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Tarnowie a następnie pełniąc
funkcję prezesa zarządu Fundacji „Opoka”.
Kreatywny, otwarty, z łatwością nawiązujący kontakty i zaangażowany
w realizację kolejnych wyzwań, był Ksiądz Prałat w ogniu wydarzeń, które
kształtowały oblicze Kościoła w Polsce w minionych 12 latach. Nie sposób
ich wymienić. Były wśród nich tak radosne, jak pielgrzymka Ojca Świętego
Benedykta XVI do Polski czy liczne beatyﬁkacje i kanonizacje Polskich
świętych, ze św. Janem Pawłem II na czele. Były niestety także i trudne,
wymagające umiejętnego rozeznania, roztropnego osądzenia oraz spokojnego, zrównoważonego komentarza. W takich sytuacjach szczególnie
ceniliśmy u Księdza kompetencję oraz zaangażowanie i wytrwałość.
Wyrażając słowa wdzięczności, pragniemy szczerze życzyć, aby Boże
błogosławieństwo towarzyszyło Księdzu na kolejnym etapie służby
Kościołowi, którym jest praca naukowa w Instytucie Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Twórcza moc Ducha Świętego niech wspomaga rozwój
na wszystkich płaszczyznach osobowościowych, a łaska Jezusa Chrystusa
niech zapewnia owoc wszelkim działaniom służącym pomnażaniu dobra.
Trwałe ślady, jakie pozostawił Ksiądz w Sekretariacie KEP w postaci dobrych owoców rzetelnej pracy będą okazją nie tylko do miłych
wspomnień, ale także serdecznych spotkań. Będzie Ksiądz Prałat
zawsze gościem oczekiwanych i ciepło witanym.
W imieniu własnym oraz współpracowników serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy w duchu braterskiej Chrystusowej więzi.
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Nowe wezwanie do Litanii loretańskiej

Warszawa, 30 czerwca 2015 r.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

7.
NOWE WEZWANIE DO LITANII LORETAŃSKIEJ
KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓWNOWE
WEZWANIE DO LITANII LORETAŃSKIEJ
KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. 130/14
DLA POLSKI
Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, Arcybiskupa
Metropolity Przemyskiego Obrządku Łacińskiego, Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 15 stycznia
2014 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża
Franciszka chętnie zezwalamy, aby w Litanii do Najświętszej Maryi
Panny (Litanii Loretańskiej) po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”,
mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
dn. 8 listopada 2014 r.

Abp Artur Roche
Sekretarz
O. Konrad Maggioni
Podsekretarz
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8.
MODLITWA I ZBIÓRKA DO PUSZEK
NA RZECZ POSZKODOWANYCH
W TRZĘSIENIU ZIEMI W NEPALU
W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka o braterską solidarność
z oﬁarami trzęsienia ziemi w Nepalu i w krajach sąsiednich Caritas
Polska apeluje o zbiórkę do puszek dla poszkodowanych.
Liczba oﬁar śmiertelnych kataklizmu sięga wielu tysięcy osób,
a oprócz tego tysiące osób zostało rannych. W Nepalu władze proszą
o pomoc humanitarną. Na miejscu już pracuje ekipa Caritas.
Kościół Katolicki w Polsce pragnie okazać konkretny znak solidarności z oﬁarami żywiołu. Potrzebna jest zarówno modlitwa, jak
też wsparcie osób poszkodowanych, w tym szczególnie pomoc dla
wszystkich cierpiących w szpitalach pozbawionych podstawowych
środków medycznych.
Wsparcie oﬁarom straszliwego kataklizmu możemy wyrazić poprzez modlitwę w niedzielę 10 maja br. oraz przez oﬁary składane
do puszek w kościołach.
Proszę zarazem o pilne przekazanie zebranych środków za pośrednictwem kurii diecezjalnej lub Caritas diecezjalnej na konto
Caritas Polska.
Wyrażam podziękowanie za gotowość podjęcia aktu miłosierdzia
wobec cierpiących i przesyłam braterskie pozdrowienie w Chrystusie.
Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Zebrane środki proszę pilnie przekazać do kasy kurii, skąd zostaną
przesłane na konto Caritas Polska.

III. DOKUMENTY BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
1.
Z MODLITWĄ RÓŻAŃCOWĄ ZBUDUJEMY
POLSKĘ WIERNĄ BOGU I KOŚCIOŁOWI
List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie odnowy
krucjaty różańcowej
1. Trwanie w Chrystusie warunkiem naszego owocowania
Umiłowani diecezjanie! Zawitał nam maryjny, wiosenny i kwiecisty miesiąc maj. Na progu tego miesiąca przeżywamy piątą niedzielę wielkanocną, która w tym roku zbiegła się z uroczystością Matki
Bożej Królowej Polski. Chrystus Pan, w Ewangelii tej niedzieli, ilustruje
swoją życiową więź z nami obrazem winnego krzewu. Nazywa siebie
krzewem winnym, a nas latoroślami. Latorośl nie wyda nigdy owocu
sama z siebie, lecz tylko wtedy, gdy trwa w winnym krzewie. Podobnie
i człowiek, który przyznaje się do Chrystusa, nie przynosi owocu, jeżeli
nie jest egzystencjalnie z Nim złączony. Chrystus wyraźnie mówi: „Kto
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obﬁty, ponieważ beze
Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5b). Kto myśli, że stanie się doskonały o własnych siłach, że osiągnie sukces duchowy bez Chrystusa,
ten jest w wielkim błędzie. Wszelkie dobro w naszym życiu rodzi się
za sprawą Pana Boga, który działa w nas przez Chrystusa w Duchu
Świętym. Jeżeli więc chcemy osiągać dobre owoce naszego życia, to
trzeba nam trwać w Chrystusie. To trwanie w Chrystusie jest szczególnie ważne w chwilach cierpienia, w godzinach niesienia krzyża.
Wiedział o tym dobrze św. Paweł, który powiedział: „Wszystko mogę
w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). To umocnienie czerpał od
Chrystusa w czasie niebezpiecznych podróży, w różnych przeciwnościach, prześladowaniach, aż do męczeńskiej śmierci. Siłę i wsparcie
u Chrystusa znajdowali wszyscy męczennicy Kościoła.
Czytelnym znakiem naszego trwania w Chrystusie jest wypełnianie
Bożych przykazań. Jasno to stwierdził św. Jan we fragmencie Listu: „Kto
wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On
w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał” (1 J 3, 24). Pełnienie dobra,
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z motywów religijnych, wypełnianie przykazań, na czele z przykazaniem
miłości, jest widzialnym znakiem i owocem naszego trwania w Chrystusie.

2. Wspomnienie Konstytucji 3 Maja w uroczystość Matki
Bożej Królowej Polski
Drodzy diecezjanie! Na progu miesiąca maja, w uroczystość Matki
Bożej Królowej Polski, od lat wracamy do daty 3 maja 1791 r., kiedy to
Sejm Pierwszej Rzeczpospolitej uchwalił Ustawę Zasadniczą, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Dramatyczne okoliczności
towarzyszyły uchwaleniu tego dokumentu. Rzeczpospolita chyliła się ku
upadkowi. Była już częściowo rozebrana, okrojona. W bliskiej perspektywie
unosiło się widmo następnych rozbiorów. Patriotyczna część naszych parlamentarzystów chciała ratować tonącą Rzeczpospolitą. Udało się uchwalić
wspaniałą Ustawę, ale jak wiemy, nie udało się obronić niepodległości
upadającego państwa. Wkrótce nastąpił drugi i trzeci rozbiór Polski.
Polska znikła na ponad 120 lat z mapy Europy. Jednakże Konstytucja 3
maja przyświecała wszystkim późniejszym zrywom wolnościowym. Do niej
odwoływały się wszystkie siły patriotyczne naszego narodu. W niektórych
okresach historii nakazywano milczenie o tym wydarzeniu. Dzisiaj znowu
głośno mówimy o ideach tej Konstytucji, by wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny pobudzać do odpowiedzialności za nasz wspólny ojczysty
Dom, zwłaszcza tych, którzy zostali wybrani przez Naród, by Ojczyzną
nie kupczyli, ale dbali o prawdziwe jej dobro i pomyślną przyszłość.
W dniu, w którym wspominamy Konstytucję 3 Maja, kierujemy nasze
myśli i serca ku Jasnej Górze, gdzie jest czczona Matka Boża jako nasza
Matka i Królowa. Wiemy, że Maryja jest najlepszą cząstką i zarazem Matką
całego Kościoła. Weszła w historię Ludu Bożego Nowego Przymierza.
Szczególną cześć i miłość znalazła w narodzie polskim, który Ją sobie
obrał za Królową. Chciał, by można było Ją nazywać Królową Polski.
I tak jest do dziś. Codziennie, każdego wieczoru Jej śpiewamy: „Maryjo,
Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Ta Matka swoim
spojrzeniem z Jasnej Góry obejmuje od 70 lat także Dolny Śląsk, gdzie
znaleźli się, po zawierusze wojennej, synowie i córki narodu polskiego.
Chcemy nadal przy Niej trwać, Ją czcić i Jej słuchać.

3. W obliczu zagrożeń Matka Boża wzywa nas do modlitwy
różańcowej
Drodzy bracia i siostry! Za dwa lata będziemy obchodzić trzechsetną rocznicę koronacji Jasnogórskiego Wizerunku i zarazem setną
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rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. W naszej diecezji przygotowujemy się do tego ważnego wydarzenia przez peregrynację
ﬁgury Matki Bożej Fatimskiej. W czasie peregrynacji przybliżamy
sobie treść orędzia fatimskiego, którego ważną częścią jest wezwanie
Maryi do modlitwy różańcowej. Przypomnijmy, że modlitwa różańcowa towarzyszyła Kościołowi w czasie różnych zagrożeń. Jest to
widoczne w historii naszego kontynentu. Na różańcu modlono się
podczas klęsk żywiołowych, podczas epidemii nieuleczalnych chorób,
podczas zagrożeń ze strony Islamu. Wielkie krucjaty różańcowe miały
miejsce zwłaszcza w XVI i w XVII wieku, gdy Europa była zagrożona
przez wyznawców Mahometa. Kościół jest przekonany, że zwycięstwo
odniesione pod Lepanto w roku 1571 i pod Wiedniem w roku 1683
zawdzięczamy wstawiennictwu Maryi, za sprawą modlitwy różańcowej.
Drodzy diecezjanie! Dzisiaj jesteśmy świadomi nowych zagrożeń,
jakie czyhają na Europę i Polskę. Na kontynencie europejskim postępuje laicyzacja i sekularyzacja. Coraz częściej jest ustanawiane prawo
nie mające zakorzenienia w prawie Bożym: naturalnym i objawionym.
Zagrożona jest rodzina przez bezbożną ideologię gender. W parlamentach krajów europejskich nie może się przebić ustawa chroniąca życie
ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niepokojące zjawiska
mają miejsce w naszym ojczystym domu. Jeden z naszych katolickich
dziennikarzy, uważny obserwator życia publicznego, napisał ostatnio:
„Zamiast merytorycznej dyskusji funduje się nam kampanię nienawiści
– również wobec Kościoła, bo Kościół znowu wypowiada się na drażliwe społeczne tematy. Tymczasem to nie Kościół zdecydował o graniu
w kampanii wyborczej sporem wokół in vitro, tabletki wczesnoporonnej, związków partnerskich czy ratyﬁkacji genderowej konwencji. Jest
to efekt cynizmu szczególnie tych polityków, którzy jako trzymający
władzę decydują o politycznym kalendarzu. W nakręcaniu sporów
światopoglądowych widzą szansę odwrócenia uwagi społeczeństwa od
znikających emerytur, rosnącego zadłużenia państwa, kryzysu rodziny,
braku perspektyw dla młodzieży czy od pokus rozliczania rządzących
z niespełnionych obietnic. A Kościół nie może zaprzestać stawania po
stronie godności i praw człowieka. Podobnie zresztą jak na czas kampanii nie zamyka jadłodajni dla ubogich, hospicjów czy przedszkoli”
(ks. H. Zieliński, „Idziemy”, nr 16 z 19 kwietnia 2015, s. 2).
Drodzy bracia i siostry! W obliczu tych zagrożeń, nie wystarczą dyskusje, petycje, protesty czy inne jeszcze formy zatroskania
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o pomyślność duchową i doczesną naszej Ojczyzny. Potrzebna jest
wzmożona modlitwa, zwłaszcza modlitwa różańcowa.

4. Praktyczne wskazówki do podjęcia Krucjaty Różańcowej
Z tej racji, świadom siły i skuteczności różańca świętego zwracam
się do Was, umiłowani diecezjanie, z apelem o włączenie się w tym
momencie polskiej historii w znane już niektórym dzieło Krucjaty
Różańcowej za Ojczyznę. Od kilku lat z inicjatywy Ojców Paulinów,
kustoszów Jasnogórskiego Sanktuarium Maryi Królowej Polski, propagowana jest codzienna modlitwa jedną dziesiątką różańca z intencją: „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu,
Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.
Z pewnością większość z nas ma świadomość, że szansa na przystąpienie do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w naszej diecezji nadarza się po raz drugi. Na zaproszenie, jakie skierowałem do diecezjan
w październiku 2011 r. odpowiedziało ponad cztery tysiące osób, które
wyraziły na piśmie wolę włączenia się w to modlitewne dzieło. Byłem,
i jestem nadal, wdzięczny i zbudowany ówczesną reakcją tak wielu na
moją zachętę do zaangażowania się w tę różańcową krucjatę. Zebrane
wówczas deklaracje członkowskie zostały odesłane do Ogólnopolskiego
sekretariatu Krucjaty na Jasnej Górze. Dzisiaj, z jeszcze większym
przekonaniem, ponawiam to szczególne zaproszenie modlitewne, z nadzieją na przyłączenie się wielu nowych osób, które ufając w skuteczne
i sprawdzone wstawiennictwo NMP Królowej Polski zasilą szeregi
modlących się na różańcu w intencji Ojczyzny potrzebującej naszego
duchowego wsparcia. Bogaci o wcześniejsze doświadczenia, z myślą
o rozwoju właściwej struktury formacyjnej, tym razem utworzymy
diecezjalny sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. W sekretariacie, zanim złożone deklaracje odeślemy na Jasną Górę, wcześniej,
w specjalnej księdze zostaną odnotowane wszystkie osoby, zarówno te,
które odnowią swoją wyrażoną już kiedyś przynależność do Krucjaty,
jak również te, które przystąpią do niej w tych dniach po raz pierwszy.
Do każdej paraﬁi naszej diecezji dotarły deklaracje przystąpienia do Krucjaty oraz specjalnie przygotowane okolicznościowe dziesiątki różańca, z biało-czerwonymi paciorkami oraz z wizerunkiem
Pana Jezusa Miłosiernego i św. Jana Pawła II. Gorąco zachęcam
i proszę wszystkich, którym leży na sercu sprawa duchowego odrodzenia Polski, wszystkich, którym nie jest obojętny teraźniejszy
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i przyszły los naszej Ojczyzny, zbudowanej na pewnym fundamencie
niezmiennych Boskich przykazań, o zabranie ze sobą i wypełnienie
dzisiaj lub w najbliższym czasie deklaracji i przesłanie jednej z jej
części, indywidualnie lub grupowo, na wskazany w deklaracji adres
diecezjalnego sekretariatu. Proszę o uważne zapoznanie się z treścią
deklaracji, czytelnie wypełniając właściwe pola. Liczę, że znakiem
szczególnym naszej diecezjalnej przynależności do Krucjaty będzie
posiadanie okolicznościowej dziesiątki różańca, który odtąd znajdzie
się codziennie w naszych rękach. Zachęcam wszystkich, by dzisiaj,
z potrzeby serca przepełnionego miłością do Boga i Ojczyzny, sięgnęli
po deklarację i nabyli u swoich duszpasterzy złączony z nią wyżej
wspomniany różaniec.
Umiłowani bracia i siostry! Mam nadzieję, że poprzez modlitwę różańcową będziemy ze sobą jeszcze bardziej w duchowej łączności, zawierzając Bogu za wstawiennictwem Maryi, Naszej Matki
i Królowej sprawy naszych Rodaków i umiłowanej Ojczyzny. Ze
względu na jej bieżące bolączki, skutkujące m.in. brakiem jedności
społecznej, biedą, problemem nasilającej się emigracji, brakiem miejsc
godziwej pracy, a co za tym idzie zapaścią demograﬁczną i coraz
większą liczbą rozbitych rodzin czy nieprzewidywalnym w skutkach
rozkładem moralnym potrzeba tym bardziej i niezwłocznie naszego
modlitewnego szturmu wspartego pokutą i osobistym nawróceniem.
Wszystkim, którzy włączają się poprzez modlitwę, oﬁarę a także przez aktywne zaangażowanie na polu społecznym w tworzenie
współczesnych kart polskiej historii, z serca błogosławię.
Bp Ignacy Dec
Biskup Świdnicki
Powyższy List pasterski Biskupa Świdnickiego należy odczytać
podczas wszystkich Mszy św. wyłącznie w niedzielę, 3 maja br. we
wszystkich kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej.
Deklaracje i różańce, o których mowa jest w Liście pasterskim
zostały przekazane do poszczególnych dekanatów.
Bp Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny
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2.
PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
OBRAZEM NASZEJ DROGI DO WIECZNOŚCI
List pasterski Biskupa Świdnickiego zapraszający na
XII Diecezjalną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę
Wstęp
Umiłowani diecezjanie! Zakończył się rok szkolny 2014/2015.
W najbliższym czasie wielu z was wyruszy na letni wypoczynek.
Spotkamy nowych ludzi. Przypomnimy sobie, że zboża dojrzewają,
że lasy pachną, że ptaki śpiewają, że słońce świeci. Nie zapomnijmy jednak o tym dokąd ostatecznie zdążamy i dla kogo żyjemy.
Przypomina nam o tym dzisiejsza liturgia słowa, a także Diecezjalna
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, którą podejmiemy już po raz
dwunasty na przełomie lipca i sierpnia.

1. Jesteśmy stworzeni dla nieśmiertelności
Drodzy bracia i siostry! Głównym tematem liturgii słowa trzynastej
niedzieli zwykłej jest prawda o nieśmiertelności człowieka. W Księdze
Mądrości czytamy słowa: „Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze
zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było […]. Dla
nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem
swej własnej nieśmiertelności” (Mdr 1, 13. 23). Nasze najgłębsze pragnienie niekończącego się trwania znajduje wypełnienie w tej Bożej
obietnicy. Prawdę o zwycięstwie życia nad śmiercią uwydatnia także
dzisiejsza perykopa ewangeliczna, gdy Jezus przychodzi, wezwany
do umierającej córki Jaira, i zastaje ją już martwą. Pełen miłości
bierze ją za rękę i mówi: „Dziewczynko, mówię ci, wstań” (Mk 5,
41), podobnie, jak niedawno powiedział do morza: „Milcz, ucisz
się!” (Mk 4, 39). I znów reakcją było zdumienie, a więc nie tylko
morze jest mu posłuszne, ale nawet śmierć! Czyniąc ten cud Jezus
chciał, by wszyscy na własne oczy zobaczyli, że człowiek umierając, nie
przestaje istnieć, że gdzieś jest, skoro można przywrócić go do życia.
Jezus pragnął, by człowiek w to uwierzył, by uwierzył w swoją nieśmiertelność, dlatego wskrzeszał zmarłych, dlatego sam zmartwychwstał. A więc człowiek, który raz zaistniał, już nigdy nie przestanie
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istnieć. Przeminą lata, wieki całe miną, świat może przestać istnieć,
a człowiek będzie trwał zawsze. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy dziś
wezwani, by odnowić wiarę w Jezusa, Pana życia i śmierci, w Jezusa,
który zbawia. Uzdrowienie chorej kobiety i wskrzeszenie córki Jaira
oznaczają, że Bóg w Jezusie Chrystusie wziął ponownie w swe ręce
nasz los. Bóg nie eliminuje chorób, starości i śmierci, ale przez nie
toruje drogę ku życiu. Nadejdzie taki dzień, kiedy już nie będzie „ani
śmierci, ani żałoby, ani płaczu, ani utrapień” (por. Ap 21, 4); „Jako
ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15, 26). Pozostanie
tylko życie i to życie wieczne.
Przyjmując dziś z wami tę radosną prawdę o naszej nieśmiertelności i wieczności z Bogiem, pragnę dołączyć serdeczne zaproszenie do
udziału w tegorocznej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę do domu
naszej Matki i Królowej, która także nam przypomina, że jesteśmy
w drodze, ostatecznie – ku wieczności.

2. Nadchodzi czas naszej pielgrzymki na Jasną Górę
Drodzy diecezjanie, przedpielgrzymkowy zegar z naszej strony
internetowej coraz bardziej przybliża się do godziny zerowej, w której
Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej po raz dwunasty wyruszy na
pątniczy szlak. „Ziemia Wałbrzyska” rozpocznie pielgrzymowanie
już 30 lipca, będzie to czwartek. Prawie cała pielgrzymka wyruszy
z katedry świdnickiej w piątek 31 lipca po Mszy św. o godz. 10.00.
W tym samym czasie wyjdzie grupa „3” z Kłodzka. W sobotę 1 sierpnia dołączy jeszcze „Ziemia Ząbkowicka”, zaś w niedzielę 2 sierpnia
o godz. 6.30 zbiorą się przy sercu Matki Bożej Bolesnej w Bobolicach
wszyscy pątnicy, a także gościnni paraﬁanie ze Zwróconej, Bobolic,
Brodziszowa i Sulisławic, goście odprowadzający pielgrzymów, przyjaciele Pieszej Pielgrzymki i wiele osób z grupy „7” – duchowego
uczestnictwa. Po Eucharystii XII Piesza Pielgrzymka Świdnicka pójdzie już jako całość, jako jedna rodzina, w stronę Jasnej Góry.
Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa Aniołów z niedzieli
Wniebowstąpienia Pana Jezusa: „Dlaczego stoicie?”. Słowa te wkładamy w usta pierwszego i przeczystego Anioła, jakim jest dla nas
Maryja. To hasło rozumiemy po trosze jako rozżalenie Najświętszej
Matki, po trosze jako wyrzut, a nade wszystko jako „święty nakaz”
typu: „ruszcie się wreszcie!” i „zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój
wam powie!” (por. J 2, 5), bowiem sumienia nam się zatrzymały,
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rozumy stanęły, serca zesztywniały… Oby wreszcie „sumienie ruszyło”, jak pisze poeta w sutannie ks. Jan Twardowski.

3. Specyﬁka tegorocznej XII Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej
na Jasną Górę
Jak wiecie, od października ubiegłego roku pielgrzymuje po naszej
diecezji Matka Boża w znaku fatimskiej ﬁgury. To przecież jest ta
sama Matka, co w Częstochowie, w Bradzie, w Bobolicach itd., tyle
że inaczej ubrana. Za dwa lata przypadnie stulecie Jej objawień. Kto
choć pobieżnie zna treść przesłania fatimskiego widzi, że wszystko
się sprawdza. Ludzie, ludy i narody, zda się, iż odchodzą od zmysłów. Taka jest konsekwencja straszliwego grzechu pychy: „będziecie jako bogowie” (por. Rdz 3, 5). Nie musimy ulegać przerażeniu.
Kasandryczna wizja zagłady świata jest do zatrzymania. Zapewnia
nas o tym Matka Boża Fatimska i uczy, co trzeba robić. Stąd więc
fatimskiemu przesłaniu poświęcimy wiele czasu.
Szatan wie, że gdy uderzy się w pasterza, to rozproszą się owce.
Nic dziwnego, że parę lat temu Papież Benedykt XVI w akcie obrony ogłosił Rok Kapłański, zaś obecny Ojciec Święty Franciszek zadedykował rok 2015 życiu konsekrowanemu: siostrom zakonnym,
zakonnikom, pustelnikom, dziewicom i wdowom konsekrowanym.
W tegorocznej pielgrzymce zobaczymy ich więcej niż dotychczas.
Będą dawać świadectwo. Otoczcie wielką troską i szacunkiem ludzi
w sutannach i habitach. Nie zapominajcie o przestrodze św. Jana
Vianney’a, że pozbawienie ludzi kapłanów i wszystkich powołanych
kończy się „zdziczeniem” narodów. Przecież to widać gołym okiem…
Wystarczy otworzyć oczy.
Uwierzcie, że jesteśmy sobie wzajemnie bardzo potrzebni. Nie
pozwalajcie, by poniewierano powołanymi do służby Bożej i – nie
daj Boże – sami się do tego nie dołączajcie! Jak się kiedyś wytłumaczycie, gdy staniecie przed Bogiem twarzą w twarz? Jak spojrzycie
w oczy tym, których sami atakowaliście?
Pamiętajcie też, że w roku 2016 odbędą się w Polsce Światowe Dni
Młodych Młodzież jest .przysłowiowym „oczkiem w głowie” Kościoła.
Pierwszy błogosławiony naszej diecezji, ks. Gerhard Hirschfelder,
którego prochy spoczywają w Kudowie-Zdroju-Czermnej, mówił:
„Kto młodym wyrywa Boga z serc, ten jest zbrodniarzem!”. Za to
waśnie oddał życie w Dachau. W tym roku obchodzimy piątą rocznicę
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jego beatyﬁkacji. W czasie naszej sierpniowej drogi na Jasną Górę
wiele będzie mowy o przyszłorocznych Światowych Dniach Młodych.
Usłyszymy między innymi świadectwa wolontariuszy, część z nich to
także pątnicy Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej. Daj Boże, aby wielu
i wiele z was – młodych pielgrzymów i pątniczek – poczuło się pociągniętych do czynnego zaangażowania się w tę piękną i szlachetną
służbę wolontariatu. Potrzebujemy was.
Kto nie może pójść pieszo, niech koniecznie wstąpi w szeregi grupy „7” – duchowego uczestnictwa i duchowego wsparcia. Pielgrzymi
bardzo potrzebują waszych modlitw, cierpienia i oﬁar. Warto się
zapisać, bo to inaczej zobowiązuje. Nadto wasze imiona pozostaną
na zawsze w diecezjalnych księgach pielgrzymkowych. Zbierajcie się
o wyznaczonych godzinach w waszych kościołach, kaplicach i przy
krzyżach, i módlcie się za tych, co idą pieszo. Oni zaś będą modlić
się za was. W ten sposób każdego dnia powstanie piękny modlitewny
wieniec, który oddawać będziemy na każdym apelu samej Maryi. Jeśli
zaś waszym księżom okoliczności pozwolą, by na tych pielgrzymkowych czuwaniach byli razem z wami – radość nasza sięgnie zenitu.
Pod murami Jasnej Góry staniemy w niedzielę 9 sierpnia o godz.
7.30. Po prezentacji grup i hołdzie złożonym naszej Najświętszej
Matce odprawimy uroczystą Mszę św. o godz. 9.00 bezpośrednio
w kaplicy Cudownego Obrazu. Kto mógłby dojechać na zakończenie
i dołączyć na ostatnim etapie do całej pielgrzymki, niech koniecznie
przyjedzie. Nasze jasnogórskie uwieńczenie „Rekolekcji w Drodze”
przypada w niedzielę. Pątnicy się cieszą, zaś księża w paraﬁach mają
kłopot, bo jak wyjechać? Ale gdyby któremuś z kapłanów się udało,
to zapraszamy do uroczystej koncelebry.

Zakończenie
Już dzisiaj dzieło naszej pielgrzymki na Jasną Górę zawierzamy
Maryi, naszej najlepszej Matce. Raz jeszcze zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tym szczególnym wydarzeniu czy to przez
osobiste uczestnictwo, czy też przez duchowe, modlitewne wspieranie.
Wszystkim życzę dobrego odpoczynku z Bogiem, radosnych spotkań
na trasie pieszej pielgrzymki i spotkania z naszą Matką i Królową
na Jasnej Górze. Wszystkim z serca błogosławię.
Wasz Biskup Ignacy
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Powyższy List Biskupa Świdnickiego należy odczytać w niedzielę,
28 czerwca, w ramach homilii podczas wszystkich Mszy Świętych
sprawowanych w kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej.
Bp Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny

3.
ZAPROSZENIE BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
NA XI DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ
KATECHETÓW
DO SANKTUARIUM MB ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE
Krzeszów, 11 kwietnia 2015 r.
Drodzy Katecheci,
od października ubiegłego roku w naszej diecezji trwa peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej. W roku duszpasterskim, który
przeżywamy pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”,
Matce Bożej w znaku Fatimskiej Figury pragniemy zawierzyć tę ważną
sprawę, jaką jest nawrócenie. Dotyczy ono zarówno każdego z nas,
jak i katechizowanych. Choć nawrócenie jest procesem, który trwa
całe życie, to jednak okres dzieciństwa i młodości ma w tym procesie niezwykle duże znaczenie. Bardzo ważną rolę w towarzyszeniu
dzieciom i młodzieży w ich drodze nawrócenia odgrywa niewątpliwie
katecheta. Tylko bowiem ten, kto sam jest nawrócony może skutecznie prowadzić innych do nawrócenia.
Podobnie jak w latach ubiegłych, od początku istnienia diecezji,
zapraszam Was, drodzy Katecheci, bardzo serdecznie na doroczną
pielgrzymkę, którą w tym roku będziemy przeżywać 11 kwietnia w
sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Pragniemy Maryi,
Wychowawczyni Bożego Syna, zawierzać sprawę nawrócenia naszego
i katechizowanych.
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Będziemy prosić Maryję i św. Józefa – Jej Oblubieńca, by nam
ukazywali właściwą drogę do Chrystusa. Podczas pielgrzymki pragniemy dziękować, ale i modlić się o umocnienie wiary katechetów,
by jej mocą coraz bardziej owocne były wysiłki utwierdzania w wierze
i poszukiwania nowych uczniów Chrystusa.
W oczekiwaniu na nasze wspólne pielgrzymowanie z całego serca
Wam błogosławię
Bp Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

4.
ZAPROSZENIE BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
DO UDZIAŁU WE MSZY ŚW. Z POŚWIĘCENIEM
KAPLICY NA SZCZYCIE WIELKIEJ SOWY
Umiłowani diecezjanie, rozpoczynające się dzisiaj kalendarzowe
lato będzie sprzyjało wakacyjno-urlopowym wycieczkom. Wielu z nas
wyruszy na górskie szlaki, by podziwiając piękno przyrody szukać
wytchnienia i z dala od codziennego zgiełku znaleźć ciszę służącą
przemyśleniom i modlitwie.
Cieszę się, że na progu okresu wypoczynkowego mogę zaprosić
Was, drodzy diecezjanie, a zwłaszcza Was miłośnicy pieszych wędrówek, na uroczyste poświęcenie kaplicy na szczycie Wielkiej Sowy.
Ta chętnie odwiedzana przez turystów pieszych czy rowerowych
góra, należąca do terenu naszej diecezji, będzie od soboty 27 czerwca, wzbogacona o miejsce modlitwy. Tego dnia, dzięki życzliwości
i pomocy Nadleśnictwa Świdnica oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu, a także zaangażowaniu diecezjalnego
duszpasterza leśników, poświęcimy i oddamy do użytku wszystkich
ludzi poszukujących w górach doświadczenia spotkania ze Stwórcą
górską kaplicę.
Do udziału w uroczystościach poświęcenia gorąco zapraszam
duszpasterzy, mieszkańców okolicznych dekanatów i każdego, kto
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preferuje aktywny wypoczynek. Msza św. w nowej kaplicy rozpocznie
się w sobotę 27 czerwca o godz.11.00, a po zakończonej Mszy św.
zapraszam na wspólne świętowanie przy talerzu grochówki.
Przybądźcie licznie na Wielką Sowę, by wziąć udział w tym znaczącym wydarzeniu, które z pewnością na trwałe wpisze się w historię
naszej diecezji i lokalnej turystyki.
Wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy w najbliższą sobotę, podejmą
się drogi na szczyt z serca błogosławię.
Bp Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

IV. KALENDARIUM BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
ROK 2015
Kwiecień
01 IV 2015
01 IV 2015
02 IV 2015
02 IV 2015
03 IV 2015
03 IV 2015
03 IV 2015
03 IV 2015
03 IV 2015
03 IV 2015
04 IV 2015
04 IV 2015
04 IV 2015

Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Udział w koncercie wielkopostnym pt.: Pasja według
św. Mateusza, katedra świdnicka, godz. 19.00.
Msza św. krzyżma z homilią w katedrze świdnickiej, godz.
9.00; spotkanie przedświąteczne z duchowieństwem,
Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy, godz. 10.30.
Msza św. Wieczerzy Pańskiej z homilią oraz obrzędem
obmycia nóg, transmitowana przez Radio Maryja, katedra świdnicka, godz. 18.00.
Przewodniczenie Liturgii godzin w katedrze świdnickiej, godz. 8.00.
Adoracja prywatna przed Ołtarzem Wystawienia
Najświętszego Sakramentu, godz. 9.00-13.15.
Przewodniczenie modlitwie Koronki do Miłosierdzia
Bożego w paraﬁi pw. Bożego Miłosierdzia w Świdnicy,
godz. 15.00.
Udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami
osiedla Zarzecze, w paraﬁi pw. Miłosierdzia Bożego
w Świdnicy, godz. 15.30.
Przewodniczenie Liturgii Męki i Śmierci Pańskiej
w katedrze świdnickiej, godz. 18.00.
Posługa w konfesjonale w kościele pw. św. Józefa
w Świdnicy w ramach „Nocy Konfesjonałów” godz.
20.45-22.00.
Udział w Liturgii godzin w katedrze świdnickiej, godz.
8.00.
Poświęcenie pokarmów wielkanocnych i wspólne śniadanie w Domu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta w Świdnicy, godz. 10.00.
Spotkanie wielkanocne z ubogimi i samotnymi w paraﬁi pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu,
godz. 12.00.

80
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09 IV 2015
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10 IV 2015

10 IV 2015
11 IV 2015

11 IV 2015
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Przewodniczenie Liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze świdnickiej, godz. 20.00.
Przewodniczenie procesji rezurekcyjnej i Mszy św.
z homilią w katedrze świdnickiej, godz. 6.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Wizytacja kanoniczna w paraﬁi pw. św. Franciszka
z Asyżu w Świebodzicach.
Spotkanie wielkanocne z Radą Miasta Świdnicy, rezydencja biskupa świdnickiego, godz. 18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Msza św. z homilią, poprzedzona Koronką do
Miłosierdzia Bożego, na stadionie na Białym Kamieniu
w Wałbrzychu, z okazji dziesiątej rocznicy śmierci
i pogrzebu św. Jana Pawła II, transmitowana przez
Radio Maryja i Telewizję Trwam, godz. 17.00.
Przewodniczenie sesji kurialnej, godz. 9.15-11.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
11.00-13.00.
Konferencja do Sióstr Ducha Świętego od Wieczystej
Adoracji w Nysie, godz. 17.00.
Msza św. z homilią w kościele pw. Matki Bożej
Bolesnej, ojców werbistów w Nysie, godz. 18.00 (diecezja opolska).
Przewodniczenie II Diecezjalnej Pielgrzymce Diecezji
Świdnickiej w Sanktuarium św. Jana Pawła II
i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach; Msza św. w Centrum Jana Pawła II,
godz. 12.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 15.00.
Msza św. z homilią w kościele św. Krzyża w Świdnicy
z okazji V rocznicy katastrofy smoleńskiej, godz. 20.00.
Msza św. z homilią podczas XI Pielgrzymki Katechetów,
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie,
godz. 11.00.
Spotkanie z grupą sympatyków Fundacji „Wolność
i Demokracja”, Rynek Świdnicki, godz. 15.00.
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Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w par. pw. św. Marcina w Piławie Górnej, godz. 17.00.
Wizytacja kanoniczna w paraﬁi pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Wałbrzychu – część liturgiczna.
Wizytacja kanoniczna w paraﬁi pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Wałbrzychu – wizyta w szkołach
i przedszkolach, godz. 9.00-13.30.
Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu, godz. 9.30-13.00.
Udział w uroczystości 105. rocznicy urodzin Stanisława
Kowalskiego, Dom Dziennego Pobytu „Przystań”
w Świdnicy, godz. 15.00.
Prelekcja na temat rodziny w siedzibie Stowarzyszenia
„Civitas Christiana” w Wałbrzychu, godz. 17.00.
Msza św. u sióstr klawerianek w Świdnicy, godz. 7.00.
Wykład z antropologii ﬁlozoﬁcznej w WSD w Świdnicy,
godz. 8.30.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Msza św. z homilią przy powitaniu Figury Matki Bożej
Fatimskiej w paraﬁi, pw. św. Michała Archanioła
w Dobromierzu, kościół pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Dobromierzu, godz. 17.30.
Wizytacja kanoniczna w par. pw. Wniebowzięcia NMP
w Szczawnie-Zdroju.
Wizytacja kanoniczna w par. pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze.
Msza św. z homilią i błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy, katedra świdnicka, godz. 12.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w paraﬁi pw. św. Antoniego w Ratajnie, godz. 17.00.
Błogosławieństwo dla balu charytatywnego na rzecz
Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, Hotel
„Maria” w Wałbrzychu, godz. 20.00
Wizytacja kanoniczna w par. pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Wałbrzychu.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Mokrzeszowie, godz. 21.00.
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Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św. Mikołaja
w Świebodzicach, godz. 21.00
Wizytacja kanoniczna w par. pw. św. Brata Alberta
w Świebodzicach.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św. Mikołaja
w Świebodzicach, godz. 21.00
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-10.30.
Uczestnictwo w IV Sadzeniu Lasu Samorządowca
i Mediów w Nadleśnictwie Świdnica. Leśnictwo
Bojanice, oddział 263 i, godz. 11.00-13.00.
Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Wyższym
Seminarium Duchownym w Świdnicy, godz. 16.00.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św. Mikołaja
w Świebodzicach, godz. 21.00
Wykład z antropologii ﬁlozoﬁcznej w WSD w Świdnicy,
godz. 8.30.
Wizytacja kanoniczna w par. pw. św. Anny w Wałbrzychu.
Msza św. odpustowa z homilią w Wyższym Seminarium
Duchownym w Świdnicy z okazji uroczystości św.
Wojciecha, godz. 7.00.
Wizytacja kanoniczna w par. pw. św. Wojciecha
w Wałbrzychu.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach, godz. 21.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-10.30.
Msza św. pogrzebowa z homilią podczas pogrzebu śp. Ewy Marcinkiewicz, kościół pw. św. Jerzego
w Dzierżoniowie, godz. 12.00.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach, godz. 21.00
Przewodniczenie Mszy św. w kościele NMP Królowej
Polski w Świdnicy podczas II Diecezjalnego Forum
Ewangelizacyjnego, godz. 9.00.
Udział w spotkaniu biskupów Metropolii Wrocławskiej
w Legnicy, z okazji imienin ks. bpa Marka Mendyka,
godz. 13.00.
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Udział w uroczystych nieszporach w archikatedrze
gnieźnieńskiej oraz w procesji do kościoła pw. św.
Michała na rozpoczęcie uroczystości ku czci św.
Wojciecha, głównego patrona Polski, godz. 19.30.
Udział w procesji z kościoła pw. św. Michała na plac
św. Wojciecha i udział w koncelebrze z udziałem
Episkopatu pod przewodnictwem ks. kard. Peter Erdo,
Prymasa Węgier, Przewodniczącego Konferencji
Episkopatów Europy, godz. 9.00.
Msza św. z homilią w par. w Tyńcu n/Ślężą, podczas
spotkania kolegów rokowych, godz. 11.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w paraﬁi pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz.
17.00.
Skrutinia z akolitami WSD w Świdnicy, godz.
20.30-22.00.
Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu, godz. 9.30-12.50.
Spotkanie z Siostrami Uczennicami Boskiego Mistrza
w Domu Księży Emerytów w Świdnicy, godz. 14.30.
Skrutinia z akolitami w WSD w Świdnicy, godz.
16.30-18.15.
Udział w pielgrzymce Polskiego Episkopatu do
Dachau.
Wizytacja kanoniczna w par. pw. św. Jadwigi Śląskiej
w Mokrzeszowie.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Świebodzicach, godz. 21.00.

Msza św. z homilią i z poświęceniem ołtarza w kaplicy pw. św. Anny w Ławicy (par. pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Kłodzku), godz. 10.00.
Udział we Mszy św. koncelebrowanej w czasie rekonsekracji kościoła na górze Ślęża, godz. 14.00.
Msza św. z homilią w kościele pw. NMP Matki Kościoła
w Dzierżoniowie, z okazji 7. rocznicy śmierci śp.
ks. prałata Stanisława Majdy, godz. 18.00.
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Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Świebodzicach, godz. 21.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego, Jasna
Góra, godz. 21.00.
Udział w uroczystości Matki Bożej Królowej Polski
na Jasnej Górze, pod przewodnictwem ks. abpa
Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, godz.
11.00.
Msza św. z homilią w kolegiacie wałbrzyskiej z okazji
pięciolecia ustanowienia Kapituły Kolegiackiej im.
Matki Bożej Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów
w Wałbrzychu, poświęcenie okolicznościowej tablicy,
godz. 18.00.
Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z okazji
liturgicznego Wspomnienia św. Floriana, patrona
strażaków, godz. 9.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania w kościele pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju, godz. 18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Udział w uroczystości XV Dnia Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Rynek
Świdnicki, godz. 14.00.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św.
Franciszka z Asyżu w Świebodzicach, godz. 21.00.
Wykład z antropologii ﬁlozoﬁcznej w WSD w Świdnicy,
godz. 8.30.
Msza św. pogrzebowa z homilią s. Tarsycji Marii
Zarzębskiej, klaryski, kościół Sióstr Klarysek
w Ząbkowicach Śląskich, godz. 10.30; Pochówek na
cmentarzu w Ząbkowicach Śl., godz. 12.00.
Spotkanie z księżmi dekanatu Dzierżoniów z okazji
imienin ks. Marka Mielczarka, plebania w Olesznej,
godz. 13.00.
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Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią przy powitaniu Figury Matki
Bożej Fatimskiej w paraﬁi pw. św. Jadwigi Śląskiej
w Mokrzeszowie, godz. 17.30.
Przewodniczenie sesji kurialnej, godz. 9.15-11.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
11.00-13.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Udział w spotkaniu wielkanocnym, zorganizowanym
przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich, Oddział w Wałbrzychu,
Hotel „Maria” w Wałbrzychu, godz. 16.00.
Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z racji
I czwartku miesiąca, godz. 18.00.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Mokrzeszowie, godz. 21.00.
Święcenia diakonatu w katedrze świdnickiej. Święceń
udzielił ks. bp Adam Bałabuch, godz. 9.00
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Udział w posiedzeniu Świdnickiej Kapituły Katedralnej,
aula kurialna, godz. 15.30.
Udział w Nieszporach na rozpoczęcie uroczystości ku czci
św. Stanisława biskupa i męczennika, patrona diecezji
świdnickiej, kościół pw. św. Józefa w Świdnicy, godz. 17.00.
Udział w procesji z relikwiami św. Stanisława, św.
Jana Pawła II i św. Wacława kościoła pw. św. Józefa
do katedry świdnickiej, pod przewodnictwem ks. biskupa Franciszka Lobkowicza, biskupa OstrawskoOpawskiego z Republiki Czeskiej. 17.30.
Udział we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem i z homilią ks. bpa Franciszka Lobkowicza,
biskupa Ostrawsko-Opawskiego w katedrze świdnickiej, godz. 18.00.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Mokrzeszowie, godz. 21.00.
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Przewodniczenie pielgrzymce duchowieństwa diecezji świdnickiej do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy. Konferencję wygłosił, Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. arcybiskup Tomasz
Peta z Astany – Kazachstan.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w paraﬁi pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
w Dzierżoniowie, godz. 17.00.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Mokrzeszowie, godz. 21.00.
Udział w uroczystościach ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika w Krakowie, godz. 9.00-14.00.
Udział w uroczystościach pogrzebowych ks. biskupa
Józefa Pazdura we Wrocławiu; wygłoszenie homilii
pogrzebowej, archikatedra wrocławska, godz. 11.00.
Msza św. z homilią i sakrament bierzmowania w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim Sióstr
Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej
w Wałbrzychu, godz. 17.00.
Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu, godz. 9.30-12.50.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Skrutinia z diakonami przed święceniami prezbiteratu,
godz. 16.00-22.00.
Wykład z antropologii ﬁlozoﬁcznej w WSD w Świdnicy,
godz. 8.30.
Błogosławieństwo dla pielgrzymującej młodzieży,
Wałbrzych, godz. 10.00.
Msza św. z homilią przy pożegnaniu Figury Matki Bożej
Fatimskiej w paraﬁi, pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy,
godz. 16.00.
Msza św. z homilią przy powitaniu Figury Matki Bożej
Fatimskiej w paraﬁi, pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Srebrnej Górze, godz. 17.30.
Wizytacja kanoniczna w paraﬁi pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Świebodzicach.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-10.30.

Kalendarium Biskupa Świdnickiego

15 V 2015
15 V 2015
15 V 2015
16-17 2015
16 V 2015
17 V 2015

18 V 2015

18 V 2015
18 V 2015

19 V 2015
19 V 2015

19 V 2015
19 V 2015

20 V 2015
20 V 2015
20 V 2015

87

Udział we Mszy św. pogrzebowej za śp. ks. Henryka
Lempę, archikatedra wrocławska, godz. 12.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w paraﬁi pw. św. Barbary w Nowej Rudzie, godz.
Pobyt w Republice Federalnej Niemiec.
Msza św. z homilią w kościele pw. św. Aleksandra
w Rastatt (RFN), godz. 18.30.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Karlsruhe
(RFN), godz. 12.30.
Udział w uroczystej akademii na zakończenie VII
Ogólnopolskiego Kongresu Multimedialnego o św.
Janie Pawle II, Teatr Świdnicki, godz. 10.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Udział we Mszy św. koncelebrowanej w katedrze
świdnickiej, pod przewodnictwem ks. kard. Henryka
Gulbinowicza, na zakończenie X Dni Papieskich
w Świdnicy; wygłoszenie okolicznościowej homilii,
godz. 18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-10.30.
Msza św. z homilia w kościele św. Krzyża w Świdnicy
z księżmi obchodzącymi srebrny jubileusz kapłaństwa,
godz. 11.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w kościele pw. Świętych postołów Piotra i Pawła
w Radzikowie, godz. 17.00.
Wykład z antropologii ﬁlozoﬁcznej w WSD w Świdnicy,
godz. 8.30.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-11.00.
Msza św. pogrzebowa z homilią za śp. Zbigniewa
Kucharskiego, ojca ks. Grzegorza, kościół pw.
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Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata i Matki Bożej
Szkaplerznej, godz. 12.00
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Przewodniczenie sesji kurialnej, godz. 9.15-11.00.
Msza św. z homilią w paraﬁi pw. św. Anny w Bąkowicach
(dek. Namysłów) z księżmi obchodzącymi 21-lecie
kapłaństwa, godz. 12.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w paraﬁi pw. NMP Matki Kościoła w Dzierżoniowie,
godz. 18.00.
Udział w uroczystości 5-lecia posadzenia Dębu
Katyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy,
godz. 10.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
11.00-13.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w paraﬁi pw. św. Maternusa i Matki Bożej Królowej
Polski w Stroniu Śląskim, godz. 17.00.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św.
Wawrzyńca w Braszowicach, godz. 21.00.
Msza św. z homilią oraz udzielenie sakramentu święceń prezbiteratu dziewięciu diakonom, absolwentom
WSD w Świdnicy, katedra świdnicka, godz. 10.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz udzielenie sakramentu bierzmowania dla młodzieży paraﬁi: pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, pw. Wniebowzięcia NMP oraz pw.
Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku, godz. 18.00.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św.
Wawrzyńca w Braszowicach, godz. 21.00.
Msza św. z homilią podczas uroczystości I Komunii Świętej
w paraﬁi pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gilowie, godz. 11.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
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Msza św. odpustowa z homilią oraz sakrament bierzmowania w paraﬁi pw. Zesłania Ducha Świętego
w Boguszowie- Gorcach, godz. 18.00.
Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej, z księżmi
obchodzącymi 34. rocznicę święceń kapłańskich, godz.
12.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Zajęcia w Papieskim Wydziale Teologicznym
we Wrocławiu; egzamin z doktorantami, godz.
10.00-13.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w paraﬁi pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu,
godz. 18.00.
Wykład z antropologii ﬁlozoﬁcznej w WSD w Świdnicy,
godz. 8.30.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią przy powitaniu Figury Matki Bożej
Fatimskiej w paraﬁi pw. św. Wawrzyńca w Budzowie,
godz. 17.30.
Przewodniczenie sesji kurialnej, godz. 9,15,10.30.
Msza św. z homilią z kapłanami obchodzącymi jubileusze: 60-lecia, 55-lecia, 50-lecia, 40-lecia, 30-lecia
i 25-lecia kapłaństwa, kaplica w Wyższym Seminarium
Duchownym w Świdnicy, godz. 11.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania w paraﬁi pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jugowie,
godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania w paraﬁi pw. św. Michała Archanioła w Ludwikowicach
Kłodzkich, godz. 17.00.
Wizytacja kanoniczna w paraﬁi pw. św. Józefa
Oblubieńca NMP w Starych Bogaczowicach.
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Msza św. w kościele św. Michała Archanioła
w Dobromierzu, z okazji 70-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Msza św. z homilią w Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Rodzin w Wambierzycach dla XI
Diecezjalnej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin Diecezji
Świdnickiej, godz. 18.00.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św.
Wawrzyńca w Budzowie, godz. 21.00.
Msza św. z homilią w kościele pw. Matki Bożej
Miłosierdzia w Cieplicach, z okazji Święta Matki,
godz. 12.30.

Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-10.30.
Udział w koncelebrze pod przewodnictwem kard.
Henryka Gulbinowicza, z księżmi obchodzącymi
30. rocznicę święceń kapłańskich; wygłoszenie okolicznościowej homilii, kościół NMP Królowej Polski
w Świdnicy, godz. 11.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu,
godz. 17.00.
Udział w ogólnopolskim dziękczynieniu za kanonizację św. Jana Pawła II w świątyni Opatrzności Bożej
w Wilanowie, w Warszawie, godz. 12.00.
Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z okazji
XII Diecezjalnego Dnia Osób Niepełnosprawnych
„Dobrze, że jesteś”, godz. 9.00; udział w okolicznościowej akademii – Zespół Szkół Specjalnych
w Świdnicy, godz. 10.30.
Msza św. pogrzebowa z homilią za śp. Kazimiery
Repelowskiej, matki ks. Piotra, bazylika strzegomska, godz. 13.00.
Homilia podczas Mszy św. w kościele Niepokalanego
Poczęcia NMP w Wałbrzychu z okazji 30-lecia kapłaństwa ks. Krzysztofa Moszumańskiego, godz. 18.00.
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Msza św. z homilią w kościele pw. Matki Bożej
Anielskiej w Udaninie z okazji 20-lecia istnienia miejscowej Szkoły Podstawowej i 70-lecia polskiej oświaty
w gminie Udanin, godz. 8.300; udział w okolicznościowej akademii w gmachu Szkoły, godz. 19.00-12.00.
03 VI 2015
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w PolanicyZdroju, godz. 17.00.
04 VI 2015
Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej, godz.
10.00; prowadzenie procesji teoforycznej w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, godz.
11.15-12.45.
05 VI 2015
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
05 VI 2015
Udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w PolanicyZdroju z okazji 70-lecia nadania praw miejskich,
25-lecia wznowienia samorządu lokalnego, 90-lecia
istnienia teatru zdrojowego i 20 rocznicy nawiązania partnerstwa z miastem Telgte z RFN, godz.
17.00-20.00.
06 VI 2015
Msza św. z homilią w Kaplicy Wyższego Seminarium
Duchownego w Świdnicy dla Prezesów Rad
Paraﬁalnych, godz. 9.00.
06 VI 2015
Udział w uroczystym koncercie Zespołu Pieśni i Tańca
Wałbrzych, z okazji 60-lecia istnienia Zespołu, Aqua
Park w Wałbrzychu, godz. 15.00
06 VI 2015
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w paraﬁi pw. św. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy,
godz. 17.00.
07 VI 2015
Udział w ogólnopolskim Święcie Dziękczynienia
w świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie,
w Warszawie, godz. 11.00.
08 VI 2015
Przewodniczenie posiedzeniu Rady KEP ds.
Apostolstwa Świeckich, Skwer kard. S. Wyszyńskiego
w Warszawie, godz. 11.00.
09-10 VI 2015 Udział w 369. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski w Warszawie, Skwer kard. Stefana
Wyszyńskiego.
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Przewodniczenie sesji kurialnej, godz. 9,15-11.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
11.00-13.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
dla młodzieży z dekanatu Międzylesie, kościół pw.
Bożego Ciała w Międzylesiu, godz. 18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.15-13.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-13.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku,
godz. 18.00.
Msza św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Niepokalanowie, z okazji 10. tej rocznicy tragicznej
śmierci europosła Filipa Adwenta, godz. 11.00.
Msza św. z homilią z racji XX-lecia funkcjonowania
świeckich szafarzy Komunii Świętej, kościół pw. Matki
Bożej Królowej Polski w Świdnicy, godz. 9.30.
Msza św. z homilią w kościele pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Dobromierzu z okazji 60-lecia kapłaństwa ks. Wenancjusza Roga oraz 30-lecia kapłaństwa
ks. Andrzeja Walerowskiego, godz. 13.00.
Msza św. z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Wałbrzychu z okazji nawiedzenia relikwii św. Jana
Pawła II, godz. 18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-11.30.
Msza św. w katedrze świdnickiej ze spowiednikami
katedralnym, godz. 12.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w katedrze świdnickiej, godz. 18.00.
Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej na uroczyste
rozpoczęcie przygotowań do XXXI Światowych Dni
Młodzieży, godz. 9.00.
Egzaminy magisterskie w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu, godz. 14.00-15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Mościsku, godz.
18.00.
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Msza św. homilią z księżmi dziekanami diecezji
świdnickiej w Wyższym Seminarium Duchownym
w Świdnicy oraz przewodniczenie Konferencji Księży
Dziekanów, godz. 9.00-14.00.
Egzamin z antropologii ﬁlozoﬁcznej w WSD
w Świdnicy, z alumnami I i II roku studiów; godz.
14.30-16.30.
Msza św. z homilią na rozpoczęcie peregrynacji
ﬁgury Matki Bożej Fatimskiej w paraﬁi pw. NSPJ
w Ząbkowicach Śląskich, godz. 17.30.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. NSPJ
w Ząbkowicach Śląskich, godz. 21.00.
Przewodniczenie sesji kurialnej, godz. 9,15-11.00
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
11.00-13.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w Kolegiacie Wałbrzyskiej, godz. 18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Spotkanie organizacyjne sesji naukowej poświęconej
50. rocznicy wymiany listów między Episkopatem polskim i niemieckim, rezydencja biskupa świdnickiego,
godz. 19.00.
Udział we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, z okazji jubileuszy ks. kard. Henryka
Gulbinowicza: 65-lecia kapłaństwa, 45-lecia biskupstwa,
30-lecia kardynalatu; wygłoszenie okolicznościowej homilii, archikatedra wrocławska, godz. 11.00.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. NSPJ
w Ząbkowicach Śląskich, godz. 21.00.
Msza św. odpustowa z homilią na Górze Iglicznej
w sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Przyczyny Naszej
Radości, godz. 13.00.
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Msza św. z homilią na rozpoczęcie peregrynacji ﬁgury Matki Bożej Fatimskiej w kościele pw. św. Jana
Nepomucena, w paraﬁi pw. św. Michała Archanioła
w Sieroszowie z siedzibą w Stolcu, godz. 17.30.
Udział w Apelu Fatimskim w kościele pw. św. Jana
Nepomucena w Stolcu, godz. 21.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w paraﬁi pw. NSPJ w Wilkowie Wielkim, godz. 18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz uroczyste poświęcenie kościoła
pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy, XX rocznica
powstania miejscowej paraﬁi, godz. 18.00.
Zwiedzanie obiektu MINIEUROLAND w Kłodzku,
godz. 10.30.
Msza św. pogrzebowa z homilią za śp. Zoﬁę
Brudnowską, matkę ks. Romualda, kościół pw. św.
Bartłomieja Apostoła, godz. 12.00
Msza św. odpustowa z homilią oraz sakrament
bierzmowania w paraﬁi pw. św. Jana Chrzciciela
w Jaszkowej Dolnej; 30-lecie kapłaństwa ks. Dariusza
Strzeleckiego, miejscowego proboszcza, godz. 16.00
Udział w uroczystości 60-lecia kapłaństwa ks. Stanisława
Franczaka w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
w Ołdrzychowicach Kłodzkich, godz. 18.00.
Przewodniczenie sesji kurialnej, godz. 9,15-11.00.
Msza św. z homilią w kościele pw. Trójcy Świętej
w Olszanach, z kapłanami wyświęconym 24 czerwca 1967 r., z okazji 40-lecia duszpasterzowania
w Olszanach przez ks. Józefa Wróbla, godz. 12.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-11.30.
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Msza św. z homilią w kościele Świętego Krzyża
w Świdnicy z okazji zakończenia roku szkolnego
2014/2015, w Katolickim Niepublicznym Gimnazjum
im. ks. F. Blachnickiego w Świdnicy, godz. 12.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
Msza św. z homilią oraz sakrament bierzmowania
w kościele pw. NSPJ w Żarowie, godz. 17.00; spotkanie
przedwizytacyjne z księżmi z dekanatu Żarów, godz.
19.00.
Msza św. z homilią i poświęcenie kaplicy na Wielkiej
Sowie, godz. 11.00.
Msza św. z homilią w kościele pw. Narodzenia NMP
w Sadach Górnych, z okazji 30-lecia istnienia miejscowej paraﬁi, godz. 15.00.
Msza św. odpustowa z homilią w paraﬁi pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu, godz.
18.00.
Msza św. z homilią u Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa
w Rawie Mazowieckiej (Chrusty 1), z okazji ich święta
patronalnego, godz. 10.00.
Udział w uroczystości nadania doktoratu honoris causa
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Księdzu Arcybiskupowi Celestino Migliore,
Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, Archikatedra
Wrocławska oraz Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu, godz. 10.30-14.00.
Msza św. z homilią oraz wprowadzenie ks. dra
Władysława Terpiłowskiego w urząd nowego proboszcza paraﬁi pw. św. Barbary w Wałbrzychu, godz.
18.00.
Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz.
9.30-13.00.
Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia
Bożego w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

V. DOKUMENTY
ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ
1.
DIECEZJALNA PIELGRZYMKA
DO SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
I BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W KRAKOWIE-ŁAGIEWNIKACH,
10 KWIETNIA 2015 R.
W roku 10. rocznicy śmierci i w rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła
II, a także w 5. rocznicę zakończenia peregrynacji Obrazu Jezusa
Miłosiernego w diecezji świdnickiej oraz w 5. rocznicę katastrofy
smoleńskiej 10 kwietnia br. (piątek w Oktawie Wielkanocy) odbędzie się pielgrzymka diecezji świdnickiej do Sanktuarium Świętego
Jana Pawła II oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
Program pielgrzymki:
Godz. 10.00
– Możliwość zwiedzenia Muzeum Jana Pawła II
lub wystawy o Całunie Turyńskim
Godz. 11.00
– Zawiązanie wspólnoty w kościele, prezentacja
historii i działalności Centrum Jana Pawła II
Godz. 11.30
– Wspólna modlitwa różańcowa
Godz. 12.00
– Msza św. koncelebrowana w Sanktuarium
Świętego Jana Pawła II pod przewodnictwem
JE ks. bp. Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego
Godz.13.00-14.00 – Przerwa
Godz. 14.00
– Procesja Światła do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
Godz. 15.00
– Godzina Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
UWAGA!
W przypadku grupy paraﬁalnej Księża Proboszczowie, a w razie
grupy dekanalnej Księża Dziekani proszeni są o zgłoszenie ilości
grup i liczby uczestników pielgrzymki do Wydziału Duszpasterskiego
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Świdnickiej Kurii Biskupiej najpóźniej do 7 kwietnia br. (wtorek
w Oktawie Wielkanocy).
Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

2.
XI PIELGRZYMKA KATECHETÓW
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ DO SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W KRZESZOWIE
11 KWIETNIA 2015 R.
Doroczna, XI już pielgrzymka katechetów diecezji świdnickiej
odbędzie się 11 kwietnia 2015 r. w Krzeszowie, w sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej.
PROGRAM
Godz. 10.30 – Przyjazd i recepcja – okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
Godz. 11.00 – Eucharystia pod przewodnictwem JE ks. bpa
Ignacego Deca (Bazylika) – Akt oddania się katechetów diecezji
świdnickiej Matce Bożej – katecheci
Godz. 12.15 – Przerwa na herbatę
Godz. 13.00 – Konferencja pt. „Udział katechety w realizacji zadań
wychowawczych szkoły” – ks. Marek Studenski (Dyrektor Wydziału
Katechetycznego diec. Bielsko-Żywieckiej)
Godz. 13.45 – Komunikaty Wydziału Katechetycznego – ks. dr
Marek Korgul
Godz. 14.30 – Wystawienie i adoracja Najśw. Eucharystii,
Zakończenie pielgrzymki przewidujemy ok. godz. 15.00.
Ks. Marek Korgul
dyrektor Wydziału Katechetycznego

Różaniec ocaleniem rodziny. III Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca...
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3.
RÓŻANIEC OCALENIEM RODZINY
III OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
NA JASNĄ GÓRĘ
Jasna Góra, 6 czerwca 2015 r.
Program:
Godz. 9.30
Godz. 10.00

Godz. 12.00

– Program słowno-muzyczny
– Powitanie pielgrzymów
– Słowo Krajowego Moderatora
– Świadectwo rodziny
– Różaniec
– Modlitwa za rodziny
– Msza Święta pod przewodnictwem
ks. bp. Stanisława Stefanka
– Akt osobistego zawierzenia się Matce Bożej

Chęć udziału w pielgrzymce proszę zgłaszać bezpośrednio do
swojego księdza proboszcza.
Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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4.
OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA
MINISTRANTÓW I LEKTORÓW GIETRZWAŁD
(WARMIA) 12-14 CZERWCA 2015 R.
W dniach 12-14 czerwca br. delegacja z diecezji świdnickiej (po
dwóch reprezentantów z dekanatu) weźmie udział w Ogólnopolskiej
pielgrzymce Służby Liturgicznej do Gietrzwałdu.
Program pielgrzymki:
Piątek 12 VI
Godz. 6.00 wyjazd z parkingu przed WSD Diecezji Świdnickiej,
pl. Wojska Polskiego 2; w drodze: Msza św.; obiad i zwiedzanie
Torunia; w godzinach wieczornych dojazd do Gietrzwałdu; zakwaterowanie; kolacja.
Sobota 13 VI
śniadanie (Gietrzwałd); udział w programie ogólnopolskiej pielgrzymki; obiad popołudniowa wycieczka do muzeum na Polach Bitwy
pod Grunwaldem; kolacja.
Niedziela 14 VI
śniadanie (Gietrzwałd) – wyjazd do Ostródy; rejs spacerowy statkiem po jeziorze Drwęckim; Msza św.; obiad, w drodze powrotnej
posiłek (MC Donald lub KFC)
Powrót w niedzielę w godz. późnowieczornych – parking przy
WSD Diecezji Świdnickiej.
Proszę o zgłaszanie do poniedziałku 8 czerwca (ostateczny termin)
dwóch ministrantów z dekanatu. Koszt: 350 zł (w cenie ubezpieczenie;
zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma w Gietrzwałdzie).
Opiekunami grupy będą:
ks. Łukasz Bankowski
ks. Mateusz Kubusiak
ks. Krzysztof Ora
Opiekunów proszę o przesłanie do 8 czerwca na adres: orak@
wp.pl zgody rodziców, PESEL uczestnika; telefon kontaktowy do
uczestnika i rodzica.
Ministranci proszeni są o zabranie ze sobą komży.
Ks. Krzysztof Ora
Diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej

IV Forum Rad Paraﬁalnych Diecezji Świdnickiej
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5.
IV FORUM RAD PARAFIALNYCH DIECEZJI
ŚWIDNICKIEJ
Świdnica, 6 czerwca 2015 r.
Miejsce:
Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy, pl. Wojska Polskiego 2
Program:
Godz. 8.30 – recepcja
Godz. 9.00 – Eucharystia – pod przewodnictwem JE ks. bp.
Ignacego Deca (kaplica WSD)
Godz. 10.00 – kawa, ciastko
Godz. 10.20 – otwarcie obrad
Godz. 10.20 – Wprowadzenie – ks. Krzysztof Ora
Godz. 10.30 – Kościół sojusznikiem rodziny – dlaczego i jak?
– ks. Roman Tomaszczuk (diecezjalny duszpasterz rodzin); Anna
Dziadkowiec (dyrektor Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego
w Świdnicy)
Godz. 11.00 – Spowiedź jako wyraz odpowiedzialności za siebie
i Kościół – o. Bogdan Waliczek OSPPE (spowiednik katedralny,
kierownik duchowy)
Godz. 11.30 – Liturgia źródłem i szczytem życia paraﬁalnego –
ks. dr hab. Dominik Ostrowski (wykładowca liturgiki, ceremoniarz
katedralny)
12.00 – pytania do prelegentów
12.20 - praca w grupach
13.00 – podsumowanie pracy w grupach
13.30 – obiad
Zgłoszenia proszę kierować do Wydziału Duszpasterskiego do dnia
3 czerwca br. (środa) w godz. 9.00-13.30 pod nr telefonu tel. (74) 85
64 413 lub na adres mailowy: duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl
Koszt udziału jednej osoby – 50 zł (płatne w dniu Forum w recepcji).
Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału duszpasterskiego

102

DOKUMENTY ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ

6.
INFORMACJA KOMISJI WYCHOWANIA
KATOLICKIEGO KEP
W SPRAWIE BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
Świdnica, 6 czerwca 2015 r.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zaopatrywania się w podręczniki do nauki religii oraz odpłatności za
nie, uprzejmie informujemy, że:
I. W myśl znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty:
Art. 22ac. 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają
prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
Art. 22ad. 2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie, o którym mowa w art.
22ab ust. 4 pkt. 1, inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę
podstawową.
II. Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym realizowanym
w ramach „Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego”, a decyzją
MEN nie znajduje się w ramowym planie nauczania. Z powyższego wynika, że podręczniki do nauczania religii nie są refundowane
przez MEN, chyba, że decyzję o ich sﬁnansowaniu podejmie organ
prowadzący szkołę podstawową.
III. Przypominamy, że:
1. Nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
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i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii
odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych
przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych
i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.
Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.
2. Bezpłatne podręczniki MEN nie zawierają treści, które wynikają
z „Programu nauczania religii” i dlatego nie mogą być stosowane
zamiast podręczników do religii
3. Zasady zaopatrywania się uczniów w podręczniki do nauki
religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian.
4. Dyrektor szkoły nie może „zakazać” nabywania podręczników
ani innych pomocy do nauki religii.
Ks. Marek Korgul
Sekretarz Komisji

7.
LETNIE REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW
Bardo, 26-28 czerwca 2015 r.
Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej informuje, że
letnie rekolekcje dla katechetów odbędą się w dniach 26-28 czerwca 2015 r. w domu rekolekcyjnym sióstr marianek w Bardzie, ul. 1
Maja 12.
Rekolekcje poprowadzi ks. dr Leopold Rzodkiewicz – wikariusz
biskupi ds. formacji stałej duchowieństwa diecezji legnickiej.
Rekolekcje rozpoczynają się w pierwszym dniu o godz. 15.00,
a kończą w ostatnim po obiedzie – ok. godz. 15.00. Nie jest to dzień
skupienia, ale rekolekcje, dlatego katecheta powinien wziąć udział
w całości ćwiczeń. Ze względu na charakter rekolekcji nie przewidujemy także tzw. „rekolekcji z dojazdu”.
Prosimy zabrać ze sobą śpiewniki (ew. książeczki do nabożeństwa), Liturgię godzin, różaniec, Pismo Święte, notatniki i przybory
do pisania, instrumenty muzyczne.
Udział w rekolekcjach należy zgłosić koniecznie do dnia 15 czerwca 2015 r. wyłącznie w Wydziale Katechetycznym Kurii Świdnickiej
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(nie do sióstr!): tel. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
lub pocztą elektroniczną: katecheza@diecezja.swidnica.pl.
Prosimy, aby się dobrze zastanowić, podjąć decyzję i nie wycofywać
się w ostatniej chwili z udziału w ćwiczeniach (względy organizacyjne).
Koszty będą kształtowały się w zależności od liczby uczestników.
Wydział Katechetyczny
Świdnickiej Kurii Biskupiej

VI. NOMINACJE, DEKRETY I ZMIANY
PERSONALNE W II KWARTALE 2015 R.
1.
NOMINACJE KANONICKIE
Kanonicy Expositorii Canonicalis:
1. Ks. mgr Piotr Szajner – Proboszcz paraﬁi pw. św. Józefa
Oblubieńca, Wierzchosławice;
2. Ks. mgr Maciej Martynek – Proboszcz paraﬁi pw. NMP
Częstochowskiej, Bojanice;
3. Ks. mgr Sławomir Marek – Proboszcz paraﬁi pw. Najświętszego
Serca PJ, Stanowice;
4. Ks. mgr lic. Damian Mroczkowski – Diecezjalny wizytator katechizacji, kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zgromadzenia
S. św. Elżbiety, Dzierżoniów.
Kanonicy Rochettum et Mantolettum:
1. Ks. mgr lic. Krzysztof Krauzowicz – Proboszcz paraﬁi pw. św.
Wawrzyńca, Stary Waliszów;
2. Ks. mgr Marek Bordjakiewicz – Proboszcz paraﬁi pw. św.
Marcina, Dzikowiec;
3. Ks. mgr Paweł Szajner – Proboszcz paraﬁi pw. Matki Bożej
Królowej Polski, Mrowiny;
4. Ks. mgr Tadeusz Karasiewicz – Proboszcz paraﬁi pw. św.
Katarzyny, Mysłaków;
5. Ks. mgr Krzysztof Kauf – Proboszcz, Kustosz Sanktuarium św.
Józefa Opiekuna Rodzin, Bolesławów;
6. Ks. mgr Adam Łyczkowski – Proboszcz paraﬁi pw. św. Jakuba
Ap., Krosnowice;
7. Ks. dr Marek Krysiak – Proboszcz paraﬁi pw. św. Jana Chrzciciela,
Jaroszów;
8. Ks. dr Robert Begierski – Proboszcz paraﬁi pw. Miłosierdzia
Bożego, Bielawa; wicedziekan dekanatu Bielawa; Dyrektor
Diecezjalnego Referatu ds. Sztuki Sakralnej;
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9. Ks. dr Daniel Marcinkiewicz – Notariusz i rzecznik prasowy
Świdnickiej Kurii Biskupiej; Bielawa.
Kanonicy Honorowi Kapituły Kolegiackiej Matki Bożej Bolesnej
i Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu:
1. Ks. mgr lic. Józef Błauciak – Proboszcz paraﬁi pw. św. Jerzego,
Dzierżoniów;
2. Ks. mgr lic. Jarosław Żmuda – Proboszcz paraﬁi pw.
Wniebowzięcia NMP, Szczawno-Zdrój, notariusz Świdnickiej Kurii
Biskupiej;
3. Ks. mgr lic. Daniel Szymanik – Proboszcz paraﬁi pw. św. Brata
Alberta Chmielowskiego, Świebodzice.
Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej Matki Bożej Bolesnej
i Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu:
1. Ks. dr Władysław Terpiłowski – Proboszcz paraﬁi św. Barbary,
Pastuchów, wicedziekan Dekanatu Żarów.
Kanonicy Honorowi Kapituły Katedralnej w Świdnicy:
1. Ks. Prałat Marek Babuśka – Proboszcz paraﬁi pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła; dziekan Dekanatu Strzegom;
2. Ks. dr hab. Dominik Ostrowski – Wicerektor WSD w Świdnicy
3. Ks. dr Krzysztof Ora – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Świdnickiej Kurii Biskupiej, Świdnica.

Dekrety Biskupa Świdnickiego
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2.
DEKRETY BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
1. Ks. Kanonik Marian Kujawski, Proboszcz paraﬁi pw. św. Jerzego
i MB Różańcowej, Wałbrzych – ust. kapelanem Klubu Sportowego
„Górnik Wałbrzych”;
2. Ks. mgr Daniel Rydz – Wikariusz paraﬁi pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, Wałbrzych – ust. kapelanem Chorągwi Dolnośląskiej
ZHP, na okres 5 lat;
3. Ks. mgr Paweł Łabuda – dot. wikariusz paraﬁi pw. Wniebowzięcia
NMP, Bielawa – ust. Dyrektorem Domu Księży Emerytów Diecezji
Świdnickiej im. św. Józefa w Świdnicy.

3.
ZMIANY PERSONALNE
Z DNIEM 27 CZERWCA 2015 R.
Neoprezbiterzy 2015
1. Ks. Wiktor Bednarczyk – ust. wikariuszem w Wałbrzychu, par.
MB Nieustającej Pomocy;
2. Ks. Mirosław Benedyk – ust. wikariuszem w Świebodzicach,
par. św. Brata Alberta Chmielowskiego;
3. Ks. Arkadiusz Harbar – ust. wikariuszem w Szczawnie-Zdroju,
par. Wniebowzięcia NMP;
4. Ks. Jerzy Kozłowski – ust. wikariuszem w Mieroszowie, par.
św. Michała Archanioła;
5. Ks. Sebastian Makuch – ust. wikariuszem w Bielawie, par.
Wniebowzięcia NMP;
6. Ks. Kamili Pawlik– ust. wikariuszem w Bielawie, par.
Wniebowzięcia NMP;
7. Ks. Jacek Piskrzyński – ust. wikariuszem w Jedlinie-Zdroju,
par. Trójcy Świętej;
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8. Ks. Sebastian Tomaszewski – ust. wikariuszem w KudowieZdroju, par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej;
9. Ks. Łukasz Trzeciak – ust. wikariuszem w Strzegomiu, par.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Zmiany proboszczowskie
1. Ks. Ludwik Hawrylewicz, dot. proboszcz w Wałbrzychu, par.
św. Barbary – emerytura;
2. Ks. Władysław Terpiłowski, dot. proboszcz w Pastuchowie, par.
św. Barbary – ust. proboszczem w Wałbrzychu, par. św. Barbary;
3. Ks. Wiesław Rak, dot. proboszcz w Nowej Rudzie, paraﬁa św.
Barbary – roczny urlop zdrowotny, DKE Świdnica;
4. Ks. Stanisław Kasztelan, dot. proboszcz w Srebrnej Górze, par.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła – ust. proboszczem w Nowej
Rudzie, par. św. Barbary;
5. Ks. Tadeusz Duda, dot. proboszcz w Świerkach, par. św.
Mikołaja – roczny urlop zdrowotny, DKE Świdnica;
6. Ks. Józef Szkwarek, dot. wikariusz w Boguszowie-Gorcach –
ust. administratorem w Świerkach, par. św. Mikołaja;
7. Ks. Waldemar Ziembicki, dot. proboszcz w Różance, par.
Wniebowzięcia NMP – ust. proboszczem w Srebrnej Górze, par.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła;
8. Ks. Wiesław Ignatowicz, dot. proboszcz w Topoli, par. św. Bartłomieja
Apostoła – ust. proboszczem w Pastuchowie, par. św. Barbary;
9. Ks. Artur Bilski, dot. wikariusz w Szczawnie-Zdroju – ust. proboszczem w Topoli par. św. Bartłomieja Apostoła;
10. Ks. Sebastian Nawrocki, dot. wikariusz w Złotym Stoku – ust.
proboszczem w Różance, par. Wniebowzięcia NMP;
Zmiany wikariuszowskie
1. Ks. Dariusz Balcerek, ust. wikariuszem w Bystrzycy Kłodzkiej,
św. Michała Archanioła ;
2. Ks. Michał Buraczewski, dot. wikariusz w Bystrzycy Kłodzkiej
św. Michała Archanioła – skier. na studia KUL;
3. Ks. Wojciech Drab, dot. wikariusz w Świdnicy, par. Miłosierdzia
Bożego – ust. wikariuszem w Świdnicy, par. NMP Królowej Polski;
4. Ks. Andrzej Franków, dot. wikariusz w Bielawie, par. Wniebowzięcia
NMP – ust. wikariuszem w Świdnicy, par. św. Andrzeja Boboli;
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5. Ks. Jakub Górski, dot. wikariusz w Żarowie, par. NSPJ – ust.
wikariuszem w Dziećmorowicach, par. św. Jana Apostoła;
6. Ks. Mateusz Graboń, dot. wikariusz w Mieroszowie, par. św.
Michała Archanioła – ust. wikariuszem w Ząbkowicach Śl., par. św.
Anny;
7. Ks. Tomasz Gwizdek, dot. wikariusz w Strzegomiu, par. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła – skier. na studia KUL;
8. Ks. Gabriel Horowski, dot. wikariusz w Świdnicy, par. św.
Andrzeja Boboli – ust. wikariuszem w Bystrzycy Kłodzkiej, par. św.
Michała Archanioła;
9. Ks. Michał Jelonek, dot. wikariusz w Radkowie, par. św. Doroty
– ust. wikariuszem w Jaworzynie Śl., par. św. Józefa Oblubieńca NMP;
10. Ks. Jakub Klimontowski, dot. wikariusz w Dziećmorowicach,
par. św. Jana Apostoła – ust. wikariuszem w Głuszycy, par. Chrystusa
Króla;
11. Ks. Łukasz Kopczyński, dot. wikariusz w Strzegomiu, par
Świętych Apostołów Piotra i Pawła – ust. wikariuszem w Bielawie,
par. Wniebowzięcia NMP;
12. Ks. Łukasz Kowalczuk, dot. wikariusz w Stroniu Śl., par. Matki
Bożej Królowej Polski i św. Maternusa – ust. wikariuszem w Bolkowie,
par. św. Jadwigi;
13. Ks. Robert Krupa, dot. wikariusz w Międzylesiu, par. Bożego
Ciała – ust. wikariuszem w Lądku-Zdroju, par. Narodzenia NMP;
14. Ks. Tomasz Krupnik, dot. wikariusz w Kudowie-Zdroju, par.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej – ust. wikariuszem w Żarowie, par.
NSPJ;
15. Ks. Piotr Ochoński, dot. wikariusz w Krapkowicach-Otmęcie,
par. Ducha Świętego, diec. opolska – ust. wikariuszem w Złotym
Stoku;, par. Niepokalanego Poczęcia NMP;
16. Ks. Paweł Laska, dot. wikariusz w Świdnicy, par. NMP Królowej
Polski – ust. wikariuszem w Wałbrzychu, par. Podwyższenia Krzyża
Świętego;
17. Ks. Paweł Łabuda, dot. wikariusz w Bielawie, par. Wniebowzięcia
NMP – ust. Dyrektorem Domu Księży Emerytów w Świdnicy;
18. Ks. Rafał Masztalerz, dot. wikariusz w Lądku-Zdroju – roczna
formacja Szkoły Nowej Ewangelizacji;
19. Ks. Daniel Mosór, dot. wikariusz w Bielawie, par. Wniebowzięcia
NMP – ust. wikariuszem w Radkowie, par. św. Doroty;
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20. Ks. Sebastian Oliszewski, dot. wikariusz w Ząbkowicach Śl.
par. św. Anny – ust. wikariuszem w Stroniu Śl., par. Matki Bożej
Królowej Polski i św. Maternusa;
21. Ks. Krzysztof Papierz, dot. wikariusz w Świebodzicach, par.
św. Brata Alberta Chmielowskiego – ust. wikariuszem w Strzegomiu,
par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła;
22. Ks. Mariusz Pawlak, dot. wikariusz w Jedlinie Zdrój, par. Trójcy
Świętej – ust. wikariuszem w Witoszowie Dolnym, par. Nawiedzenia
NMP;
23. Ks. Przemysław Pojasek, dot. wikariusz w Świdnicy, par. NMP
Królowej Polski – skier. na studia w WSKSiM w Toruniu;
24. Ks. Arkadiusz Raczyński, dot. wikariusz w Wałbrzychu, par.
Podwyższenia Krzyża Świętego – ust. wikariuszem w Międzylesiu,
par. św. Józefa Oblubieńca NMP;
25. Ks. Mariusz Sajdak, dot. wikariusz w Ząbkowicach Śl., par.
św. Anny – ust. wikariuszem w Świdnicy, par. Miłosierdzia Bożego;
26. Ks. Paweł Schanne, dot. wikariusz w Bolkowie, par. św. Jadwigi
– ust. wikariuszem w Bystrzycy Kłodzkiej, par. św. Michała Archanioła;
27. Ks. Paweł Siwek, dot. wikariusz w Bystrzycy Kłodzkiej, par.
św. Michała Archanioła – ust. wikariuszem w Szczawnie-Zdroju, par.
Wniebowzięcia NMP;
28. Ks. Tomasz Spyrka, dot. wikariusz w Wałbrzychu, par. MB
Nieustającej Pomocy – ust. wikariuszem w Wałbrzychu, par. św.
Wojciecha;
29. Ks. Grzegorz Todorowski, dot. wikariuszu w Bystrzycy Kłodzkiej,
par. św. Michała Archanioła – ust. wikariuszem w Ząbkowicach Śl.,
par. św. Anny;
30. Ks. Krzysztof Wereski, dot. wikariusz w Jaworzynie Śl., św.
Józefa Oblubieńca NMP – ust. wikariuszem w Świdnicy, par. NMP
Królowej Polski;
31. Ks. Romuald Witwicki, dot. wikariusz w Wałbrzychu, par.
św. Wojciecha – ust. wikariuszem w Dobromierzu, par. św. Michała
Archanioła;
32. Ks. Grzegorz Owsianik – skierowany do pracy duszpasterskiej
w Wałbrzychu, par. Podwyższenia Krzyża Świętego;
33. Ks. Gerard Edward Zygmunt OH – odwołany z funkcji rezydenta w Witoszowie Dolnym, par. Nawiedzenia NMP.

VII. DRUGA DIECEZJALNA PIELGRZYMKA
DO KRAKOWA-ŁAGIEWNIK
1.
KARD. STANISŁAW DZIWISZ

SŁOWO POWITANIA SKIEROWANE
DO UCZESTNIKÓW II DIECEZJALNEJ
PIELGRZYMKI DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
DO KRAKOWA-ŁAGIEWNIK 10 IV 2015 R.
Tak się składa, że przybywacie w dniu, w którym wspominamy
tragedię, tragedię smoleńską. Tak więc naszą modlitwą dzisiaj obejmujemy wszystkich, którzy tam zginęli; modlimy się także za Ojczyznę,
a równocześnie wspominamy mord dokonany w Katyniu, gdzie zginął
kwiat inteligencji polskiej. Mówiąc o tym wybiegam już do niedzieli,
która jest Niedzielą Bożego Miłosierdzia, obchodzoną po raz piętnasty przez cały Kościół, a w Polsce już po raz trzydziesty będziemy
wspominać i przeżywać tę wielką tajemnicę o Bożym miłosierdziu.
Święta siostra Faustyna powiedziała, że świat nie zazna spokoju, jeśli
nie zwróci się do Bożego miłosierdzia. Jest też zapisane, że dzisiejszy
świat jest niezdolny do nawrócenia i dlatego jedyne co pozostaje
człowiekowi to miłosierdzie.
I tak się dobrze składa, że Ojciec Święty Franciszek, pod natchnieniem Ducha Świętego, ogłosił opatrznościowo nadzwyczajny rok łaski,
Rok Miłosierdzia. Jutro, tzn. 11 kwietnia, podpisze bullę a rozpoczniemy ten Rok 8 grudnia br. Ale wasza diecezja tą pielgrzymką do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia już te wydarzenia uprzedza.
Ponadto tak też się składa, że przyszłoroczne Światowe Spotkanie
Młodzieży, które odbędzie się w Polsce, w Krakowie zwłaszcza, ale
w które także wasza diecezja będzie zaangażowana, przebiegać będzie
pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni”.
A zatem odnajdujemy się tutaj, w czci św. Jana Pawła II wielkiego
apostoła, ale także w tajemnicy Bożego miłosierdzia i zawierzam – na
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wzór Jana Pawła II – waszą diecezję, waszą pielgrzymkę. Zrobi to przede
wszystkim wasz Biskup, ale ja jako kustosz tego sanktuarium pragnę
powiedzieć wam, że my tutaj, w tym miejscu, będziemy pamiętać o waszej
diecezji, wdzięczni za tę jedność i wzajemne wsparcie, które ze Świdnicy
mam; wiem o tym dobrze i te mury też o tym wiedzą. Ta oﬁarność jest
tam gdzieś zapisana i za to też wam dzisiaj serdecznie dziękuję.

2.
BP IGNACY DEC

ŚWIADECTWO ŚW. PIOTRA I ŚW. JANA PAWŁA II
O ZMARTWYCHWSTANIU JEZUSA
W KONTEKŚCIE PRZESŁANIA GALILEJSKIEJ
CHRYSTOFANII
Kraków, 10 kwietnia 2015 r. – Homilia wygłoszona
w Centrum św. Jana Pawła II
w czasie drugiej diecezjalnej pielgrzymki do Łagiewnik

Wstęp
Ekscelencjo, drogi księże biskupie Adamie, czcigodni bracia kapłani,
drodzy uczestnicy Drugiej Diecezjalnej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej
do Łagiewnik, wszyscy pielgrzymi dzisiaj tu obecni bracia i siostry!
Od Niedzieli Zmartwychwstania przez całą wielkanocną oktawę
słyszymy w aklamacji przed Ewangelią słowa: „Oto dzień, który Pan
uczynił, radujmy się w nim i weselmy”. Są to słowa Psalmu 118 wzywające nas do radości, wszak Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie
zmartwychwstał. A dzisiaj ta radość w nas się pomnaża, gdy jesteśmy
w Krakowie w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, a potem gdy udamy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W oktawie Wielkanocy
codziennie są przytaczane opisy zjawiania się Chrystusa zmartwychwstałego niewiastom i uczniom. W Ewangelii poniedziałku wielkanocnego
czytaliśmy jak to Pan Jezus ukazał się wczesnym rankiem niewiastom,
które przybyły namaścić złożone w grobie w pośpiechu ciało Jezusa.
Zastały wówczas pusty grób i gdy pełne niepokoju odchodziły od grobu, stanął przed nimi Jezus i powiedział: „«Witajcie». One zbliżyły się
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do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do
nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do
Galilei, tam Mnie zobaczą»” (Mt 28, 9-10). I uczniowie Jezusa przyjęli
te słowa. Najpierw jednak widzieli go w Jerozolimie, a potem zgodnie
z tym, co usłyszeli od niewiast udali się do Galilei, skąd zresztą prawie
wszyscy pochodzili. Chrystus, zgodnie z tym, co powiedział, ukazał się
jako zmartwychwstały nad jeziorem Galilejskim.
W homilii dzisiejszej zastanowimy się, jakie przesłanie przekazał
zmartwychwstały Pan Jezus zarówno tamtym uczniom, jak i nam,
dzisiejszym swoim uczniom. W drugiej części przypomnimy świadectwo, jakie złożył o Jezusie zmartwychwstałym św. Piotr, a w trzeciej
części – z racji miejsca, na którym jesteśmy – powiemy o tym, jak
świadczył o zmartwychwstaniu Pańskim św. Jan Paweł II.

1. Przesłanie galilejskiej chrystofanii
Po niezwykłych, zarówno tragicznych, jak i radosnych wydarzeniach
w Jerozolimie, apostołowie powrócili do swoich rodzinnych stron, do
Galilei. Powrócili do zwykłej pracy. Trzeba było przecież dalej żyć, troszczyć się o jedzenie, o codzienne potrzeby. Udali się zatem na nocny
połów ryb. Było ich siedmiu. Pięciu ewangelista wymienił po imieniu:
Piotr, Tomasz, Natanael, Jan i Jakub. Całą noc łowili bezskutecznie.
Gdy ranek zaświtał, zjawił się na brzegu jeziora Jezus zmartwychwstały.
W pierwszej chwili nie został przez nich rozpoznany. Zapytał ich czy
mają coś do jedzenia. Gdy usłyszał odpowiedź negatywną, polecił im
ponownie zarzucić sieć po prawej stronie łodzi. Uczniowie posłuchali,
wykonali polecenie i złowili mnóstwo ryb. Już kiedyś coś podobnego się
zdarzyło, gdy Chrystus był z nimi. Także wtedy łowili całą noc i niczego
nie złowili. Także wtedy Jezus polecił im zarzucić sieć na drugą stronę
jeziora i nastąpił obﬁty połów. Teraz po zmartwychwstaniu historia się
powtórzyła, tyle tylko, że tym razem był to Jezus uwielbiony, zmartwychwstały. Jan jako pierwszy rozpoznał Jezusa i krzyknął: „To jest Pan”
(J 21, 7b). Gdy Piotr to usłyszał, rzucił się w jezioro i zaczął płynąć do
Jezusa. Na brzegu zmartwychwstały Jezus spożył z uczniami śniadanie.
W dalszej części Ewangelia mówi o tym, że Jezus nadał Piotrowi prymat,
ale najpierw trzykrotnie zapytał go: „Czy ty Mnie miłujesz?”. A słysząc
Piotrowe „tak” powiedział do niego „Paś baranki moje”.
Jakie przesłanie ma dla nas to dziś przypomniane zjawienie się
Chrystusa zmartwychwstałego, ta chrystofania galilejska? Po pierwsze
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– Jezus chciał przez to powiedzieć, że jest z uczniami, że jest dziś z nami,
w zwykłej, szarej codzienności, że jako zmartwychwstały idzie z nami
przez życie. Jest zatem z nami nie tylko w kościele, na liturgii, ale jest
przy nas w każdej chwili życia: jest przy pracy, w chwilach odpoczynku, w chwilach choroby i zdrowia; jest z nami zawsze i wszędzie. Po
drugie – ta obecność Jezusa pośród naszego życia jest zawsze błogosławiona. Jezus ciągle nam pomaga. Uczniowie doświadczyli obﬁtego
połowu ryb. Nam Chrystus dzisiaj też pomaga wielorako. Po trzecie
– Chrystus pomaga tym, którzy Go słuchają. Uczniowie na polecenie
Jezusa zarzucili ponownie sieć, mimo że było to mało prawdopodobne,
iż cokolwiek złowią, wszak całą noc pracowali nadaremnie. Okazało
się, że posłuchanie Jezusa było błogosławione. Nam też Chrystus dziś
pomaga, ale pod warunkiem, że staramy się Go słuchać. Po czwarte –
Jezusa łatwiej zauważają i rozpoznają ci, którzy Go bardziej kochają.
To właśnie Jan pierwszy rozpoznał Chrystusa stojącego na brzegu, bowiem on najwięcej kochał i był także kochany przez Jezusa. Nazywano
go umiłowanym uczniem. A więc ten, kto kocha, więcej i lepiej widzi,
lepiej rozumie życie, rozpoznaje sens rozgrywających się wydarzeń.
Jeśli więc będziesz słuchał i kochał Jezusa, to łatwiej będziesz Go
rozpoznawał, to więcej doświadczysz od Niego pomocy i miłości.

2. Świadectwo św. Piotra o Zmartwychwstałym
Po wniebowstąpieniu Jezusa i zesłaniu na uczniów obiecanego Ducha
Świętego, Piotr poczuł się pierwszym świadkiem Chrystusa. Świadczą
o tym jego mowy wygłoszone z wielką werwą do Izraelitów, te pierwsze
kazania, których fragmenty znajdujemy w pierwszych rozdziałach księgi
„Dziejów Apostolskich”, nazwaną historią Kościoła pierwotnego, a które
są nam przybliżane w obecnych dniach Oktawy Wielkanocy. Gdy Piotr
uzdrowił chromego przy bramie Pięknej w świątyni, powiedział: „Bóg
Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego,
Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem,
gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego,
a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg
wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami” (Dz 3, 13-15).
Bardzo mocne słowa Piotra, których by nie wypowiedział przed zmartwychwstaniem, a na które się zdobył mocą Ducha Świętego. W dalszej
części czytanego dziś fragmentu „Dziejów Apostolskich” usłyszeliśmy,
że kapłani i saduceusze zatrzymali Piotra i Jana, oddali ich pod straż,
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a na drugi dzień ich przesłuchiwali. Dzisiaj też tak czynią: wystarczy
wspomnieć historię z ks. abpem Józefem Michalikiem; dzięki Bogu, że
w końcu znalazł się mądry sędzia, który pozytywnie zakończył tę sprawę.
Ale wróćmy do zdarzenia z „Dziejów Apostolskich”: zapytano Piotra,
w jaki sposób doszło do uzdrowienia chromego, jaką mocą to uczynił?
Wówczas Piotr wyznał, że nie uczynił tego swoją własną mocą, ale że
przez niego dokonał tego uzdrowienia Chrystus. Pełen Ducha Świętego
Piotr tak oto wyjaśniał: „Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie
nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek
uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu
ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy
ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego
ten człowiek stanął przed wami zdrowy” (Dz 4, 8b-10). Apostoł w ten
sposób zachęcał do wiary w Jezusa, który wierzącym w Niego niesie
uzdrowienie dla duszy i dla ciała. Następnie dodał, że Chrystus jest jedynym zbawicielem świata: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż
nie dano ludziom pod niebem żadnego imienia, w którym moglibyśmy
być zbawieni” (Dz 4, 12). To jest bardzo ważne stwierdzenie, które
dziś, w dobie tolerancji, gdy pokazuje się na różne religie świata, jest
często podważane. Zbawiciel jest tylko jeden, Jezus Chrystus. Św. Piotr
jest tu bardzo jasny: „nie dano ludziom pod niebem żadnego imienia,
w którym moglibyśmy być zbawieni”.
Drodzy bracia i siostry! Jakie to ważne, abyśmy wiedzieli, że wszelkie działanie zbawcze w dzisiejszym Kościele pochodzi nie z mocy
ludzkiej, ale z mocy Bożej. To, co my, kapłani i biskupi rozdajemy,
to co głosimy i co czynimy pochodzi ze skarbca Bożego.
Z racji miejsca, na którym jesteśmy, rozważmy jeszcze, jakie
świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa składał św. Jan
Paweł II, jak przedłużał świadectwo pierwszego papieża w Kościele,
św. Piotra Apostoła.

3. Świadectwo św. Jana Pawła II o Zmartwychwstałym
Najpierw przypomnijmy, co Jan Paweł II mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa i o co prosił współczesnych mieszkańców ziemi. Spośród
wielu orędzi wielkanocnych wybierzmy tylko dwa: z początku pontyﬁkatu (z roku 1980) i z ostatnich jego lat (roku z 1998). W Orędziu
Wielkanocnym Urbi et Orbi z 6 kwietnia 1980 r., Jan Paweł II mówił:
„Kościół wciąż na nowo głosi Zmartwychwstałego Chrystusa. Kościół
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z radością powtarza ludziom słowa apostołów i niewiast wypowiedziane
w ten promienny poranek, gdy śmierć została pokonana. Kościół głosi,
że żyje Ten, który umarł na krzyżu i objawia pełnię życia. Niech także
ten świat, który dzisiaj – niestety – na różne sposoby zdaje się pragnąć
«śmierci Boga», usłyszy orędzie zmartwychwstania. Wy wszyscy, którzy
głosicie «śmierć Boga», którzy szukacie sposobu, by usunąć Boga z ludzkiego świata, wstrzymajcie się i pomyślcie, czy «śmierć Boga» nie niesie
w sobie nieuchronnej «śmierci człowieka»? Chrystus zmartwychwstał.
On jest kamieniem węgielnym. Już próbowano odrzucić Go i pokonać,
ze strażą i opieczętowanym kamieniem grobowym. Ale kamień ten został odwalony. Chrystus zmartwychwstał. Nie odrzucajcie Go wy, którzy
budujecie ludzki świat. Nie odrzucajcie Go wy, którzy w jakikolwiek
sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy,
którzy budujecie świat kultury i cywilizacji; świat ekonomii i polityki;
świat nauki i informacji; którzy budujecie świat pokoju lub wojny; którzy
budujecie świat ładu lub terroru? Nie odrzucajcie Chrystusa: On jest
kamieniem węgielnym! Niech żaden człowiek Go nie odrzuca – bo
każdy jest budowniczym swego losu: budowniczym lub niszczycielem
swojego istnienia”. Bracia i siostry, tych słów nie wolno zapomnieć. Ale
czy pamięta świat te słowa, czy pamiętają je Polacy?
18 lat później, 12 kwietnia 1998 r., w Orędziu Wielkanocnym Urbi
et Orbi Jan Paweł II zwracał się do Kościoła i świata: „Tak dzisiaj przemawiają świadkowie: nie tylko ci pierwsi, naoczni, ale także ci, którzy
przejęli od nich orędzie wielkanocne i dawali świadectwo Chrystusowi
ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu z pokolenia na pokolenie.
Niektórzy świadczyli aż do przelania krwi i dzięki nim Kościół tworzył się i nadal tworzy nawet w okresach gwałtownych prześladowań
i największego sprzeciwu. Na tym nieustannym świadectwie budował się
Kościół, który żyje dzisiaj na całej ziemi. Dzień dzisiejszy jest świętem
wszystkich świadków, również świadków naszego stulecia, którzy głosili
Chrystusa «wśród wielkiego ucisku» (Ap 7, 14), wyznając Jego śmierć
i zmartwychwstanie w obozach koncentracyjnych i łagrach, pod groźbą
bomb i karabinów, pośród terroru i ślepej nienawiści, jakie boleśnie
dotykają poszczególne osoby i całe narody. Wszyscy oni przychodzą
dzisiaj z wielkiego ucisku i śpiewają chwałę Chrystusa: w Nim, zmartwychwstałym z mroków śmierci, objawiło się życie”.
Drodzy bracia i siostry! Dobrze, że te słowa wypadło nam przypomnieć w dniach siedemdziesiątej piątej rocznicy zbrodni katyńskiej
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i piątej rocznicy tragedii smoleńskiej. Tam w Katyniu i w wielu innych
miejscach zginęli z rąk bezbożnych oprawców nasi bracia „wśród wielkiego ucisku”. Ciężki mieli okres Wielkiego Postu i czas Wielkanocy
roku 1940, czas oczekiwania na wyrok śmierci. Inaczej umiera uzbrojony
żołnierz na froncie a inaczej ginie bezbronny jeniec wojenny, ginie za to,
że był Polakiem i katolikiem. To byli prawdziwi świadkowie Chrystusa
zmartwychwstałego, na których wydał wyrok nowy, o wiele gorszy „Piłat”
dwudziestego, kainowego wieku. Dobrze, że dziś nad ich zbiorową mogiłą
stoi krzyż, który głosi przebaczenie, miłosierdzie i zmartwychwstanie.
W podobny sposób okryli chwałą nasz Ojczysty dom uczestnicy
tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem, która wydarzyła się dokładnie
5 lat temu, w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku. Przypomnę, że pięć lat
temu byliśmy także w Krakowie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,
z pierwszą naszą diecezjalną pielgrzymką, by podziękować za owoce
peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej diecezji. Pamiętam,
że przeglądałem przygotowaną homilię, którą miałem wygłosić podczas
Mszy św., gdy przyszedł SMS i telefon z informacją, że wydarzyła się
katastrofa rządowego samolotu z Panem Prezydentem i całą delegacją,
która leciała do Katynia, by uczcić pamięć tych, którzy tam zginęli.
Byliśmy wtedy pierwszymi, którzy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
modlili się o miłosierdzie Boże i pokój dla tych, którzy tam zginęli.
A także o pocieszenie dla rodzin oﬁar tej katastrofy.
Moi drodzy, dzisiaj wspominamy ten dzień i modlimy się za nich,
prosząc, aby ujrzeli piękno Bożego oblicza. Ale także, gdy patrzymy
dzisiaj na nasz dom ojczysty, to jesteśmy pełni niepokoju, widząc że
naród nie oddaje jednomyślnie czci tym bohaterom. Brakuje jedności, a jedność musi być budowana na prawdzie, której nie ma: dotąd
jeszcze prawda o Smoleńsku nie została odkryta, wręcz jest ciągle
zasłaniana. I nas to martwi, bo cóż znaczy hasło, że „Zgoda buduje”,
skoro ta zgoda budowana jest na kłamstwie; „Zgoda buduje”, gdy
jest oparta na prawdzie Polecajmy ich dzisiaj Bożemu miłosierdziu
i módlmy się, abyśmy w końcu poznali prawdę o tej narodowej tragedii.

Zakończenie
Trzeba nam już kończyć, choć temat Jana Pawła II jest bardzo
wielki. Ale chciałbym, abyśmy wrócili z tego miejsca na Dolny Śląsk
z takim oddaniem się Panu Bogu za wstawiennictwem św. Jana Pawła
II. Wracajmy do tekstów tego wielkiego Papieża, do jego stylu życia.
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Papież nauczył nas modlitwy, mówiąc że modlitwa jest najważniejsza.
Kiedy został wybrany na papieża to pytał kardynałów i różnych zaufanych ludzi o to, co powinno być jego najważniejszym zadaniem.
Jedni mówili, że zjednoczenie rozbitego chrześcijaństwa, inni że zatrzymanie procesu sekularyzacji, jeszcze inni wskazywali na potrzebę
obalenia komunizmu czy wzmożenie pracy wśród młodzieży i rodzin.
Papież wysłuchał tego wszystkiego i powiedział tak: a mnie się wydaje, że moim najważniejszym zadaniem będzie modlitwa za Kościół
i świat. A gdy pewna dziennikarka zapytała go: „Ojcze Święty, o co
się najchętniej i najczęściej modlisz? Jego odpowiedź była krótka:
o miłosierdzie Boże dla świata. I jeszcze jeden fakt z czasów krakowskich: kiedy kard. Wojtyle przedstawiono raport o aborcji w Polsce,
a liczby były zatrważające, i zapytano go kto jest temu winny, on
odpowiedział krótko: wszyscy, nie tylko ci, którzy tego dokonują, ale
my wszyscy, jeśli milczymy i nie reagujemy, jeśli nie pomagamy, jeśli
się nie modlimy. To jest nasz Papież: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”,
„Nie lękajcie się!”. I to, jak pokazywał człowieka, który jest podobny
do Jezusa: człowiek jest wielki nie przez to, co ma, ale przez to kim
jest, przez to czym dzieli się z innymi. A popatrzmy, jak niektórzy
słuchają Papieża: w Parlamencie ogłosili rok Jana Pawła II, który
trwa, a równocześnie przedkładają dwa projekty w sprawie in vitro.
Moi drodzy, jeśli możemy przeciwdziałać temu przez podejmowanie
protestów, to okazujmy sprzeciw, równocześnie jednak wzmacniajmy
te nasze działania modlitwą i pokutą. To jest przesłanie Matki Bożej
Fatimskiej: świat można uchronić przed złem i czynić go lepszym
przez modlitwę i pokutę. Dlatego w naszej diecezji mamy peregrynację ﬁgury Matki Bożej Fatimskiej, bo to przesłanie jest tak bliskie
przesłaniu o miłosierdziu Bożym, jakie pozostawił nam św. Jan Paweł
II. W ten sposób przygotowujemy się do obchodów setnej rocznicy
objawień w Fatimie.
Moi drodzy, już ostatnie zdanie. Przez pośrednictwo św. Jana
Pawła II, naszego wielkiego Papieża i Przyjaciela, miłośnika Boga
w Trójcy Jedynego, Maryi, Kościoła i Ojczyzny, prośmy, aby wraz
ze św. Stanisławem, patronem naszej Ojczyzny i naszej diecezji, i innymi patronami Polski, czuwał nad naszą Ojczyzną, żeby także nas
wspomagał, abyśmy w Jego stylu wypełniali nasze powołanie, służąc
Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

VIII. ODPUST DIECEZJALNY
1.
BP IGNACY DEC

SŁOWO WSTĘPNE
WYGŁOSZONE W KATEDRZE ŚWIDNICKIEJ
PODCZAS UROCZYSTEJ MSZY ŚW. ODPUSTOWEJ
Świdnica, 8 maja 2015 r. – uroczyste wprowadzenie do katedry
świdnickiej relikwii
św. Wacława męczennika, drugiego jej patrona
Drodzy bracia i siostry! W uroczystej procesji, która wyruszyła
z kościoła pw. św. Józefa, weszliśmy do pierwszej świątyni naszej
diecezji, do katedry pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika oraz
św. Wacława, męczennika. Po raz pierwszy wnieśliśmy do naszej katedry relikwie św. Wacława, króla Czech i męczennika, podarowane
nam przez ks. kardynała Dominika Dukę.
Przypomnę, że św. Wacław żył w pierwszej połowie X wieku.
Urodził się ok. roku 907. Otrzymał chrześcijańskie wychowanie. Około
roku 925 objął koronę króla Czech. Jako monarcha utwierdzał wiarę
chrześcijańską w kraju, brał w obronę biednych i chorych. W roku
929 lub 935 na polecenie swego brata Bolesława został zamordowany.
Od razu uznano go za męczennika. Jest głównym patronem Czech
i drugim patronem naszej świdnickiej katedry.
Naszej procesji i obecnej Mszy św. ku czci św. Stanisława, pierwszego patrona naszej diecezji, przewodniczy Jego Ekscelencja ks.
bp Franciszek Lobkowicz, biskup ordynariusz diecezji ostrawsko-opawskiej z Republiki Czeskiej. Pragnęliśmy bardzo, aby relikwie
czeskiego męczennika, św. Wacława, współpatrona naszej katedry,
wprowadził do tej czcigodnej świątyni właśnie biskup z czeskiego
Kościoła i z czeskiego narodu. I tak się stało. Co więcej, jest nim
Biskup Ostrawsko-Opawski, były biskup pomocniczy archidiecezji
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praskiej, skąd pochodził św. Wacław. Ekscelencjo, Najdostojniejszy
Księże Biskupie serdecznie witam i pozdrawiam w naszej świdnickiej
katedrze. Wszyscy bardzo się cieszymy, że Ksiądz Biskup przyjął nasze
zaproszenie i przybył do nas na nasze diecezjalne święto.
Dobry obyczaj chrześcijański nakazuje przedstawić uczestnikom
dzisiejszej uroczystości naszego dostojnego gościa, głównego celebransa. Biskup Franciszek Lobkowicz urodził się 5 stycznia 1948
r. w Pilźnie. W roku 1966 rozpoczął studia na Wydziale Filozoﬁi
Uniwersytetu Karola w Pradze. Rok później przeniósł się do
Seminarium Duchownego w Litomierzycach. W roku 1968 wstąpił
do zakonu premonstratensów. W latach 1968-1969 studiował teologię
w Insbrucku. Dnia 15 sierpnia 1972 r. przyjął święcenia kapłańskie.
W latach 1972-1974 odbywał zasadniczą służbę wojskową. W roku
1975 pracował w archidiecezji ołomunieckiej. Od roku 1984 był proboszczem w Mariańskich Horah. Dnia 17 marca 1990 roku został
mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji praskiej. Święcenia
biskupie przyjął 7 kwietnia 1990 r. W latach 1992-2001 był delegatem
apostolskim zarządzającym zakonem krzyżowców z czerwoną gwiazdą, a od roku 2000 pełnił funkcję przeora lazarystów w Czechach
należących do obediencji orleańskiej. Dnia 30 maja 1996 r. został
mianowany przez św. Jana Pawła II pierwszym ordynariuszem diecezji ostrawsko-opawskiej.
Ekscelencjo, drogi Księże Biskupie, nasz główny celebransie, proszę mi pozwolić powitać jeszcze pozostałych uczestników dzisiejszej
uroczystości.
Witam naszego księdza biskupa Adama, który dzisiaj obchodzi
siódmą rocznicę swoich święceń biskupich, które przyjął 8 maja 2008
r. w tej katedrze. Witam wikariuszy biskupich: ks. prałata Stanisława
Chomiaka, ks. prałata Marka Korgula i ks. prałata Edwarda Szajdę.
Witam naszą Kapitułę Katedralną na czele z ks. prepozytem ks.
prałatem Stanisławem Chomiakiem dzisiejszym solenizantem,
kanclerzem naszej Kurii. Witam Kapitułę Kolegiacką Matki Bożej
Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów z Wałbrzycha z jej prepozytem i dziekanem na czele. Witam księży infułatów: ks. infułata
Kazimierza Jandziszaka, ks. infułata Józefa Strugarka i ks. infułata
Juliana Źrałkę. Witam księży prałatów i kapelanów papieskich. Witam
księży moderatorów i wykładowców naszego Wyższego Seminarium
Duchownego w Świdnicy z ks. rektorem dr. Tadeuszem Chlipałą na

Bp Ignacy Dec, Słowo wstępne wygłoszone w katedrze świdnickiej...

121

czele. Witam dyrektora naszej diecezjalnej „Caritas”. Witam pracowników Świdnickiej Kurii Biskupiej, księży dziekanów, proboszczów
i wikariuszy oraz wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych.
Witam naszych braci diakonów, wyświęconych w tamtym roku, którzy
za kilkanaście dni staną się kapłanami i diakonów dziś wyświęconych. Witam wszystkich braci alumnów. Witam siostry zakonne ze
wszystkich zgromadzeń, posługujących na terenie naszej diecezji.
Witam parlamentarzystów. Witam przedstawicieli władz samorządowych, szczebla wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego
i gminnego.
Witam burmistrzów naszych miast, wójtów naszych gmin i sołtysów
naszych sołectw. Witam dyrektorów szkół wraz z dziećmi i młodzieżą.
Witam przedstawicieli oświaty oraz przedstawicieli innych instytucji
kulturowych, społecznych. Witam przedstawicieli służb mundurowych:
przedstawicieli policji, straży miejskiej, harcerzy.
Witam serdecznie przedstawicieli Bractwa Świętego Józefa.
Witam przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich. Witam chórzystów. Witam poczty sztandarowe, przedstawicieli kombatantów, Sybiraków, górników, leśników, pracowników transportu. Witam poczty sztandarowe. Witam
wszystkich tu zgromadzonych.
Waszą Ekscelencję, Najdostojniejszy Księże Biskupie, proszę
o przewodniczenie naszej liturgii, o pasterskie słowo i końcowe
błogosławieństwo.
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2.
BP FRANCISZEK LOBKOWICZ

SANGUIS MARTYRUM SEMEN
CHRISTIANORUM
Świdnica, 8 maja 2015 r. – Homilia podczas Mszy św.
w uroczystość odpustową
w. Stanisława Biskupa i Męczennika
Drodzy bracia i siostry! Nie tylko w Świdnicy jest dzisiaj święto.
Właściwie cała Europa, cały świat świętuje ten dzisiejszy dzień, gdy
wspominamy 70. rocznicę końca straszliwej II wojny światowej, tej
wojny, w której zginęło ponad 60 mln ludzi. Wiemy, co może zrobić
grzech i nienawiść ludzka. Polska przede wszystkim tego doświadczyła i wiele wycierpiała: z zachodu od Hitlera z jego nazizmem,
a ze wschodu od Stalina z jego komunizmem. A my dziwimy się,
jak to jest możliwe, że w ludzkości tyle jest nienawiści. I pytamy się,
a niektórzy tak mówią – dlaczego Panie Boże do tego dopuszczasz?
Historia świata rozpoczyna się stworzeniem świata, gdy Bóg widział,
że wszystko jest dobre, ale wszedł w historię ludzkości grzech, który
spłodził nienawiść, który sprawił całe owo zło, czego byliśmy i jesteśmy świadkami.
Ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie: Panie Boże dlaczego?
Ale wiemy jaki jest powód. Jednak wszystko da się zmienić. Jezus
jest dobrym Pasterzem, tak jak usłyszeliśmy w Ewangelii Świętej
i wiemy, że ten Pasterz się troszczy się o swoją owczarnię, że chce dla
niej wszystkiego, co dobre. Jezus przyszedł na świat, żeby wszystko
przemienić. Swoją śmiercią zniszczył śmierć i otworzył drzwi ku życiu
wiecznemu. Jezus jest tym, który się stara o swoją owczarnię, ale
pomimo tych wszystkich Jego starań zło wciąż jest na świecie. My
dzisiaj przypominamy sobie to zło, które było na początku historii
naszych narodów. Święty Stanisław, a kilkadziesiąt lat wcześniej św.
Wacław w Boleslavii – mają ze sobą dużo wspólnego. Mordercą św.
Wacława był Bolesław, który miał przydomek Okrutny, natomiast
mordercą św. Stanisława był Bolesław Śmiały. Obaj ucierpieli, ale
stworzyli fundament dla przyszłości. Wiemy dobrze, jak to powiedział
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starożytny pisarz i teolog, że sanguis martyrum semen christianorum.
Z tej oﬁary, którą ponieśli święci wyrosło coś wspaniałego.
U początku dziejów naszej historii czeskiej stoi św. Ludmiła, babcia św. Wacława, od której Wacław otrzymał wiarę. Był on człowiekiem, który naprawdę kochał Chrystusa. Wacław był królem, który
naprawdę starał się przemienić swoje królestwo, gdyż pogaństwa
w tamtych czasach było jeszcze bardzo dużo. Wiemy o nim m.in.
to, że sam przygotowywał materię do celebrowania Mszy św., przygotowując chleb i wino. Został zamordowany przez swojego brata
Bolesława Okrutnego, Ale co jest niesamowite: to, iż córkami tego
okrutnego człowieka była bł. Mlada, założycielka klasztoru św. Jerzego
w Pradze oraz Dobrawa, która przyniosła chrześcijaństwo do Polski,
wychodząc za mąż za księcia Mieszka. Z kolei król Bolesław Śmiały
zamordował swojego biskupa – św. Stanisława, a krew tego biskupa
przyniosła wielki owoc.
Wiemy, że Polska przeżyła już dużo, ale też w ciągu całych swych
dziejów dała świadectwo wierze, dała to świadectwo przez swoich
świętych. Obok św. Stanisława trzeba by wspomnieć św. Jacka, św.
Bronisławę, św. Jadwigę Śląską – która jest patronką mojej diecezji
i żyła niedaleko stąd, w Trzebnicy. Z naszych czasów to Maksymilian
Maria Kolbe, Edyta Stein z Wrocławia, św. papież Jan Paweł II – oni
wszyscy są owocem tej krwi, którą Jezus przelewa po to, by wydała
owoc. A owoc ten jest dobry, ponieważ Jezus jest w stanie zło przemienić w coś dobrego.
W naszej czeskiej historii mamy św. Ludmiłę i św. Wacława,
a później św. Prokopa, św. Jana Nepomucena, św. Jana Sarkandera
– i moglibyśmy długo mówić o wszystkich tych nieznajomych świętych – a także św. Zdzisława, św. Agnieszkę, która też coś znaczyła
w naszej historii w XIII w. Przypomnijmy tylko, że jej potomek cesarz Karol IV poślubił księżniczkę Annę ze Świdnicy, córkę Bolka
Świdnickiego i ona jako czternastolatka została najpierw królową
Państwa Czeskiego, a po 2 latach cesarzową. Otrzymała koronę cesarską w Rzymie wraz ze swoim mężem Karolem IV. To także owoc
tych straszliwych rzeczy, o których mówiliśmy na początku.
Dziś wspominamy rocznicę zakończenia II wojny światowej; całe
minione stulecie to dwie wojny światowe, ale jak widzimy, nawet
z tych okropności, z tych złych czasów wychodzi coś dobrego. Dzisiaj
żyjemy w pokoju i cieszymy się z tego, że 70 lat nie było wojny
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w Europie. Choć nie brakło trudnych doświadczeń: wspomnijmy
Jugosławię czy u was stan wojenny, to przecież wiemy, że oﬁara zawsze przynosi owoc. Oﬁara Chrystusa na krzyżu, którą przeżywamy
zawsze w Eucharystii przemienia cały świat i wnosi to, co jest dobre.
Święty Jan Paweł II napisał encyklikę Ecclesia de Eucharistia – Kościół
rodzi się z Przenajświętszego Sakramentu, z Eucharystii. Wiemy dobrze, że jak przyjmujemy Pana Jezusa to mamy w swoich sercach
prawdziwy pokój. Nie ten pokój, który daje świat, gdyż pokój tego
świata jest często tylko zawieszeniem broni: jeden boi się drugiego
i dlatego nie ma wojny. Prawdziwym pokojem, który Chrystus nam
daje, jest ten w naszych sercach. I tak sakrament Eucharystii oraz
wszystkie pozostałe sakramenty nas zmieniają, uwalniając od tego
co jest w nas złe. Starajmy się być świętymi. Obecność relikwii św.
Stanisława, św. Wacława św. Jana Pawła II jest takim wyzwaniem
– człowieku staraj się, to jest na twoje siły, możesz tak żyć! Możesz
być świętym! Wszyscy jesteśmy wezwani i powołani do tego stanu
świętości, bo też jest powiedziane w Piśmie Świętym – nic nieczystego
nie wejdzie do Królestwa Bożego. I mamy tylko dwie możliwości:
albo Królestwo Boże, albo to drugie – a wiemy o co chodzi. Teraz
jest czas na dokonanie wyboru i myślę, że każdy myślący człowiek
wybierze miłość, którą może przeżywać u Ojca, na uczcie Baranka
w Królestwie Niebieskim. Jesteśmy wezwani i ci nasi święci nam to
mówią – nie bójcie się zmienić swego życia, nie bójcie się otworzyć
swego serca Chrystusowi, w które On pragnie wstąpić i pragnie być
pasterzem. On chce nam pokazywać swoje drogi, po których mamy
chodzić, które mają swój kres w królestwie niebieskim. On jest
tym pasterzem, który jest Prawdą, Drogą i Życiem. Kto przyjmuje
Chrystusa poznaje tę prawdziwą drogę. Kto przyjmuje Chrystusa
poznaje Prawdę. Kto przyjmuje Chrystusa ma uczestnictwo w Jego
życiu wiecznym. Myślę, że to wystarczy abyśmy się starali zrobić coś
ze sobą. Być świętymi – oto wielkie wyzwanie.
Tylu świętych było w czasie II wojny światowej, tylu ludzi zginęło
w obozach koncentracyjnych, wielu kapłanów ucierpiało w Dachau
i innych obozach, wiele sióstr zakonnych oddało swoje życie. Święty
Jan Paweł II beatyﬁkował m.in. 113 męczenników warszawskich.
Wśród nich była jedna zakonnica z mojej diecezji – Maria Antonina
Kratochvilova, która zginęła we Lwowie w więzieniu i przyłączono ją
do tych warszawskich świętych. Ci wszyscy ludzie są zasiewem naszej
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przyszłości, w nich widzimy tę siłę. Przez nich możemy powiedzieć
to nasze apage satanas! Szatanie odstąp! Nie chcę być z tobą, chcę
żyć z Chrystusem. To jest ten Dobry Pasterz, który jako przykład
nam daje tych świętych ludzi, którzy mocą Ducha Świętego dali radę
zrobić ze swoim życiem to, co zrobili. Mieli też odwagę mówić to,
co było potrzebne.
Tak mi się wydaje, że św. Stanisław spodobałby się św. Janowi
Chrzcicielowi, który powiedział Herodowi: królu Herodzie nie wolno
ci żyć tak jak żyjesz! I kosztowało go to głowę. Tak samo powiedział św. Stanisław i też przypłacił życiem. Ale wiedział, że broni
prawdy Chrystusowej, że broni prawdy wszystkich przykazań Bożych.
Dlatego chcemy kontynuować oﬁary, które w ciągu wieków zostały
złożone i przynoszą owoc. Ciekawe, że i w tym świecie, w którym
żyjemy – w tym liberalizmie, w tej pseudo wolności, która nie zna
granic, że własnie w tym świecie rośnie liczba chrześcijan. I to jest
miłość Ducha Świętego. Duch Święty, który przez apostołów mówił
do tłumów zgromadzonych w Jerozolimie, powiedział również do
nas – jesteście uczniami moimi. Otrzymaliśmy przez bierzmowanie
Ducha Świętego. Dlatego jest naszym zadaniem wychodzić do ludzi
i głosić Chrystusa. Przed kilku dniami widziałem w telewizji Papieża
Franciszka, który mówił do tłumów: pragnę, aby Kościół wyszedł
z zakrystii, aby wyszedł do ludzi i głosił Ewangelię. To jest remedium,
to jest lekarstwo na wszystkie choroby tego świata, ponieważ ten
świat jest chory. Widzimy to na przykładzie Syrii czy w Afryce, gdzie
są teraz wojny, gdzie teraz umierają ludzie, gdzie są mordowani.
Widzimy wszystkich tych ludzi, którzy z Libii uciekają do Włoch i giną
na morzu. Receptą, lekarstwem na to wszystko, na uzdrowienie tego
świata jest tylko Bóg, który nas kocha i z tej miłości oﬁarował swoje
życie. Bóg może nie żąda teraz ode mnie świadectwa śmierci, ale
niekiedy żąda jakiejś oﬁary i my możemy się oﬁarować dla ubogich,
dla tych, którzy cierpią. Możemy oﬁarować swoją modlitwą czy jakąś
pomoc materialną, przede wszystkim jednak winniśmy pokazywać
temu światu, w którym żyjemy, że Bóg jest dobry. To właśnie stara
się czynić Kościół, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, głosząc
temu choremu światu możliwość uzdrowienia. Módlmy się więc za
ten nasz świat. Wy wiecie, że w tych dniach trzeba się modlić w intencji wyborów, które są przed wami. Chcemy prosić, aby przyszły
prezydent tego wspaniałego państwa – Polski – był człowiekiem,
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który nie będzie zabiegał o swoją chwałę, ale który będzie chciał
tak kierować państwem, żeby ludzie poznawali co jest dobre. Panie
Boże, pokaż nam swoją dobroć i daj nam siłę, abyśmy byli zdolni
dawać świadectwo o twojej dobroci i miłości. Tak jak to pokazałeś
w życiu naszych męczenników, którzy od ciebie otrzymali siłę, by
dać świadectwo swoją krwią. Amen.

VIII. MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE
1.
BP IGNACY DEC

CO OZNACZA DLA NAS I DLA ŚWIATA
ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA?
Świdnica, 5 kwietnia 2015 r. – Homilia wygłoszona w katedrze
świdnickiej podczas Mszy św. rezurekcyjnej

Wstęp
Drodzy bracia i siostry: „Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie
zmartwychwstał!” Ewangelia Niedzieli Zmartwychwstania prowadzi
nas co roku do pustego grobu Chrystusa. Ten pusty grób odkryły
najpierw wczesnym niedzielnym rankiem niewiasty: Maria Magdalena
i inne kobiety, które chciały namaścić ciało Jezusowe, jako że pogrzeb Jezusa był dokonany w pośpiechu, gdyż nadchodził żydowski
szabat, podczas którego zakazane były wszelkie prace, nawet grzebanie umarłych. Na wieść od niewiast o pustym grobie, w jego stronę
udali się dwaj uczniowie – Piotr i Jan. Gdy weszli do wnętrza grobu,
zobaczyli płótna, w które było owinięte ciało Jezusa, oraz osobno
chustę z Jego głowy (por. J 20, 5-7). Uczniowie przekonali się, że
prawdą jest, iż Jezusa nie ma w grobie; uwierzyli, że zmartwychwstał.
Tego samego dnia wieczorem Zmartwychwstały przyszedł do nich, do
Wieczernika. Niedługo potem Piotr w domu centuriona w Cezarei
mówił do ludzi: „Jego to zabili zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi,
ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy
z Nim jedni i pili po Jego zmartwychwstaniu” (Dz 10, 34a). Takie
świadectwo o Chrystusie składał św. Piotr.
Podczas tegorocznej Rezurekcji zapytajmy: jakie znaczenie miało
i ma zmartwychwstanie Chrystusa dla nas i dla świata. To pytanie
stawiamy w kontekście naszego dzisiejszego życia: osobistego, rodzinnego i społecznego.
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1. Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza zwycięstwo prawdy
nad kłamstwem
Prawda i kłamstwo związane są z życiem rozumnym człowieka,
zwłaszcza z przekazem ludzkiego słowa w formie akustycznej czy graﬁcznej, czyli w wersji mówionej lub pisanej. Ludzie zranieni grzechem
pierworodnym, zawsze mieli i mają tendencję do kłamania, czasem do
życia w zakłamaniu. Na naszej ziemi pojawił się Ktoś, Kto nigdy nie
kłamał i Kto wystąpił przeciw kłamaniu. Tym kimś był Jezus Chrystus.
Za to, że mówił prawdę, został zabity przez tych, którzy kłamali i żyli
w zakłamaniu. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, prawda by umarła,
przegrałaby z kłamstwem. Jezus wstał jednak z grobu i potwierdził,
że wszystko, co powiedział ludziom, jest prawdą. Ta prawda ma na
imię Ewangelia. Drogi bracie, droga siostro: jeśli przyjąłeś naprawdę
Ewangelię Jezusa, to dlaczego kłamiesz? Dlaczego okłamujesz swego
męża, dlaczego okłamujesz swoją żonę, dlaczego dzieci czy wnuki
uczysz kłamać? Dlaczego kombinujesz i jesteś nieprzejrzysty, niekiedy
zakłamany i dwulicowy? Czy wiesz, że kłamstwo prowadzi często do
kradzieży i do innych grzechów? Jezus za twoje kłamstwa umarł, ale
zmartwychwstał, abyś przestał kłamać. Nie bierz przykładu z innych,
którzy kłamią. Mówią, że są katolikami a np. głosują przeciw temu,
co naucza Kościół, co jest prawdą pochodzącą od Boga. Ostatnio
większość posłów obecnego parlamentu przegłosowała Konwencję
o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która jest zarażona ideologią genderyzmu. Wcześniej
Episkopat Polski i wielu ludzi nauki wskazywali na błędne, chybione, a zatem i szkodliwe tezy tej Konwencji, i nie posłuchano głosu
Kościoła i ludzi stających w obronie prawdy. Jest niepojęte, że zrobił
to ten sam parlament, który bieżący rok ogłosił Rokiem św. Jana
Pawła II. Nie wolno tak mydlić oczu, nie przystoi taka hipokryzja.
Obecnie są przymiarki do dyskusji i do przegłosowania ustawy o zapłodnieniu in vitro, a w encyklice Evangelium vitae św. Jan Paweł II
napisał: „Także różne techniki sztucznej reprodukcji, które wydają
się służyć życiu i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości
stwarzają możliwość nowych zamachów na życie. Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację
od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto
stosujący te techniki do dziś notują wysoki stopień niepowodzeń:
dotyczy to nie tyle samego zapłodnienia, ile następnej fazy rozwoju
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embrionu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci”. Jak podaje raport Narodowego Funduszu Zdrowia, najwięcej legalnych aborcji
w ubiegłym roku (2014), dokonano w województwie dolnośląskim,
a więc w naszym – prawie 300; najmniej zaś w lubuskim (2), lubelskim
(5) i podkarpackim (7). Jak się okazuje, większa liczba aborcji jest
w regionach, gdzie jest więcej klinik in vitro. Prof. Bogdan Chazan
jest zdania, że aborcji w klinikach in vitro dokonuje się masowo, na
najwcześniejszym etapie życia i prawdopodobnie nigdy nie dowiemy
się, ile ludzkich zarodków wylewanych tam jest do zlewu. A skoro
projektowana ustawa rządowa nie zabrania niszczenia zarodków niezdolnych do prawidłowego rozwoju, tj. chorych, rozmiar zbrodni
w majestacie prawa będzie wkrótce znacznie szerszy. Ewentualne
uchwalenie ustawy w takiej wersji może się przyczynić także do wywierania presji na lekarzy z konsekwencją zwolnienia z pracy, jak
to było właśnie w przypadku prof. Chazana.
Drodzy bracia i siostry! Chciejmy wesprzeć parlamentarzystów
naszą modlitwą, postem, uczynkami miłosierdzia, aby pamiętając, co
mówił nam Wielki Papież, nie sprzedawali prawdy i cudzego życia
za stanowiska, aby odważnie opowiadali się za prawdą i za życiem.

2. Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza zwycięstwo miłości
nad nienawiścią
Gdy Żydzi przybijali Jezusa do krzyża, kierowali się nienawiścią do
Niego, który zawsze uczył o miłości, o przebaczaniu. Wykonującym
wyrok śmierci wydawało się, że miłość, o której mówił ten Skazaniec,
ukrzyżują, że ona umrze wraz z Nim na krzyżu. Przeliczyli się bardzo,
wszak On zmartwychwstał i potwierdził, że miłość jest silniejsza od
śmierci i od nienawiści, i że do niej należy ostatnie słowo. Dlaczego
nie wierzysz w miłość? Dlaczego nie starasz się, aby kochać, a tylko
pragniesz być kochanym? Być kochanym nic nie kosztuje, ale kochać
to wielki wysiłek, to czyn samozaparcia, to czyn poświęcenia, to także
dzieło pokory. Popatrz na krzyż. Ten, który na nim wisi powiedział
wcześniej: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich” (J 14, 13). Tak powiedział i dał przykład
takiej miłości. Wypędzaj ze swego serca miłość własną, egoistyczną.
Zrób tam miejsce dla miłości do Pana Boga i do drugiego człowieka:
do twojej żony, do twego męża, do teściowej, do człowieka, który
cię krzywdzi. Życie potwierdza, że niekiedy łatwiej jest okazywać
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szacunek i miłość wobec ludzi obcych, a trudniej być darem, kochać
i szanować osoby bliskie – z jednego mieszkania, z jednej rodziny.
Jezus umarł za ludzi, także za ciebie, aby cię nauczyć kochać, a to
że zmartwychwstał, to oznajmił, że warto kochać, bo miłość jest najważniejsza i przynosi szczęście i jest wieczna. Niech więc w twoim
sercu podczas tej Wielkanocy zmartwychwstanie miłość. Nie broń
się, nie mów, że to nie ważne, że może być tak, jak dotychczas, nie
mów, że dzisiaj nie opłaci się kochać, tylko trzeba przeliczać kasę.
Judasz też często liczył, oburzał się, gdy Jezusowi kobieta namaszczała
drogim olejkiem nogi. Był zdania, że można by go sprzedać i pomóc
ubogim, ale to była czysta hipokryzja, gdyż sam wykradał pieniądze
z apostolskiej kasy i wcale nie dbał o biednych. W końcu sprzedał za
trzydzieści srebrników miłość, prawdę i przyjaźń i marnie zakończył
swoje ziemskie życie. Nie odkładaj życia w miłości, w uczciwości
na potem. „Potem” zwykle znaczy nigdy. Poeta w sutannie mawiał:
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Nie spóźniajmy
się więc z miłowaniem, czyli praktykujmy miłość od dziś, prowadźmy życie w postawie daru dla Boga i dla bliźniego. Apostoł Paweł
dziś poucza: „Tak przeto odprawiajmy nasze święto, nie przy użyciu
starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy” (1 Kor 5, 7-8). To jest przesłanie Pańskiego
zmartwychwstania.

3. Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza zwycięstwo życia
nad śmiercią
Chrystus zmartwychwstał, aby już nigdy nie umrzeć. I takim nigdy nie kończącym się życiem chce się podzielić z nami. Powiedział
przecież kiedyś do Marty, gdy przyszedł wskrzesić Łazarza: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby
umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki” (J 11, 25-26). Zobacz, jak ludzie lękają się śmierci, jak boją
się umierać. Może dlatego, że myślą, iż będą unicestwieni. Wielu
ludzi nie jest przygotowanych do umierania. Pod koniec tegorocznego Wielkiego Postu zmarła we Wrocławiu młoda, czterdziestoletnia mężatka, z piętnastoletnim stażem małżeństwa. Była katechetką.
Urodziła dwoje dzieci. Walczyła kilka lat z rakiem. Choroba jednak
ją pokonała. Odwiedzali ją mąż, dzieci, a także spokrewniony z nią
ksiądz. Powiedziała do księdza, że jeśli jest taka wola Boża, to ona
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się z nią zgadza. Była do końca radosna i mówiła, że idzie na spotkanie z Chrystusem. Obiecała pomagać mężowi i dzieciom z tamtego
świata. Ksiądz, który ją odwiedzał, był poruszony. Powiedział mi, że
wstydził się przed samym sobą, że nie ma może takiej wiary i takiej
zgody na każdą wolę Bożą.
Drodzy bracia i siostry! Brońmy na ziemi życia, gdyż Bóg powiedział: „Nie zabijaj!”. Brońmy życia od chwili poczęcia aż do naturalnej
śmierci. Gdy kiedyś kard. Wojtyle w Krakowie zdawano relację, ile
dzieci nienarodzonych zabija się w Polsce i gdy padło pytanie, kto
jest temu winny, Kardynał odpowiedział: „Wszyscy jesteśmy winni:
ci, którzy tego bezpośrednio dokonują i wszyscy inni, którzy nic nie
robią, żeby temu zapobiec”. Brońmy życia i nie bójmy się umierać,
gdyż żyć będzie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Takie jest Jego
przesłanie na święta wielkanocne.

Zakończenie
Chryste zmartwychwstały, jesteśmy zgromadzeni tu, w świdnickiej katedrze. Tegoroczna Wielkanoc przypada w roku dziesiątej
rocznicy odejścia do wieczności naszego wielkiego Papieża i pierwsza rocznica Jego kanonizacji. Pochylając się nad tajemnicą Twego
zmartwychwstania, próbowaliśmy odczytać, co oznacza dla nas to
najważniejsze wydarzenie w dziejach świata. Po dniach modlitewnej
zadumy nad Twoją męką i śmiercią, witamy Cię jako żyjącego wśród
nas, jako Zmartwychwstałego Zbawiciela. Za chwilę rozpoznamy
Cię w eucharystycznym chlebie. Spojrzyj dziś na naszą Ojczyznę, na
wszystkich rodaków w Kraju i za granicą. Spojrzyj na nasze miasto
i na naszą diecezję. Za uczniami z Emaus i za św. Janem Pawłem
II, wołamy do Ciebie: „Panie, zostań z nami”. Zostań w naszych
rodzinach, zostań w naszej Ojczyźnie, zostań w Europie i w świecie.
Tak bardzo Cię chcemy mieć wśród nas, bo Ty masz słowa życia
wiecznego i tylko Ty masz lek przeciwko śmierci wiecznej. A Ty,
Matko Zmartwychwstałego i Matko nasza, ciesz się razem z dzisiejszym Kościołem z dzieła zbawczego Twojego Syna. Dzisiaj, w wielkie
święto Zmartwychwstania, mówimy do Ciebie: „Ciesz się, Królowo
Anielska, wesel się, Pani niebieska, wszyscy Ci dziś winszujemy, z weselem wyśpiewujemy: Alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś
Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków
śpiewali. Alleluja”. Amen.
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2.
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PRZESŁANIE JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO
Z DROGI DO EMAUS – W HORYZONCIE
DZIESIĄTEJ ROCZNICY POGRZEBU
ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA RODZINY
Wałbrzych, 8 kwietnia 2015 r. – Homilia wygłoszona na stadionie
„Górnika Wałbrzych”
w dziesiątą rocznicę pogrzebu św. Jana Pawła II

I. Wprowadzenie do Mszy Świętej
Drodzy bracia i siostry! Po raz jedenasty miasto Wałbrzych,
a z nim cała Diecezja Świdnicka, włącza się w modlitwę z okazji
rocznicy odejścia św. Jana Pawła II do domu Ojca. Przed rokiem
na tym stadionie modliliśmy się o dobre przygotowanie się i owocne przeżycie kanonizacji naszego wielkiego Papieża. W obecnym
roku, dziesiąta rocznica śmierci św. Jana Pawła II wypadła w Wielki
Czwartek, dlatego też naszą doroczną celebrację przenieśliśmy na
dzisiejszy dzień, w którym akurat przypada dziesiąta rocznica pogrzebu naszego Papieża. Wielu mówi, że był to największy pogrzeb
w dziejach Kościoła i świata. W Rzymie zgromadziło się wówczas
kilka milionów ludzi: synowie i córki Kościoła Katolickiego, dziesiątki tysięcy innych chrześcijan, przedstawiciele innych religii, delegacje rządowe i przywódcy większości krajów świata. Transmisję
telewizyjną z pogrzebu oglądało ponad dwa miliardy mieszkańców
naszego globu. Dzisiaj ponownie, tu w Wałbrzychu, u stóp krzyża
Góry Chełmiec, pod patronatem Matki Bożej Bolesnej, chcemy dziękować Bogu za dar pontyﬁkatu tego wielkiego Papieża i za dar jego
kanonizacji. Będziemy także prosić Zmartwychwstałego Chrystusa,
aby napełnił nas darami Ducha Świętego, aby narody świata, w tym
przede wszystkim nasza Ojczyna, w duchu nauki i stylu życia naszego
Papieża kształtowały życie osobiste, rodzinne i społeczne. Szczególnie
będziemy się modlić o świętość naszych rodzin i o pokój w naszych
sercach, o pokój w Europie i w świecie.
Z tej wałbrzyskiej ziemi, spod krzyża na górze Chełmiec, pozdrawiamy dziś cały Kościół w Polsce, pozdrawiamy naszych Rodaków
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w kraju i za granicą. Tych, którzy trwają z nami na modlitwie, prosimy
o dołączenie swoich intencji do naszych. Niech Pan Bóg przyjmie
nasze dziękczynienie, niech uciszy nasze niepokoje i lęki. Niech nas
napełni paschalnym pokojem. Niech obdarzy swoim pokojem skonﬂiktowane, wojujące narody. Niech ustanie w świecie islamskim zabijanie chrześcijan. Niech to eucharystyczne spotkanie z Chrystusem
Zmartwychwstałym umocni nas w wierze i uzdolni do bycia jak najlepszymi świadkami Jego zmartwychwstania.
Wszystkich serdecznie zapraszam do pobożnego udziału w tej świętej wielkanocnej Eucharystii. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy,
abyśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą Oﬁarę.

II. Homilia
Wstęp
Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie Adamie;
Drodzy bracia kapłani wszystkich godności i sprawowanych funkcji,
na czele z księżmi dziekanami i proboszczami miasta Wałbrzycha;
Czcigodny Ojcze Benedykcie z Radia Maryja i Telewizji Trwam wraz
z całą obsługą techniczną Radia i Telewizji;
Szanowny panie prezydencie i inni przedstawiciele władz miasta,
powiatu i gminy;
Drodzy dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji życia publicznego,
służb mundurowych;
Drodzy bracia klerycy Wyższego Seminarium Duchownego naszej
diecezji;
Czcigodne siostry zakonne;
Drodzy bracia i siostry z Bractwa Świętego Krzyża; drodzy chórzyści,
zespoły śpiewacze, Ludzie JP II;
Szanowni i drodzy mieszkańcy Wałbrzycha i pielgrzymi przybyli
z różnych miejsc naszej diecezji;
Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie Telewizji Trwam w kraju
i za granicą;
Wszyscy: bracia i siostry w Chrystusie tu obecni oraz łączący się
z nami poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam!
W homilii obecnej najpierw odniesiemy się do słowa Bożego,
ogłoszonego w naszym zgromadzeniu liturgicznym, a następnie
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zatrzymamy się na chwilę nad postacią św. Jana Pawła II jako Papieża
Rodziny.

1. Wielkanocna chrystofania w drodze do Emaus
Drodzy bracia i siostry! Wiemy, że w Ewangeliach i innych pismach
Nowego Testamentu jest mowa o dwóch znakach wskazujących na
zmartwychwstanie Jezusa. Są to: odkryty w poranek wielkanocny przez
niewiasty i uczniów pusty grób oraz tzw. chrystofanie, czyli ukazywania
się Chrystusa zmartwychwstałego niewiastom i uczniom. O pustym
grobie mieliśmy relację w Ewangelii Niedzieli Zmartwychwstania,
natomiast w Oktawie Wielkanocy oraz w drugą i trzecią niedzielę
Wielkanocną są przypominane w liturgii najważniejsze chrystofanie, spotkania zmartwychwstałego Jezusa z niewiastami i uczniami.
Dzisiaj, w środę w Oktawie Wielkanocnej, usłyszeliśmy relację o ukazaniu się zmartwychwstałego Chrystusa dwom uczniom, będącym
w drodze do Emaus. Przyglądnijmy się postawie Chrystusa i uczniów.
a) Postawa Jezusa
Dla Jezusa zawsze był ważny człowiek. Gdy wiedział, że dwaj zrozpaczeni uczniowie uciekają z Jerozolimy do pobliskiego Emaus, by ich
nie spotkało to, co ich Mistrza, On zmartwychwstały dołączył do nich.
Musiał robić wrażenie człowieka uczciwego, zaufanego, skoro ci dwaj
natychmiast otworzyli się przed nim. W rozmowie wysypywali z worka
własnego sumienia całą mieszaninę nadziei i rozczarowań, pretensji
i żalów, związanych z historią Jezusa: „A myśmy się spodziewali,
że właśnie On miał wyzwolić Izraela” (Łk 24, 21). Nierozpoznany
jeszcze Jezus podjął rozmowę z wędrowcami. W oparciu o Pisma
nakreślił prawdziwą wizję Mesjasza, korygując wizję jaką mieli rozmówcy. „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia
we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego
cierpieć, aby wejść do swej chwały” (Łk 24, 25-26). Jezus tu poucza
na swoim przykładzie, że do chwały trzeba iść przez cierpienie. Do
prawdziwej wielkości idzie się przez wyzbywanie się pychy i stawanie się pokornym. Przypomniał to także Ojciec Święty Franciszek
w Niedzielę Zmartwychwstania, w Orędziu Wielkanocnym przed
błogosławieństwem Urbi et Orbi. Obecny Papież mówił, że pycha
rodzi przemoc i wojnę, a pokora niesie przebaczenie i pokój. Jezus
podczas męki i śmierci uniżył się, przyjął postawę pokornego sługi
Jahwe. W zmartwychwstaniu został wywyższony. Zmartwychwstanie
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nie byłoby tak piękne i chwalebne, gdyby je nie poprzedziła pokorna
męka i śmierć krzyżowa. Z kolei, męka i śmierć na krzyżu Jezusa
byłyby tragiczne, byłyby totalną porażką, gdyby po nich nie nastąpiło
zmartwychwstanie.
Jest to droga dla nas. Jest to wskazówka, abyśmy przechodząc przez
ciemne doliny, przez wielkie piątki, żyli nadzieją na blask zwycięstwa,
na blask poranka wielkanocnego, a z drugiej strony, abyśmy przeżywając chwile radości i chwały, pamiętali, że jest to rodzaj nagrody za
wierność, za pokorną i wierną Bogu postawę w chwilach krzyżowych.
Za kilka dni (14 kwietnia) miną 103 lata od jednej z największych katastrof w dziejach żeglugi morskiej, od zatonięcia słynnego
„Tytanica”, chluby przemysłu okrętowego początku XX wieku. Na
okręcie widniał napis „Nikt mnie nie pokona”. Kapitan tragicznego rejsu z Anglii do Ameryki był ostrzeżony przed napływającą na
Atlantyku górą lodową. W imię wspomnianego hasła zlekceważył
jednak całkowicie to ostrzeżenie. Doszło do straszliwej tragedii.
Zginęło ponad półtora tysiąca pasażerów, a uratowało się tylko
około siedemset. Dziś wspomina się ośmioosobową orkiestrę, która
w czasie rejsu codziennie przygrywała pasażerom. W tragiczną noc
katastrofy z 14 na 15 kwietnia 1912 r., orkiestra grała do samego
końca. Muzycy nie dbając o ratowanie swego życia, próbowali graniem ratować u przerażonych pasażerów umierającą nadzieję na
ocalenie. Podobno, ostatnią melodią, którą zagrali przed zatonięciem,
była melodia religijnej pieśni: „Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój”.
W tym tragicznym zdarzeniu mamy przykład pychy i pokory, odejścia
od Boga i trwania przy Nim. Drodzy bracia i i siostry, popatrzmy
teraz na postawę dwóch uczniów.
b) Postawa uczniów
U dwóch uciekinierów z Jerozolimy do Emaus widnieją cechy
negatywne i pozytywne, które warto zauważyć. Być może, że ich małostkowością było to, że uciekali z Jerozolimy, aby – być może – zatrzeć
ślady swoich związków z Jezusem. Byli przerażeni i zagubieni tragedią
Wielkiego Tygodnia. Nie mogli pojąć tragicznej śmierci Jezusa. Czuli
się przegranymi. Ich Mistrz ich jakby zawiódł. Już wcześniej, gdy
im zapowiadał mękę, swoje pojmanie, ubiczowanie i ukrzyżowanie,
nie chcieli o tym słyszeć, nie brali tego na serio; nawet zapowiedź
Jego zmartwychwstania nie dochodziła do ich świadomości. Teraz,
w drodze dali sobie jednak wytłumaczyć, otwarli się na interpretację
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proroctw przez Nieznajomego. Co więcej, gdy przybliżyli się do wsi,
do której zdążali, zachowali się znakomicie. Gdy On okazywał, jakoby
miał iść dalej, oni „przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma
się ku wieczorowi i dzień się już nachylił»” (Łk 24, 29). Gdyby nie ta
gościnność, Jezus prawdopodobnie poszedłby dalej, a oni w ogóle nie
wiedzieliby, że się z Nim spotkali. Przejmująco skomentował to św.
Augustyn: „Boję się, gdy Chrystus będzie przechodził obok mnie i ja
Go nie zauważę, On już może się nie wrócić”. Z kolei św. Grzegorz
Wielki, zachwycając się tą gościnnością uczniów z Emaus, powiedział:
„To nie przypadek, że uczniowie nie rozpoznali Jezusa, kiedy słuchali Jego nauki. Rozpoznali Go dopiero wtedy, kiedy Jego naukę
zaczęli wypełniać”. Tak jest po dziś dzień. Największą szansę na to,
żeby spotkać się z żywym Jezusem mają ci, dla których przykazanie
miłości jest naprawdę wytyczną ich życia (o Jacek Salij). Radość
zmartwychwstania na tyle napełni nasze serca, na ile zdobędziemy
się je rozszerzyć i otworzyć wszystkim podczas krótkiej pielgrzymki
życiowej na ziemi. Jak bardzo skrzywdziliby siebie uczniowie idący do
Emaus, gdyby zignorowali obcego podróżnika, gdyby pośpiesznie odczepili się od niego jako od przybłędy. Otwierając mu gościnne progi,
sami zostali napełnieni radością wielkanocną, gdy w Nieznajomym
rozpoznali Zmartwychwstałego Pana przy braterskim łamaniu chleba.
Jakże to ważna wskazówka dla nas na dziś i na jutro.
Moi drodzy, zakończmy tę pierwszą część naszej reﬂeksji homilijnej
dwoma wnioskami. Wniosek pierwszy: Zmartwychwstały Chrystus daje
nam światło Ducha Świętego do poznania prawdy, do właściwego spojrzenia na to, co się dzieje. Gdy otwieramy się na Chrystusa i Go słuchamy, nie ulegniemy żadnej ideologii, żadnemu podstępnemu kłamstwu,
żadnej manipulacji. Wniosek drugi: Gdy otworzymy się na Chrystusa
i Mu zaufamy, otrzymujemy od Niego moc Ducha Świętego do dobrego
działania. Widzimy to na przykładzie św. Piotra, który, w czasie śmierci
Jezusa przebywał w ukryciu, a po spotkaniu się z Nim zmartwychwstałym otrzymał od Niego moc, był w stanie powiedzieć chromemu od
urodzenia przy Pięknej bramie świątyni: „Nie mam srebra ani złota,
ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź”
(Dz 3, 6). Chory natychmiast wstał, został uzdrowiony. Zapamiętajmy:
każdy, kto trwa przy Jezusie jest beneﬁcjentem podobnej mocy.
Drodzy bracia i siostry! Wypada nam jeszcze – z drogi do Emaus
– spojrzeć, choćby krótko, na postać naszego wielkiego Papieża,
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w dziesiątą rocznicę Jego pogrzebu, kiedy to Plac św. Piotra w Rzymie
wypełniony był transparentami z napisem santo subito – „święty
natychmiast”.

2. Święty Jan Paweł II a rodzina
W ubiegłym roku (27 IV 2014), w czasie Mszy św. kanonizacyjnej, Ojciec Święty Franciszek nazwał św. Jana Pawła II „Papieżem
Rodziny”. Dlatego przed rozpoczęciem Najświętszej Oﬁary, którą
obecnie sprawujemy, mogliśmy wysłuchać kilku wypowiedzi św. Jana
Pawła II w formie dźwiękowej na temat rodziny. Spróbujmy odczytać
znaczenie tego tytułu: „Papież Rodziny”, w kontekście dziesiątej
rocznicy jego pogrzebu.
a) Święty Jan Paweł II Papieżem Rodziny
Pogrzeb – zarówno w naszej narodowej tradycji, jak i w innych
kulturach – to uroczystość rodzinna. Nierzadko takie uroczystości
są okazją do spotykania się krewnych, którzy od lat się nie widzieli,
a nawet dalekich krewnych, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji
się spotkać. Karol Wojtyła jako ksiądz katolicki był przyjacielem
wielu rodzin, sam jednak jako katolicki duchowny nie założył własnej
rodziny. Nie było więc na Jego pogrzebie synów ani córek, ani wnuków, ani nawet bliskich krewnych. Jednakże w czasie jego pogrzebu
cała ludzkość poczuła się jakby jedną wielką rodziną, złączoną więzią
szczególnego braterstwa. Samo słowo „papież” etymologicznie znaczy ojciec. A zatem „Papież Rodziny” to tyle co „Ojciec Rodziny”.
Świat ujrzał w osobie Jana Pawła II „ojca wielu narodów”, bowiem
ten Papież miał niezwykły dar jednoczenia ludzi i narodów. Ten wyjątkowy w całej historii dzień śmierci i pogrzebu nieodparcie nasuwa
na myśl natchnione słowa Psalmisty: „Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama” (Ps 47, 10).
b) Zagrożenie współczesnej rodziny przez niemoralne projekty
ustaw
Drodzy bracia i siostry! Mówiąc o naszym Papieżu jako Papieżu
Rodziny, nie możemy nie wspomnieć o zagrożeniach współczesnej
rodziny, o próbach jej niszczenia, także w naszej Ojczyźnie. Uzdrowić
rodzinę może tylko dobra polityka prorodzinna, a w tym tworzenie dobrego, promującego rodzinę, sprawiedliwego prawa, zwłaszcza przez
Parlament. Niestety, obecnie, trzy akty prawne zagrażają kondycji
polskiej rodziny: ratyﬁkacja Konwencji przemocowej, wracające do
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Sejmu projekty ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym in vitro i legalizacja jednopłciowych związków partnerskich. Ostatnio Instytut
Ordo Iuris orzekł, iż rządowy projekt ustawy o leczeniu bezpłodności
może satysfakcjonować jedynie biznes in vitro. Wszystkie te projekty dotyczące małżeństwa i rodziny oprotestował Episkopat Polski.
Bolesne jest to, iż na wszystkie protesty i uwagi rząd okazuje się
nieczuły. Wielu polityków głosujących za niemoralnymi ustawami cały
czas uznaje się jednak za praktykujących katolików na czele z Panem
Prezydentem. Jako katolicy, ich bracia i siostry, nad tym ubolewamy.
W czasie, gdy wspominamy dramat męki i śmierci Chrystus a także
Jego chwalebne zmartwychwstanie, trzeba ostrzec nie tylko prywatne osoby, ale także osoby życia publicznego, które mają wpływ na
stanowienie prawa, że nigdy nie wolno – za wzorem Judasza – brać
pieniędzy za zdradę prawdy, za zdradę dobra, za czynienie zła. Na
przykładzie Judasza potwierdziło się, że taka droga prowadzi do
bankructwa, po prostu donikąd, a czasem – jak w przypadku Judasza
– do samobójstwa.
c) Krucjata Różańcowa naszą odpowiedzią na zagrożenia rodziny
Drodzy bracia i siostry! Co nam pozostaje, jeśli nie pomagają
opinie, prośby, protesty Episkopatu, ekspertyzy i protesty wielu
środowisk naukowych i różnych instytucji społecznych, zatroskanych o przyszłość rodziny i narodu? Oprócz powyższych działań
pozostaje nam jeszcze modlitwa i pokuta. Tak nas uczył św. Jan
Paweł II. I dzisiaj modlimy się tu, na stadionie, za polską rodzinę
i za naszą Ojczyznę, a także za Europę i świat o zwycięstwo prawdy
nad kłamstwem, dobra nad złem, pokory nad pychą. Modlimy się
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, w dziesiątą rocznicę Jego
śmierci i Jego pogrzebu. Zwróćmy uwagę na to, że jesteśmy dziś na
stadionie, aby czcić pamięć Papieża, który – jako pierwszy – tak wiele
razy odprawiał Msze św. na stadionach świata. Dzięki doskonałemu zjednoczeniu z Chrystusem, dzięki temu, że nie pełnił On woli
swojej, ale był sługą sług Bożych, gromadził wokół Chrystusowego
ołtarza wielonarodowe tłumy, jakich nikt przedtem nie widział.
Stadion to miejsce nieprzypadkowe – to symbol zwycięstwa. Święty
Paweł Apostoł pisze: „Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się
niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.
[…]. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy
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wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak
biegnijcie, abyście ją otrzymali” (1 Kor 9, 19-24). Święty Jan Paweł
II był takim właśnie zawodnikiem, który tak biegł, aby wszystkim
dać udział w swoim zwycięstwie, które jest zwycięstwem Chrystusa.
Tajemnicę tej niebywałej skuteczności On sam wyjawiał wielokrotnie
powtarzając – za Prymasem Hlondem i Prymasem Wyszyńskim – że
zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję, przez Różaniec
św. I nie tylko mówił, ale dał nam tego rękojmię. Zapoznawszy
się dokładniej z Orędziem Matki Bożej Fatimskiej, wezwał nas do
Krucjaty Różańcowej o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii
oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Prośba ta jest
istotną częścią jego testamentu. Któż bardziej był sercem związany
z Jasną Górą, niż On, który z dziecięcą ufnością wyznawał Matce
Najświętszej: Totus Tuus. W Jasnogórskiej kaplicy tuż obok ikony
Czarnej Madonny wisi najcenniejsza jasnogórska relikwia i zarazem
najmocniejszy dowód tej ścisłej więzi, jaka łączyła Karola Wojtyłę
z Matką Odkupiciela: pas sutanny, przestrzelony 13 maja 1981 r. na
placu św. Piotra, znaczony krwią „Biskupa odzianego w biel”, którego ukazuje nam tajemnica fatimska jako doskonały wzór wierności
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. On sam ten skrwawiony pas oﬁarował
naszemu narodowemu sanktuarium jako wotum dziękczynne za
ocalenie życia, ale też jako pamiątkę i znak zwycięstwa, które ma
przyjść przez potężną Królową Różańca świętego! Można też śmiało powiedzieć, że cały program Jego pontyﬁkatu był doskonałym
wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu. A jeśli największego
z rodu Polaków nazywamy „Papieżem Rodziny”, to znajdujemy
tego wytłumaczenie w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Wystarczy
przeczytać ślub czwarty, który brzmi: „Matko Chrystusowa i Domie
złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa,
bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby
przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać
w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci
imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii
i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich
i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności
Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć
czujną opieką rodzicielską”. Jakże to aktualne słowa, słowa do
wypełniania.
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Moi drodzy, Stalin postawił kiedyś na jednej z konferencji pytanie, ile dywizji ma papież? Dla niego było to pytanie retoryczne,
a dla nas nie musi być retoryczne. Papież nie miał i nie ma dywizji
wojsk zmechanizowanych, pancernych czy lotniczych, ale może mieć
tysiące a nawet miliony dywizji ludzi trzymających w ręku różaniec,
dywizji ludzi modlących się. Może mieć tak, jak to było w historii
w XVI wieku, przed bitwą morską pod Lepanto i w XVII wieku,
przed Odsieczą Wiedeńską, może mieć i dzisiaj podobne Krucjaty
Różańcowe, które ochronią chrześcijaństwo, Kościół, rodzinę, naród,
Europę i świat przez zagrażającym nam nieszczęściem.

Zakończenie
Chryste Zmartwychwstały, który zgromadziłeś nas tu, na tym
stadionie, w tej Eucharystii głosimy Twoją śmierć, wyznajemy Twoje
zmartwychwstanie. Oczekując Twego końcowego przyjścia w chwale,
pokornie prosimy: napełniaj nas swoją mądrością, koryguj nasze
światowe, przyziemne poglądy, obdarz nas swoją mocą, abyśmy
zawsze pozostawali na drodze prawdy i miłości. A Maryja, Twoja
Matka, którą nam wszystkim dałeś za Matkę, niech Ona, Patronka
tego miasta, niech wraz ze św. Janem Pawłem II, Jej wiernym Synem,
wspiera nas na duchu i na ciele w dalszej wędrówce na tej ziemi.
Amen.
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POBOŻNOŚĆ, DYSKRECJA I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ W SPRAWOWANIU
LITURGII
Świdnica, 18 kwietnia 2015 r. – Homilia wygłoszona
w katedrze świdnickiej podczas Mszy św.
z obrzędem ustanowienia lektorów i ceremoniarzy

Wstęp
Drodzy bracia kapłani, bracia klerycy, kandydaci na lektorów i ceremoniarzy, wszyscy drodzy uczestnicy tej świętej liturgii w naszej katedrze
świdnickiej. Homilia dzisiejsza będzie mieć dwie części. W pierwszej
odniesiemy się do usłyszanego słowa Bożego, zaś w drugiej wskażemy na
przywileje i obowiązki posługujących w liturgii lektorów i ceremoniarzy.

1. Kształtowanie się funkcji w Kościele apostolskim
W okresie wielkanocnym w liturgii słowa przyglądamy się Kościołowi
apostolskiemu, który po Zesłaniu Ducha Świętego podjął działanie apostolskie w Jerozolimie. W dzisiejszym fragmencie „Dziejów
Apostolskich” słuchamy o ustanowieniu pierwszych diakonów. Święty
Łukasz, autor „Dziejów apostolskich”, opowiada nam jak doszło do
tego ustanowienia. Otóż, „Gdy liczna uczniów Chrystusowych wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy
codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy” (Dz 6,
1). W takiej sytuacji zebrało się kolegium Dwunastu Apostołów, by tę
sprawę rozważyć. W czasie debaty pojawiła się propozycja, by podzielić
się dotychczasowymi obowiązkami z innymi. Wybrano więc siedmiu
mężów cieszących się dobrą sławą, pełnych mądrości, wiary i Ducha
Świętego i zlecono im posługę charytatywną, opiekę nad biednymi, zaś
Apostołowie skupili się przede wszystkim na modlitwie i na głoszeniu
słowa Bożego. Jaki był efekt takiej decyzji? Okazało się, że bardzo
owocny, bowiem: „Słowo Boże rozszerzało się, wrastała też bardzo
liczba uczniów Jezusa, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało
wiarę” (Dz 6, 7). Wyjaśnijmy, że chodziło tu o kapłanów Starego
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Testamentu, którzy z judaizmu przechodzili na chrześcijaństwo. Zatem
dzielenie się władzą, wprowadzanie więcej ludzi do posług w Kościele
apostolskim przynosiło dorodne owoce. Popatrzmy, jak jest w dzisiejszym Kościele w tym sektorze posług apostolskich.

2. Kościół apostolski wzorem dla dzisiejszego Kościoła
Dzisiejszy Kościół, Kościół po II Soborze Watykańskim włączył bardzo wyraźnie wiernych świeckich do sprawowania liturgii i w ogóle do
apostolstwa. W liturgii mamy świeckich lektorów, kantorów, ceremoniarzy. Są schole, różne zespoły muzyczne i śpiewacze dziecięce i młodzieżowe. W katechizacji widzimy świeckich katechetów, panie i panów
katechetów. Świeckich apostołów jest też wielu w krajach misyjnych,
gdzie wspomagają kapłanów w pracy ewangelizacyjnej. Wiele pań i panów posługuje w radach paraﬁalnych, w zespołach „Caritas”, w oazach
„Światło-Życie”, w Odnowie w Duchu Świętym i wielu innych grupach
apostolsko-modlitewnych. Działalność tych grup przynosi piękne owoce.

3. Przywileje i obowiązki lektorów i ceremoniarzy
Cieszymy się bardzo, że nasza wspólnota diecezjalna powiększy się
dzisiaj o nowych lektorów i ceremoniarzy. Ustanowieni lektorzy będą
czytać słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym. Pod nieobecność
kantora będą śpiewać także psalm między czytaniami, a także w razie
potrzeby, będą podawać intencje modlitwy wiernych. Ceremoniarze
zaś będą dbać o piękno sprawowanej liturgii, aby wszystko było dobrze
przygotowane i wypełnione: bez pośpiechu, bez zamieszania, zawsze
z wielką pobożnością i skupieniem. Służba lektora i ceremoniarza jest
wielkim przywilejem i zaszczytem. Być w służbie Bożego słowa i dbać
o piękno liturgii, to ważne i zaszczytne zadanie. Potrzebna tu jest także
wielka odpowiedzialność, by się dobrze przygotować do każdorazowego
pełnienia tych posług: lektorzy, by wyraźnie i z namaszczeniem odczytywali teksty Pisma Świętego, zaś ceremoniarze, by swoje czynności
wykonywali pobożnie, dyskretnie, cierpliwie i starannie.

Zakończenie
Będziemy dziś modlić się, abyście byli dobrymi, pobożnymi i odpowiedzialnym lektorami i ceremoniarzami, abyśmy waszą posługę
traktowali jako wyróżnienie i swoją pobożnością i skupieniem wskazywali jak wielki, święty i dobry jest Bóg. Amen.

Bp Ignacy Dec, Eucharystia zadatkiem naszego zmartwychwstania
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4.
BP IGNACY DEC

EUCHARYSTIA ZADATKIEM NASZEGO
ZMARTWYCHWSTANIA
Niemcza, 24 kwietnia 2015 r. – Homilia podczas Mszy św.
pogrzebowej za śp. Ewę Marcinkiewicz, mamę ks. Daniela

1. Lek na nieśmiertelność
Czcigodny księże Tadeuszu, proboszczu tutejszej paraﬁi pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Niemczy; drogi, pogrążony w bólu
księże Danielu, żegnający dziś z nami swoją Mamę wraz z tatą i całą
twoją rodziną; czcigodni bracia kapłani wszystkich otrzymanych godności i sprawowanych urzędów: w tym pracownicy naszej Świdnickiej
Kurii Biskupiej na czele z księdzem kanclerzem i dyrektorami wydziałów kurialnych; przełożeni i wychowawcy Wyższego Seminarium
Duchownego w Świdnicy na czele z Księdzem Rektorem; drogie
siostry zakonne, drodzy w Chrystusie Panu: bracia i siostry!
Oddalamy się od Świąt Wielkanocnych. Przed trzema tygodniami, 3
kwietnia br., przeżywaliśmy Wielki Piątek. Podczas liturgii męki i śmierci
Pańskiej, adorowaliśmy publicznie krzyż, na którym zawisł Syn Boży
Jezus Chrystus. Na drzewie krzyża umarł w wielkim cierpieniu Syn Boży
w ludzkiej naturze; umarł za nas, abyśmy mogli dostąpić odpuszczenia
grzechów. Z tej śmierci narodziło się życie. Jezus zmartwychwstał w złożonym w grobie ciele. To umęczone i pogrzebane ciało zostało ożywione,
przemienione i uwielbione w zmartwychwstaniu. W ten sposób na ziemi
została pokonana śmierć. Dla wierzących w Chrystusa została otwarta
droga ku życiu wiecznemu, życiu, które już nie poddane jest śmierci.
W każdym normalnym człowieku zakodowane jest pragnienie wiecznego trwania. Tak wielu ludzi lęka się śmierci, boi się umierać, gdyż boi
się unicestwienia. Ten lęk i ból może być jedynie przezwyciężony przez
silną wiarę. Chrystus dziś mówi do nas w Ewangelii: „Kto spożywa moje
Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja Go wskrzeszę w dniu
ostatecznym [...] Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 54.
58b). Ojciec Święty Benedykt XVI mówił w jednej homilii podczas Wigilii
Paschalnej, iż częstokroć myślano, że musi gdzieś rosnąć takie zioło, które
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zapobiegałoby śmierci. Wcześniej czy później musi być możliwe znalezienie lekarstwa nie tylko na jakąś konkretną chorobę, ale na prawdziwe
nieszczęście – umieranie. Gdy patrzymy na Jezusa Zmartwychwstałego,
na żyjącego dzisiaj z nami Jezusa Eucharystycznego, mówimy, że zioło
przeciw śmierci istnieje. Jest ono w Chrystusie. Chrystus jest drzewem
życia. Jeśli się Go trzymamy, jesteśmy zanurzeni w życiu. „Każdy, kto
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 26). Nikt nam nie
zapewni wieczności poza Chrystusem.
W dzisiejszym słowie Bożym znajdujemy zapewnienie o trwaniu po
śmierci ﬁzycznej. Święty Paweł przekazał nam dziś słowa: „Jesteśmy
przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci
życia także nam i stawi nas przed sobą” (2 Kor 4, 14); „Niewielkie
bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne,
lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to
zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet
zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli
mieszkanie od Boga, dom nie ręką ludzką uczyniony, lecz wiecznie
trwały w niebie” ( 2 Kor 4, 14-5,1).
W wierze w te słowa żegnamy dziś w tej świątyni śp. Ewę
Marcinkiewicz, mamę księdza Daniela. Popatrzmy na jej drogę życia.

2. Droga życia śp. Ewy Marcinkiewicz (1948-2015)
Śp. Ewa Marcinkiewicz, mama naszego księdza Daniela, urodziła
się w wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1948 r. w Płońsku. Była
córką Tadeusza i Marianny Popiołek. Była najstarszą z czwórki rodzeństwa, obok 3 braci: Pawła, Stanisława, Wojciecha. Wychowywała
się w Czerwińsku nad Wisłą oraz w Płocku, gdzie ukończyła Szkołę
Podstawową. W wieku 16 lat wyjechała do Wrocławia, by kontynuować
naukę w Wielozawodowej Szkole, ucząc się zawodu dziewiarskiego.
W roku 1968 przyjechała do Niemczy, gdzie podjęła pracę w Spółdzielni
Inwalidów „Argona”. Przepracowała w tym zakładzie pracy 36 lat.
W 1970 roku poznała swojego przyszłego męża Tomasza, z którym
14 lipca 1973 r. zawarła sakramentalny związek małżeński w Płocku.
W 1977 roku przyszła na świat córka Dorota, a w 1979 roku urodził
się syn Daniel. W trakcie 42 lat małżeństwa Ewa starała się zawsze
o zgodę i miłość w rodzinie. W przepełnionym modlitwą życiu była
zawsze przy Bogu, prosząc o wszelkie łaski dla rodziny.

Bp Ignacy Dec, Eucharystia zadatkiem naszego zmartwychwstania
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Doczekała się wnuczki Pauliny, która przyszła na świat w 1998
roku z małżeństwa Doroty i Mariusza Grzegorzek. Wielką radością
dla Ewy i Tomasza Marcinkiewiczów, był ślub ich córki, a następnie
radość, że w ich małżeństwie narodziło się powołanie kapłańskie
syna Daniela. Wspólnie razem przeżywali w 2004 r. jego święcenia
(21 V 2004) i prymicje kapłańskie (22 V 2004).
Ewa dzięki wrodzonej wrażliwości stała się najukochańszą matką
nie tylko dla własnych dzieci. Jej ciepłe i pełne dobroci serce stało się
oparciem dla wielu. Starała się pomagać wszystkim, którzy o pomoc
zabiegali. Była nie tylko wspaniałą żoną, matką, babcią, ale przede
wszystkim serdecznym i dobrym człowiekiem. Jej serce zawsze dbało
najpierw o innych, dopiero na końcu o siebie. Nigdy nie myślała
o sobie, zawsze w pierwszej kolejności starała się uszczęśliwiać otaczające Ją osoby.
Dzisiaj żegna ją również jej rodzona Matka Marianna, która z racji
na ciężki stan zdrowia pozostała wraz z bratem Wojciechem w Płocku.
Ewa pomimo ciężkiej choroby, z którą się zmagała od 7 roku życia, nigdy nie dawała po sobie znać, że cierpi. Zawsze była pogodna
i uśmiechnięta. Swoim życiem dała świadectwo, jak należy żyć i postępować, jak z Bożą pomocą przezwyciężać trudności dnia codziennego.
Możemy zapytać, skąd czerpała ta dobra córka, żona, mama i babcia
siłę do tak dobrego życia, do bycia dobrą i oﬁarną. Prawdziwa odpowiedź może być tylko jedna z, Eucharystii i codziennej modlitwy. Pan
Jezus dziś także powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i pije Krew
moją, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 54). Śp. Ewa przyjmowała Ciało
Pańskie, trwała przez to w Chrystusie, a Jezus trwał w niej. Chrystus
przez nią działał: mówił, jej sercem kochał dzieci, kochał innych. Nią
się posługiwał w rozdawaniu ludziom różnych darów.

3. Słowo pożegnania
Drogi księże Danielu, droga rodzino – jesteśmy z wami w tej trudnej
dla was chwili pożegnania waszej mamy, żony i babci. Tyle dobroci
i miłości doświadczyliście od Niej. Ludzie mówią, że gdy umiera ktoś
z rodziców, tracimy cząstkę rodzinnego domu. Mówimy, że rodzice
nigdy nie żyją za długo. Zawsze umierają za wcześnie. Dzisiaj myślicie
o waszej mamie z wdzięcznością. Wspominacie chwile z nią spędzone, szczególnie te wyjątkowe i nigdy nie zapomniane. Z pewnością
mama bardzo się cieszyła, kiedy w roku 1998 syn Daniel wstąpił do
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Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
Potem z wielką radością przeżywała święcenia kapłańskie w 2004 roku
i Mszę św. prymicyjną swego syna. Udzielała mu na drogę kapłańskiego
życia matczynego błogosławieństwa. Przez tyle lat był zwornikiem całej
rodziny, był magnesem przyciągającym dzieci do rodzinnego gniazda.
Dziś żegnamy tę szlachetną Mamę. Żegnamy ją w postawie serdecznej modlitwy. Dziękujemy Bogu za tyle dobra, które przekazał
przez Nią dzieciom, szczególnie księdzu Danielowi. Modlimy się
o przyjęcie Jej do grona świętych ojców w niebieskim domu.
Droga mamo Ewo, dobiegła kresu twoja ziemska droga i zamknęła
się karta twojego życia na ziemi. Doświadczyłaś na ziemi wiele dobra, ale spotkałaś też z cierpieniem. Bóg cię jednak przeprowadził
szczęśliwie przez słoneczne pola i łąki, a także przez ciemne doliny.
Wszystko przetrzymałaś, dzięki Temu, który cię umacniał. Krzyż
powrócił na końcowym odcinku twego życia. Doniosłaś go godnie
do kresu. W wierze i miłości przekazujemy cię w ręce dobrego Boga.
Spoczywaj w pokoju i radości wiecznej Amen. Alleluja.

5.
BP IGNACY DEC

ZACHOWYWANIE BOŻYCH PRZYKAZAŃ
SPRAWDZIANEM NASZEJ MIŁOŚCI
Świdnica, 4 maja 2015 r. – Homilia do strażaków w katedrze
świdnickiej w dniu ich patronalnego święta

Wstęp
Święty Florian żył w drugiej połowie III wieku. Był żołnierzem
za czasów cesarza Dioklecjana. Umęczony za wiarę, został utopiony
w rzece Aneso w roku 304. Pod koniec XII wieku sprowadzono jego
relikwie do Krakowa. Jest patronem strażaków i hutników. Z czasem
stał się także opiekunem i patronem wszystkich tych, którzy zapobiegają pożarom, a wśród nich kominiarzy.

Bp Ignacy Dec, Zachowywanie Bożych przykazań sprawdzianem naszej miłości
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Drodzy bracia i siostry! Zwróćmy uwagę na trzy wątki zawarte
w dzisiejszym Bożym słowie. Wątek pierwszy: moc do czynienia dobra pochodzi od Boga; wątek drugi: miłość do Pana Boga polega
na zachowywaniu Jego przykazań; wątek trzeci: potrzeba ciągłego
otwierania się na Ducha Świętego.

1. Moc do czynienia dobra pochodzi od Boga
Dzisiejszy fragment „Dziejów Apostolskich” ukazuje nam św.
Pawła i Barnabę jak głoszą Ewangelię w Listrze. Natraﬁają tam na
człowieka o bezwładnych nogach, na kalekę od urodzenia, który
nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Gdy Apostoł
zauważył, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał do niego:
„Stań prosto na nogach!”. On zerwał się i zaczął chodzić. Ludzie, gdy
to zobaczyli, spojrzeli na Pawła i Barnabę jakby na bogów. Chcieli
im złożyć oﬁarę ze zwierząt, tak jak wtedy składano takie oﬁary
Bogu Jahwe. Jednakże uczniowie Chrystusa wiedzieli, co się stało,
wiedzieli, czyją mocą ten kaleka został uzdrowiony. Wskazali na
Boga Stworzyciela, który rozdaje łaski, który zsyła deszcz z nieba,
daje urodzaje i karmi ludzi radością. Apostołowie wyznali prawdę o sobie, mówiąc: „My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy
podlegamy cierpieniom” (Dz 14, 15a). Apostołowie wyznali prawdę
o sobie. Słuchając dzisiaj tej historii, winniśmy pamiętać, że wszelka
moc do czynienia dobra pochodzi od Pana Boga. Nie przypisujmy
sobie zatem za wiele. Nawet wtedy, gdy nam się uda coś dobrego
zrobić, gdy ludzie nas pochwalą, bądźmy wtedy skromni i pokorni.
Nie przyjmujmy chwały od ludzi, pamiętając że chwała, uwielbienie
należą się przede wszystkim Bogu. W uznawaniu wielkości Pana
Boga, Jego mocy nad światem, nad nami, leży nasza wielkość i nasza pomyślność. My niekiedy chcemy zdobywać naszą wielkość na
drodze gromadzenia wartości doczesnych, na drodze gromadzenia
majątku, kasy. Niektórzy szukają wielkości na drodze zdobywania
władzy, sławy, jeszcze inni nawet na drodze zaspokajania najniższych
instynktów. Pamiętajmy jednak, co nas czyni wielkimi – przebywanie
w jedności z Bogiem, który udziela nam swojej mocy.

2. Zachowanie przykazań sprawdzianem miłości do Pana Boga
Pan Jezus mówi dziś do nas w Ewangelii: „Kto ma przykazania
moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje [...] Jeśli Mnie kto miłuje,
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będzie zachowywał moja naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać” (J 14, 21. 23). Naszym
powołaniem jest zachowywaniem Bożych przykazań, wśród których
najważniejsze jest przykazanie miłości. W życiu i posłudze strażaków to przykazanie jest realizowane przez niesienie pomocy ludziom
w potrzebie, czy to podczas gaszenia pożarów, czy to w czasie powodzi, czy huraganów, trąb powietrznych, czy też w czasie wypadków
drogowych. Jest to bardzo potrzebna posługa niesienia pomocy ludziom dotkniętych nieszczęściem. Drodzy strażacy, jeśli to czynicie
bezinteresownie, z oddaniem, z miłością do człowieka, wtedy wzrasta
wasza wielkość. Taką postawę miłości, postawę niesienia pomocy
zachowujmy też w naszych rodzinach. Czasem jest nam łatwiej pomagać osobom obcym, a trudniej być cierpliwym i serdecznym dla
osób z najbliższego otoczenia.

3. Otwarcie się na Ducha Świętego
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi: „A Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,
26). W drugiej części okresu wielkanocnego liturgia Kościoła kieruje
nasze spojrzenie na Ducha Świętego, który działa w umysłach i sercach
uczniów Chrystusa. Niekiedy tracimy świadomość działania Ducha
Świętego w naszym życiu. Gdy mamy moc Ducha Świętego łatwiej
nam być świadkami prawdy, łatwiej nam o poświęcenie, o łatwiej
nam być jest dobrymi.

Zakończenie
Prośmy dziś św. Floriana o wstawiennictwo u Boga, abyśmy byli
ludźmi miłości, abyśmy chętnie sobie nawzajem pomagali, abyśmy
byli zawsze otwarci na moc Ducha Świętego. Amen.

Bp Ignacy Dec, Cuda Ducha Świętego związane ze św. Janem Pawłem II...
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6.
BP IGNACY DEC

CUDA DUCHA ŚWIĘTEGO ZWIĄZANE
ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II
I KS. KARD. HENRYKIEM GULBINOWICZEM
Świdnica, 18 maja 2015 r. – Homilia wygłoszona w katedrze
świdnickiej podczas uroczystości jubileuszu 65-lecia kapłaństwa;
45-lecia sakry biskupiej, 40-lecia nominacji na arcybiskupa
metropolitę wrocławskiego i 30-lecia otrzymania godności
kardynalskiej ks. kard. Henryka Gulbinowicza, b. metropolity
wrocławskiego – zakończenie X Dni Papieskich

I. Słowo powitania przed Mszą św.
Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj w naszej katedrze, na
zakończenie X edycji Dni św. Jana Pawła II, zwanymi pierwotnie Dniami
Papieskimi. Naszej świętej liturgii przewodniczy dziś Jego Eminencja
ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, długoletni metropolita wrocławski, uczestnik prawie wszystkich dotychczasowych Dni Papieskich.
Eminencjo, najdostojniejszy i bardzo nam drogi Księże Kardynale, serdecznie i z wielkim szacunkiem witamy Eminencję w naszej świątyni
katedralnej. Dziękujemy za obecność, za dzisiejszą modlitwę z nami.
Pod przewodnictwem Waszej Eminencji w obecnej Eucharystii
podziękujemy Panu Bogu za osobę i życie św. Jana Pawła II, w dniu
jego 95. rocznicy urodzin, a także w 10. rocznicę odejścia do wieczności
i w pierwszą rocznicę jego kanonizacji. Będziemy się także szczerze
i serdecznie modlić w intencji Waszej Eminencji w roku wspaniałych,
wysokich jubileuszy Księdza Kardynała. Są to: 65. rocznica święceń
kapłańskich, która przypadnie 18 czerwca br.; 45. rocznica święceń
biskupich, która minęła 8 lutego br., 40. rocznica nominacji na arcybiskupa metropolitę wrocławskiego, która przypada 15 grudnia br.
oraz 30. rocznica otrzymania godności kardynalskiej, która minie za
kilka dni – 25 maja br.
Na naszym modlitewnym spotkaniu witam serdecznie duchowieństwo diecezjalne i zakonne na czele z ks. bpem Adamem Bałabuchem,
wikariuszami biskupimi, księżmi infułatami i proboszczami paraﬁi
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naszego miasta. Witam wspólnotę naszego Wyższego Seminarium
Duchownego na czele z Księdzem Rektorem. Witam osoby życia
konsekrowanego.
Witam z szacunkiem naszych parlamentarzystów. Witam serdecznie panią Beatę Moskal-Słaniewską, prezydent naszego miasta wraz
z osobami towarzyszącymi. Witam i pozdrawiam inicjatorów i organizatorów tych dni: ks. prałata Jana Bagińskiego i pana Andrzeja
Protasiuka, obchodzącego dzisiaj rocznicę swoich urodzin. Witam
pana Henryka Kocha, prezesa dolnośląskiego oddziału „Civitas
Christiana” i panią Annę Adamczyk, prezeskę oddziału wałbrzyskiego tejże instytucji. Witam dyrektorów szkół na czele z panią dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. Mariusza
Zaruskiego w Świdnicy. Witam przedstawicieli służby mundurowych:
straży miejskiej, policji, i harcerzy.
Witam poczty sztandarowe, witam chórzystów i wszystkich zgromadzonych w katedrze, dotąd nie powitanych.
Waszą Eminencję proszę o przewodniczenie naszej Eucharystii
o słowo do nas i o końcowe błogosławieństwo.

II. Homilia
Eminencjo, najdostojniejszy Księże Kardynale,
Ekscelencjo, drogi nasz księże Biskupie Adamie,
Drodzy bracia kapłani wszystkich godności i piastowanych urzędów,
Szanowni parlamentarzyści, pani prezydent i wszyscy inni powitani
na początku naszej Eucharystii.
W liturgii Kościoła znajdujemy się między dwoma ważnymi uroczystościami: między Wniebowstąpieniem Pańskim i Zesłaniem Ducha
Świętego. Liturgia Kościoła kieruje nasze oczy ku Duchowi Świętemu,
który działa we wspólnocie Kościoła i w sercu każdego z nas. Chcemy
coraz pełniej otwierać się na Jego dary, które wzmacniają naszego
ducha w sektorze umysłu, woli i serca. Dzięki Duchowi Świętemu
stajemy się zdolni do życia w prawdzie i w miłości.
Biorąc pod uwagę szczególny charakter dzisiejszej uroczystości,
zechciejmy w niniejszym słowie wskazać na cuda Ducha Świętego
widoczne w życiu św. Jana Pawła II a także na cuda, które możemy
dostrzec w życiu naszego dostojnego Jubilata, Księdza Kardynała,
naszego dzisiejszego głównego Celebransa
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1. Cuda Ducha Świętego w życiu św. Jana Pawła II
Cudów w życiu św. Jana Pawła II było z pewnością wiele. Wskażemy
jedynie na trzy, które najbardziej rzucają się w oczy.
a) Cud pierwszy – to sam wybór polskiego kardynała z Krakowa
na Biskupa Rzymu. W czasach nowożytnych od kilku wieków Stolica
Apostolska była obsadzana przez włoskich kardynałów. To, iż po
przeszło czterech wiekach kardynałowie Kościoła odważyli się powierzyć urząd następcy św. Piotra nie Włochowi, ale kardynałowi
z Polski było rzeczywiście cudownym dziełem Ducha Świętego. Był
to akt odwagi spowodowany przez Ducha Świętego, który czuwa
nad Kościołem.
b) Cud drugi – to ocalenie życia w czasie zamachu na życie
Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 r. Niedoszły zbrodniarz był
bardzo dobrze przygotowany do wykonania zleconego mu zadania: miał w ręku najlepszą broń; był wytrenowany. Nie był to
jego pierwszy zamach na życie drugiego człowieka. Wiele było
udanych, chociaż nie ujawnionych, a ten stał się jawny i nieskuteczny. Zamachowiec, będąc w więzieniu w czasie odwiedzin
papieża, zapytał go: dlaczego nie zginąłeś? Miałem przecież
najlepszą broń. Wszystko było wyćwiczone. Jan Paweł II wtedy
mu odpowiedział: „Bo to tak jest, że człowiek strzela a Pan Bóg
kulę nosi”. Święty Jan Paweł II miał do końca życia świadomość,
że cudownie ostał się przy życiu. Ocalenie zawdzięczał Matce
Najświętszej, której tak często powtarzał: Totus Tuus – „Cały
Twój”. Dlatego też w rocznicę zamachu, 13 maja 1982 r. pojechał do Fatimy, by bezpośrednio podziękować Maryi za ocalenie
życia i by zostawić relikt zamachu, jedną z kul, która przeszyła
jego ciało.
c) Cud trzeci – to upadek komunizmu, bloku wschodniego i muru
berlińskiego; to także cud związany z posługą ówczesnego Piotra
naszych czasów. Nikt nie przypuszczał, że komunizm da się rozmontować bez wojny, bez przelewu krwi. Tego nawet sam Papież
nie przypuszczał, że tak szybko i tak łagodnie to nastąpi. To Duch
Święty natchnął go, by na Placu Zwycięstwa w Warszawie wypowiedzieć te słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej
Ziemi”. Papież autentycznie cieszył się tym wydarzeniem. Pokazywał
nam także przez wiele lat, jak mamy zagospodarowywać odzyskaną
wolność.
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2. Cucha Ducha Świętego w życiu ks. kard. Henryka
Gulbinowicza
a) Cud pierwszy – objęcie metropolii wrocławskiej. Po śmierci
ks. kard. Bolesława Kominka nastąpiła potrzeba obsadzenia bardzo
ważnej stolicy arcybiskupiej we Wrocławiu. Niemal przez dwa lata
trwały starania władz kościelnych o obsadzenie wolnej stolicy biskupiej Dolnego Śląska. Byli kandydaci rządowi, kandydaci Prymasa
Tysiąclecia a nawet samego Papieża. Władze komunistyczne przez
wiele miesięcy blokowały obsadzenie wakującego arcybiskupstwa.
Duch Święty miał jednak swoje plany. Do Wrocławia – po prawie
dwuletnim wakansie stolicy biskupiej przyszedł z Białegostoku młody
biskup Henryk Gulbinowicz.
b) Cud drugi – wybór przez papieża Jana Pawła II na miejsce 46.
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego miasta Wrocławia.
Kongres ten odbył się w dniach od 25 maja do 1 czerwca 1997 r.
Ksiądz Kardynał miał zaszczyt przyjmować w Stolicy Dolnego Śląska
po raz drugi Ojca Świętego Jana Pawła II oraz najwybitniejszych
hierarchów Kościoła z całego świata. Wrocław wtedy pokazał się
światu i Kościołowi jako żywotna cząstka Chrystusowego Kościoła.
c) Cud trzeci – jeden z najdłuższych „pontyﬁkatów” biskupich we
Wrocławiu, wielkie jubileusze
Dokonania pasterskie Księdza Kardynała są ogromne, zwłaszcza
w Kościele na Dolnym Śląsku. Jako dobry pasterz rozwinął Ksiądz
Kardynał szeroką, wielokierunkową działalność duszpasterską i organizacyjną. Poszerzał sieć paraﬁalną i dekanalną. Zainicjował budowę nowych kościołów i kaplic oraz punktów katechetycznych.
Szczególną troską otoczył Metropolitalne Wyższe Seminarium
Duchowne i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, dbając
o odpowiednią kadrę naukową i wychowawczą, polepszając także
bazę mieszkaniową i dydaktyczną dla księży profesorów, alumnów
i świeckich studentów. 21 czerwca 1983 r. gościł we Wrocławiu po raz
pierwszy Ojca Świętego Jana Pawła II. Wcześniej, w stanie wojennym,
zorganizował Arcybiskupi Komitet Charytatywny, który niósł pomoc
osobom internowanym i doświadczanym przez rygory stanu wojennego. W latach 1985-1991 przeprowadził pierwszy powojenny Synod
Archidiecezji Wrocławskiej, który przyczynił się do ożywienia życia
religijnego w archidiecezji. Dwukrotnie przyjmował młodzież europejską w ramach Europejskiego Spotkania Młodych, organizowanego
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przez Międzynarodową Wspólnotę Ekumeniczną z Taizé. (28 XII
1989 – 2 I 1990 oraz 28 XII 1995 - 1 I 1996). We wrześniu 1990 r.
wprowadził w ramach formacji seminaryjnej Annus propedeuticus
(Rok wstępny), uprzedzając zalecenia Synodu Biskupów z jesieni
tegoż roku. Przygotował bazę do zaistnienia w 1992 roku diecezji
legnickiej. Zlikwidował ostatnie, wojenne rany katedry wrocławskiej,
ozdabiając jej wieże gotyckimi hełmami.
Innym doniosłym wydarzeniem w długoletnim posługiwaniu
Księdza Kardynała na Dolnym Śląsku było świętowanie millennium
diecezji wrocławskiej, które przypadło w czasie Wielkiego Jubileuszu
Chrześcijaństwa Roku 2000. Wrocław gościł wówczas legata papieskiego, prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, wielu hierarchów
kościelnych, ludzi świata nauki, kultury i polityki.
W czasie posługi pasterskiej w archidiecezji wrocławskiej zostało
wyświęconych na biskupów aż sześciu kapłanów tejże archidiecezji:
ks. Tadeusz Rybak (24 VI 1977), ks. Adam Dyczkowski (26 XI 1978),
ks. Józef Pazdur (12 I 1985), ks. Jan Tyrawa (4 XI 1988), ks. Edward
Janiak ( 30 XI 1996) i mówiący te słowa (25 III 2004). Ponadto
z diecezji wrocławskiej zostali wybrani czterej biskupi diecezjalni.
Bardzo duże zasługi położył także ks. kard. Henryk Gulbinowicz
w dziele integracji wrocławskiego środowiska naukowego. Poczynając
od stycznia 1987 roku, Ksiądz Kardynał zapraszał pracowników naukowych i administracyjnych wszystkich uczelni Wrocławia na spotkania opłatkowe. Była to bardzo cenna inicjatywa, która zyskała
sobie niezwykłą akceptację w środowisku akademickim Wrocławia.
Nie dziwimy się, że otrzymał na czterech uczelniach Wrocławia tytuł
doktora honoris causa, a od Prezydenta Rzeczypospolitej, jako pierwszy człowiek na Dolnym Śląsku, najwyższe odznaczenie państwowe
Order Orła Białego.
Inną, cenną inicjatywą w dziedzinie krzewienia nauki chrześcijańskiej były coroczne jesienne Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz
powoływanie w większych ośrodkach wiejskich i mniejszych miast
tzw. uniwersytetów ludowych. Zadaniem tych ostatnich było promowanie nauki społecznej Kościoła oraz katolickiej nauki o małżeństwie
i rodzinie.
Dużą wagę przywiązywał także Ksiądz Kardynał do odrodzonej
w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia Akcji Katolickiej,
organizacji zrzeszającej świeckich katolików, promującej wartości
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chrześcijańskie w życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym
i politycznym
Wszystkie te działania duszpasterskie, kulturalne i społeczne
zawsze opromienia Jego wspaniała osobowość. Wśród pięknych
przymiotów osobowych Księdza Kardynała na pierwszym planie
uwidaczniają się: szacunek do człowieka i chrześcijański optymizm.
To czyni z Niego wielkiego promotora wartości humanistycznych
i chrześcijańskich w polskim Kościele i Narodzie.
Swoją miłość rozdawał ubogim i biednym. Nikt, kto przychodził
do Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu z prośbą o wsparcie, nie odchodził stamtąd z pustymi rękami.

Zakończenie
Eminencjo, diecezja Świdnicka jako cząstka Kościoła na Dolnym
Śląsku, składa dziś Eminencji homagium czci. Dziękujemy za doznaną życzliwość, otrzymane dobro i winszujemy obﬁtych darów Ducha
Świętego na jesień życia. W duchu wdzięczności i miłości modlimy się
do Pana Niebios, by zachował Cię wśród nas po najdłuższe lata. Amen.

7.
BP IGNACY DEC

„GRATI ESTOTE” – „BĄDŹCIE WDZIĘCZNI”
Świdnica, 1 czerwca 2015 r. – Homilia wygłoszona w kościele
pw. Matki Bożej Królowej Polski, podczas uroczystości 30-lecia
święceń kapłańskich

Wstęp
Eminencjo, najdostojniejszy Księże Kardynale,
Czcigodni księża jubilaci na czele z ks. prałatem Rafałem,
tutejszym proboszczem,
Wszyscy pozostali bracia w kapłaństwie,
Drodzy bracia i siostry!
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Gdy dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za dar kapłaństwa tych naszych braci perłowych jubilatów i za Boże błogosławieństwo, jakie im
towarzyszyło przez 30 lat w ich posłudze kapłańskiej, spojrzyjmy na
ich przeszłość i teraźniejszość w świetle usłyszanego słowa Bożego.

1. Dwie kategorie ludzi w dzisiejszych czytaniach biblijnych
W dzisiejszych czytaniach biblijnych odnajdujemy dwie kategorie
ludzi. Pierwszą reprezentuje bogobojny Tobiasz a drugą niemiłosierni dzierżawcy winnicy. Tobiasz jest człowiekiem prawym. Został
uprowadzony do niewoli przez króla asyryjskiego Salmanassara.
Wykorzeniony ze swego środowiska, pozbawiony świątyni, otoczony
wrogo nastawionymi poganami, przemienia własny dom na świątynię
modlitwy i ognisko bogobojnego i uczynnego życia. Jest człowiekiem, który znalazłszy się w niewoli, nie opuścił drogi prawdy. Bał się
bardziej Boga aniżeli króla, dlatego wbrew zakazowi królewskiemu,
pod osłoną nocy, grzebał zabitych. Sąsiedzi ostrzegali go, że naraża
się przez to na śmierć, ale on słuchał głosu sumienia i chciał być
posłuszny prawu Bożemu a nie królewskiemu.
Drugą kategorię ludzi reprezentują dzierżawcy winnicy. Zachowali
się fatalnie wobec właściciela winnicy. Gdy ten wysyłał swoje sługi,
by odebrać od nich część należną z plonów winnicy, oni jednego
z wysłańców obili i odesłali z niczym, drugiego zranili i znieważyli,
następnego zabili, a innych jeszcze posłanych obili lub pozabijali.
Trzeba podziwiać dobroć i cierpliwość właściciela, który aż dotąd
nie wyciągnął z tych łajdactw żadnych karnych konsekwencji, lecz
na koniec posłał jeszcze własnego syna, mając nadzieję, że wreszcie
on dogada się z dzierżawcami. Niestety, oni chciwi na majątek, pazerni na korzyści materialne, zabili nawet syna właściciela winnicy.
Dopiero wtedy właściciel wytracił rolników, a winnicę oddał innym.
Drodzy bracia i siostry, popatrzmy jak te dwie kategorie ludzi można
odnaleźć na drodze życia naszych księży jubilatów. Spójrzmy najpierw
na ich lata seminaryjne, a następnie na lata ich posługi kapłańskiej.

2. Prawi Tobiaszowie i niemiłosierni dzierżawcy w latach
studiów seminaryjnych (1989-1985)
Prawego Tobiasza i znieważane sługi przez różnych oprawców
waszych lat seminaryjnych odnajdujemy, patrząc chronologicznie
w kard. Stefanie Wyszyńskim, Ojcu Świętym Janie Pawle II, ks.
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Jerzym Popiełuszko, w naszym Księdzu Kardynale, w wielu naszych
wychowawcach i profesorach. Prymas Tysiąclecia był stróżem prawa
Bożego w naszym uciskanym przez komunistów Narodzie, broniąc
go przez laicyzacją i zepsuciem moralnym. W pewnym momencie
powiedział: Non possumus. Przez narzuconych Narodowi dzierżawców był szykanowany, opluwany, a wcześniej więziony. Gdy
kończyliście drugi rok studiów, byliście świadkami jego odejścia
do wieczności. Ostatecznie Naród stanął po jego stronie. W czasie
jego pogrzebu w dniu 31 maja 1981 r. napisano mu na transparencie słowa: „Niekoronowanemu Królowi Polski – Kardynałowi
Stefanowi Wyszyńskiemu”.
Papież Jan Paweł II, posłany przez właściciela winnicy, Jezusa
Chrystusa, do ówczesnych dzierżawców, wołał donośnym głosem
z Watykanu i z Warszawy: „Nie lękajcie się!: Otwórzcie drzwi
Chrystusowi; Człowiek, rodzina jest drogą Kościoła”. Niemiłosierni
dzierżawcy uknuli na niego zamach, chcieli go zabić. Przeżywaliście
ten czas pod koniec drugiego roku waszych studiów. A ks. Jerzy
Popiełuszko, wysłannik właściciela winnicy padł pod ciosem niemiłosiernych dzierżawców. Od 19 października 1984 r., na ostatnim
roku waszych studiów, przeżywaliśmy ten dramat porwania i zabicia
dobrego, odważnego pasterza. Informowano nas także o śmierci ks.
Niedzielaka, Suchowolca i o represjonowaniu wielu innych prawych
kapłanów w stanie wojennym. Nie chcemy też zapominać o spaleniu samochodu naszego Arcypasterza podczas posługi pasterskiej
w Złotoryi.
Jednakże pojawiły się i zwycięstwa. Drodzy bracia, kończyliście
studia seminaryjne i swoją formację seminaryjną radosnymi święceniami biskupimi ojca Józefa Pazdura i ozdobieniem naszego arcypasterza purpurą kardynalską. Przed tygodniem minęła 30 rocznica
tego radosnego wydarzenia, które miało miejsce na ﬁniszu waszej
drogi do kapłaństwa.

3. Prawi Tobiaszowie i niemiłosierni dzierżawcy w latach
posługi kapłańskiej (1985-2015)
Drodzy bracia i siostry! Nie jesteśmy w stanie dokładnie i szczegółowo wskazać na aktualność dzisiejszego słowa Bożego w trzydziestoletniej posłudze kapłańskiej naszych jubilatów. Wskażmy
jedynie ogólnie na aktualność przypowieści o dzierżawcach winnicy.
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Zadziwiające jest to, jak ta przypowieść mocno przypomina obecną
sytuację w naszej europejskiej cywilizacji, w naszej posłudze kapłańskiej. Kościół jest tym dobrym Tobiaszem, który modli się i pełni
uczynki miłosierdzia wobec świata. Powszechnie wiadomo, że Kościół,
głosząc przez pokolenia Ewangelię istotnie utrwalił w naszej kulturze świadomość godności człowieka. Kościół istotnie przyczynił się
do tego, że nasza cywilizacja przoduje we wrażliwości na człowieka
biednego, chorego, dyskryminowanego. To Kościół wyniósł sumienie na należne mu miejsce i głośno przypomina o prawie do życia
zarówno dzieci poczętych, jak i niedołężnych starców.
I o tym właśnie Kościele mówi się w wielu środowiskach takim
tonem, jakby był on rakiem naszej cywilizacji, główną przeszkodą do
osiągnięcia harmonii społecznej, zaś o jego historii tworzone są aż tak
niesprawiedliwe stereotypy, że można by sądzić, iż Kościół jest jakąś
organizacją przestępczą. Na naszych oczach kultura europejska nie
tylko wypiera się Chrystusa, ale chciałaby Go wyrzucić na śmietnik
historii, po prostu Go zamordować.
Ale Pan historii, miłosierny i sprawiedliwy Bóg nie pozwoli na to.
Jezus był w historii i jest dzisiaj prześladowany i zabijany w swoich
uczniach, wyznawcach, ale ciągle zmartwychwstaje i zsyła na swoich
Ducha Świętego. Dlatego jesteśmy w Jego służbie.

Zakończenie
Drodzy bracia jubilaci! Na zakończenie uświadommy sobie, że
jako kapłani znajdujemy się w podwójnej sytuacji. Z jednej strony
jesteśmy dzierżawcami w Pańskiej Winnicy. Ten, który nas powołał do swojej Winnicy ma prawo oczekiwać od nas części plonów:
naszej wdzięczności i miłości. Z drugiej zaś strony jesteśmy także
wysłannikami Pana, byśmy domagali się od ludzi będących w Winnicy
Pańskiej, aby część plonów oddawali Bogu, by pamiętali, kto jest
panem Winnicy i że Jemu należy się wdzięczność i posłuszeństwo.
Jako więc dzierżawcy i wysłannicy Pana, strzeżmy Bożego prawa. Nie
schodźmy – za wzorem Tobiasza – z drogi prawdy. Miejmy także
respekt dla prawa państwowego, ale gdy ono sprzeciwia się prawu
Bożemu, słuchajmy bardziej Boga niż ludzi. Niech Pan odnowi w nas
łaskę święceń, napełni nas światłem i mocą Ducha Świętego, abyśmy Ewangelią Jezusa kształtowali serca ludzi i świat, do którego
zostaliśmy posłani. Amen.
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8.
BP IGNACY DEC

TAJEMNICA EUCHARYSTII
Świdnica, 4 czerwca 2015 r. – Homilia w wygłoszona w katedrze
świdnickiej w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Wstęp
Drodzy bracia i siostry, nawet najlepsze potrawy mogą się nam
znudzić. Nawet do najbardziej kochanych, bliskich ludzi możemy się
przyzwyczaić. Podobnie może być z Panem Bogiem i z Mszą świętą.
Dlatego też na początku postawmy pytanie: Po co jest święto Bożego
Ciała? Odpowiedź damy następującą: aby ożywić naszą wiarę w cud
prawdziwej obecności Jezusa pod postaciami chleba i wina, abyśmy
byli wdzięczni za niezwykły dar, jakim jest Komunia Święta. Jezus
przychodzi do nas w białej hostii, bo chce w nas zamieszkać, zjednoczyć się z nami. On jest w nas, a my w Nim. Chcemy to sobie
dzisiaj przypomnieć, na nowo uświadomić, by nie zatracić wielkości
tej rzeczywistości, z którą spotykamy się w każdą niedzielę, a wielu
z nas nawet codziennie.
Spróbujmy odnowić nasze spojrzenie na Eucharystię w oparciu
o usłyszane słowo Boże.

1. Dwa przymierza przez krew
W pierwszym i trzecim czytaniu mamy dziś zestawione dwa przymierza: pierwsze zostało zawarte u podnóża góry Synaj, po ogłoszeniu
Dekalogu – Dziesięciu Przykazań, a drugie w Wieczerniku, podczas
Ostatniej Wieczerzy. Przymierze zawsze zakłada dwie strony, które
zobowiązują się do wierności. Z jednej strony jest Bóg, z drugiej człowiek. Gdy Mojżesz zszedł z góry i obwieścił ludowi wszystkie słowa
Pana i wszystkie Jego zalecenia, wtedy lud odpowiedział: „Wszystkie
słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy [...] Wszystko, co powiedział
Pan, uczynimy i będziemy posłuszni” (Wj 24, 3b. 7b). Wtedy Mojżesz
wziął krew z oﬁary cielców i pokropił nią ołtarz, a następnie lud i powiedział: „Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami” (Wj 24,
8). Coś podobnego wydarzyło się w Wieczerniku. Nie było tu ciała
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cielców do spożywania i nie było krwi do pokropienia uczestników
uczty. Zamiast mięsa z cielców Jezus dał do spożywania chleb, który przemienił w swoje Ciało. Powiedział do uczniów: „Bierzcie, to
jest Ciało moje” (Mk 14, 22b). Potem wziął kielich i odmówiwszy
dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To
jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” (Mk 24,
24). Pierwsze przymierze niejednokrotnie było zrywane przez naród
wybrany. Izraelici nie wypełniali tego, co przyrzekli, nie zawsze byli
Bogu posłuszni, jak obiecywali. Tymczasem Bóg pozostawał zawsze
wierny złożonym przyrzeczeniom. Podobnie jest i dzisiaj, my także nie
zawsze jesteśmy wierni nauce, którą Jezus ogłosił i którą potwierdził
swoją krwią przelaną na krzyżu za nasze grzechy. Ta Krew Chrystusa
oczyszcza nas z naszych grzechów.
W drugiej części naszego rozważania, przypomnijmy sobie, co
nam daje dobre spożywanie Ciała Pańskiego, przyjmowanie Komunii
Świętej?

2. Owoce przyjmowania Ciała Pańskiego
a) Najpierw uświadommy sobie, że z przyjmowaniem Eucharystii
nie jest tak jak z dzieleniem się opłatkiem podczas wieczerzy wigilijnej. Kiedy dzielimy się opłatkiem, to nawet jeżeli jest to tylko jeden
opłatek, ja spożywam inną jego cząstkę niż ty. Kiedy zaś przyjmuję
Komunię Świętą, ja i ty, i każdy z nas, przyjmuje to samo Ciało, które
dzisiaj przyjęło lub przyjmie miliony innych, to samo, które spożywali
apostołowie oraz wszyscy doprowadzeni przez nich do Chrystusa,
to samo, które było spożywane w kolejnych pokoleniach, i to samo,
które będzie spożywane w pokoleniach, które nadejdą.
b) Po drugie, przyjmując Komunię Świętą, nabieramy coraz większego podobieństwa do Chrystusa, dokonuje się w nas coraz większe
nasze „uchrystusowienie”.
c) Po trzecie, Eucharystia, którą przyjmujemy staje się dla nas
potężnym źródłem Bożej pomocy w trudnych sytuacjach naszego życia,
staje się mocą wśród nasilających się pokus niewiary, zniechęcenia,
nienawiści czy rozpusty.
d) Po czwarte, przyjmowanie Eucharystii zobowiązuje nas do dawania siebie potrzebującym . Przypomnijmy, że Chrystus ustanowienie
Eucharystii w Wieczerniku złączył z umywaniem nóg apostołom. Przez
to zobowiązał nas, by konsekwencją Eucharystii była służba drugim.
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Zakończenie
Dziękujmy dziś za dar Eucharystii, za obecność Pana Jezusa wśród
nas, za dostęp do Jego Najświętszej Oﬁary, za Pokarm, który daje
nam życie, życie wiary i miłości tu na ziemi i życie wieczne w niebie.
Amen.

9.
BP IGNACY DEC

OD RELIGIJNOŚCI DEWOCYJNEJ
DO RELIGIJNOŚCI EWANGELICZNEGO
ŚWIADECTWA
Świdnica, 6 czerwca 2015 r. – Homilia w kaplicy Wyższego
Seminarium Duchownego dla prezesów Rad Paraﬁalnych

1. Dwie formy religijności: formalistyczna-dewocyjna
i autentycznie ewangeliczna
W Ewangelii dzisiejszej znajdujemy dwie kategorie ludzi o dwóch
różnych formach religijności. Jedni odznaczają się religijnością dewocyjną, formalistyczną, drugich znamionuje religijność ewangelicznej
miłości. Przedstawicielami tej pierwszej byli uczeni w Piśmie, którzy
objaśniali księgi natchnione. Przy tym objaśnianiu często dodawali do
nich dziesiątki formalistycznych przepisów, które były nie do spełnienia dla prostego ludu, a których oni sami także nie wypełniali. Pan
Jezus mówi o nich: „Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych
szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach
i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru
odprawiają długie modlitwy” (Mk 12, 38-40). Byli to po prostu hipokryci. Udawali pobożnych, długo modlących się, a w rzeczywistości
pchali się na pierwsze miejsca i ograbiali biednych.
Jako przykład, wzór autentycznej religijności przedstawia Pan
Jezus ubogą wdowę, która do skarbony wrzuciła dwa pieniążki, czyli
jeden grosz. Obiektywnie było to niewiele w stosunku do tego, co
wrzucali inni. Jednakże Chrystus zwraca uwagę, że to właśnie ona
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wrzuciła najwięcej ze wszystkich. Oni bowiem „wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała
na swe utrzymanie (Mk 12, 44).
Przykładem tej formy pobożności jest także starotestamentalny
Tobiasz. Anioł Rafał go wychwalał nie tylko za modlitwę, której poświęcał wiele czasu, ale chwalił go również za to, że wbrew zakazowi
królewskiego grzebał umarłych, narażając się przez to na srogą karę,
nawet na śmierć. Z pokorą i cierpliwością potraﬁł także przyjąć bolesne doświadczenie swej ślepoty, z której na końcu został uzdrowiony.

2. Religijność dzisiejszych chrześcijan
Te dwie kategorie ludzi z łatwością odnajdziemy wśród dzisiejszych chrześcijan. Są czasem bardzo religijni ludzie, którzy potraﬁą
przychodzić na nabożeństwa, brać udział w pielgrzymkach, zachowywać zwyczaje religijne, ale z tej pobożności niekiedy prawie nic nie
wynika, gdyż potraﬁą być przykrymi dla swoich najbliższych, czasem
nie potraﬁą przebaczyć. Kiedyś przyjechała do mnie do kurii starsza
kobieta. Przyszła ze skargą na kierownika zakładu pogrzebowego,
ponieważ na miejscu przez nią zarezerwowanym, przez pomyłkę czy
jakieś niedopatrzenie, pochowano jakiegoś człowieka. Było to już kilka
dni po pogrzebie. Miejscowy ksiądz proboszcz i kierownik zakładu pogrzebowego prosili, żeby się pogodziła z tym faktem. Zaproponowano
jej, by wybrała sobie jakieś inne, dogodne miejsce. Ona jednak na
nic się nie zgodziła i powiedziała, że temu szefowi ekipy cmentarnej
nigdy nie przebaczy i że jeśli biskup jej tego nie załatwi, to odda
sprawę do sądu. Próbowałem spokojnie ją zachęcić, żeby ustąpiła
i zgodziła się na propozycję zarządcy cmentarza. Nie dała się nakłonić
i ciągle powtarzała, że mu nie przebaczy. Zapytałem o jej pobożność,
o modlitwę, o uczęszczanie na Mszę św. Powiedziała, że wszystkie
obowiązki religijne pilnie spełnia. Zapytałem więc ją co znaczą dla
niej słowa wypowiadane w modlitwie Pańskiej: „I odpuść nam nasze
winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Starałem się
jej pokazać, że okłamuje Pana Boga, mówiąc że odpuszcza swoim
winowajcom, a w rzeczywistości im nie przebacza.

3. Na czym ma polegać nowa ewangelizacja?
Naszym zadaniem jest pomaganie ludziom przeżywać ich religijność w autentyczny sposób. Czasem świeccy mogą w tej dziedzinie
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zrobić więcej niż księża. Niech nas np. boli nieobecność naszych
domowników i sąsiadów na niedzielnej Mszy św. Wielu z naszych
znajomych odeszło, odzwyczaiło się od Kościoła. Należą do niego
formalnie przez chrzest, ale żyją jak niewierzący, żyją na co dzień
jakby Boga nie było. Nie wolno nam się z tym faktem pogodzić. Jeśli
nic w tej sprawie nie czynimy, to może to oznaczać, że się z taką
sytuacją godzimy. Nie mówmy, że nic tu się nie da się zrobić, nie
mówmy, że perswazje nie pomagają. Nie rozgrzeszajmy się i nie
łudźmy się, że oni może kiedyś wrócą. Być może, że ktoś wyprosi
im łaskę powrotu u Pana Boga, ale może być i tak, że bez naszej
pomocy nie wrócą.
Tak wielu ludzi dało się zideologizować propagandzie medialnej,
w ostatnich latach tak bardzo agresywnej wobec Kościoła. Nam zarzucają, że my dzielimy i że posługujemy się mową nienawiści. A przecież
jest właśnie odwrotnie. To wielu polityków i dziennikarzy mówi z nienawiścią, obelgą, czasem kpiną o pasterzach Kościoła. Wyolbrzymiają
potknięcia osób duchownych. Twierdzą, że wielu duchownych nie
rozumie współczesności, że pozostają w ciemnym średniowieczu, że
nie rozumieją wymogów naszych czasów, potrzeb współczesności.
W kampanii przedwyborczej próbowano obrzydzić ludzi Kościoła,
żeby oni utracili autorytet w społeczeństwie. Odwoływano się do
ciemnego średniowiecza. Kto jednak średniowiecze nazywa ciemnym,
ten jest niedouczonym. Ktoś taki przedłuża mowę dawnych komunistów, bezbożników, którzy np. św. Tomasza nazywali największym
obskurantem średniowiecza i zwolennikiem ustroju burżuazyjnego.
W ostatnich dniach maja br. w sanktuarium maryjnym
w Skrzatuszu, na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, odbył się
III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji, poświęcony ewangelizacji środowisk wiejskich, który przebiegał pod hasłem „Skarb w roli”.
W kongresie uczestniczyło blisko pół tysiąca osób z całej Polski, w tym
ponad 70 kapłanów i tyleż sióstr zakonnych. Na miejsce kongresu
wybrano najbardziej reprezentatywną dla środowisk wiejskich diecezję
w Polsce. Nie brakuje w niej popegeerowskch wsi zaniedbanych od
strony duchowej, w których niewielki procent mieszkańców uczestniczy w niedzielnej Mszy św. Biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward
Dajczak podkreślał, że wieś posiada wielki potencjał. Na Kongresie
była też mowa o tym, że nie tylko nie należy rezygnować z pobożności
ludowej, ale że trzeba do niej powracać i ją pogłębiać. Duchowość
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ludową należy uznać za mocne narzędzie ewangelizacji, którego nie
należy się obawiać. Wagę pobożności ludowej doceniał kard. Stefan
Wyszyński i św. Jan Paweł II. Także obecny Ojciec Święty Franciszek
widzi w pobożności ludowej wielki potencjał, na którym można budować pogłębioną religijność środowisk wiejskich. W tym procesie
potrzebni są świeccy ewangelizatorzy. Samym księżom trudno jest
prowadzić owocną ewangelizację. W czasie Kongresu w Skrzatuszu
uczestnicy udali się na spotkania z mieszkańcami różnych miejscowości. Ludzie byli bardzo zadowoleni. Niektórzy pytali: „Czemu tak
rzadko do nas przychodzicie? Świadkowie Jehowy przychodzą prawie
co tydzień. Czemu nie uczycie nas, jak z nimi rozmawiać? Nie znamy
Pisma Świętego”.

Zakończenie
W zakończeniu naszych reﬂeksji sformułujmy kilka wniosków.
Wniosek pierwszy: wypełniajmy nasze codzienne życie autentyczną
modlitwą. Bez modlitwy nie ma żadnej ewangelizacji. Po drugie: nie
można jednak poprzestawać na samej modlitwie. Ludzie obojętni
sami nie przyjdą do naszych świątyń. To my powinniśmy do nich
wychodzić, wychodzić ze spokojem, z dobrym, nieagresywnym słowem. Po trzecie: naszą modlitwę i słowo wzmacniajmy uczynkami
pokutnymi. Samym chodzeniem do kościoła i codzienną modlitwą nie
przyciągniemy ludzi obojętnych do Pana Boga i do naszych świątyń.
Pociągniemy ich natomiast pokutą i świadectwem ewangelicznego
życia. Pamiętajmy o słowach Pana: „Tak niechaj świeci wasze światło
przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwali Ojca waszego,
który jest w niebie” (Mt 5, 6). Amen.
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10.
BP IGNACY DEC

FILIP ADWENT – WIERNY SYN KOŚCIOŁA
I OJCZYZNY – W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI
Niepokalanów, 13 czerwca 2015r. – Homilia podczas Mszy św. w
bazylice w Niepokalanowie podczas Mszy św. odprawianej z okazji
10. rocznicy śmierci europosła śp. dra Filipa Adwenta

Wstęp
Drodzy bracia kapłani, droga pani Alicjo wraz z córką i synem
oraz pozostałymi członkami rodziny i przyjaciółmi; szanowni: panie
i ponowie parlamentarzyści, drodzy przyjaciele i znajomi śp. Filipa
Adwenta; wszyscy tu zebrani siostry i bracia w Chrystusie!
Jesteśmy w Niepokalanowie, w dziele stworzonym przez wielkiego świętego naszego czasu, św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego.
Oddychamy tu atmosferą miłości św. Maksymiliana do Pana Boga, do
Maryi Dziewicy Niepokalanej, do Kościoła i do Ojczyzny. Cieszymy
się, że nasze spotkanie modlitewne z okazji 10. rocznicy śmierci
europosła śp. Filipa Adwenta ma miejsce w dniu, w którym Kościół
czci Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
W naszym rozważaniu podejmiemy dwa główne wątki: wątek liturgiczny związany z dzisiejszym wspomnieniem Niepokalanego Serca
Maryi oraz wątek patriotyczno-ojczyźniany związany z dziesiątą rocznicą śmierci europosła Filipa Adwenta. Na końcu wskażemy na aktualność jego życiowego przesłania i sformułujemy praktyczne wnioski.

1. Przesłanie liturgicznego słowa Bożego
Ogłoszone wśród nas słowo Boże zawiera kilka wątków. Pierwszym
z nich jest wskazanie na potrzebę radości: „Ogromnie się weselę
w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział
w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości” (Iz 61, 10).
Słowa te odnosimy dziś do Maryi. Ona je właśnie – prawie w dokładnym brzmieniu – wypowiedziała u krewnej Elżbiety, w swoim
Magniﬁcat: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu,
moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” ( Łk 1,
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46-48a). Maryja radowała się w Bogu. Dobrze wiedziała, że została
tak bardzo obdarowana przez Boga. W modlitwie uwielbienia wyznała: „wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię”
(Łk 1, 49). Maryja Matka Chrystusa i matka nasza cieszy się, gdy Ją
naśladujemy w radowaniu się przed Bogiem, gdy mamy świadomość
obdarowania nas przez Boga, gdy potraﬁmy się z Nią radować przed
Bogiem. Drodzy bracia i siostry! W tym niespokojnym, skłóconym
świecie umiejmy znajdować powody do radości. Najpierw cieszmy
się, że jest Bóg, gdyż dzięki Niemu i my jesteśmy. Mogło nas nie być,
a oto jesteśmy. Bóg chciał nas mieć, dlatego jesteśmy. Bóg umiłował nas w sercu swojego Syna. A Syn z miłości ku nam przyjął od
nas wyrok śmierci na odpuszczenie naszych grzechów. Przez Jego
zbawczą śmierć i zmartwychwstanie, przez Zesłanie Ducha Świętego
rozlało się na świat miłosierdzie Boże. Jakże często Bóg w swoim
miłosierdziu „przyodziewa nas w szaty zbawienia”, w szaty świętości.
Pierwszy raz przyodział nas na chrzcie św. A potem, gdy te szaty
pobrudziliśmy naszymi grzechami, przyoblekał nas w nowe, czyste
szaty, udzielając nam swego przebaczenia. Tyle już razy dostąpiliśmy odpuszczenia grzechów, tyle już razy Bóg na nowo ubierał nas
w szaty zbawienia, w szaty łaski uświęcającej. Czyż to nie jest powód
do radości przed Bogiem.
Drodzy bracia i siostry! Drugi ważny wątek i zarazem drugie ważne
przesłanie dla nas znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Jest w niej dziś
powiedziane: „Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto
Paschy” (Łk 2, 41). Pewnego razu Jezus się zagubił. Po trzech dniach
został znaleziony. Przy tej okazji wyjaśnił, jaka jest i jaka będzie Jego
misja: „Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca” (Łk 2, 49). To
ewangeliczne wydarzenie przypomina nam o obowiązku roztropnego
wychowywania młodego pokolenia. Powinniśmy z naszymi dziećmi
wypełniać praktyki religijne. Pamiętamy mądre powiedzenie: „słowa
pouczają, przykłady pociągają”. Znamy – być może – rodziców, którzy zachęcają swe dzieci do chodzenia do kościoła, a sami tego nie
czynią. Wówczas dzieci nabierają przekonania, że praktyki religijne
są przeznaczone tylko dla dzieci i stąd też chcą jak najszybciej stać
się dorosłymi. Maryja co roku wędrowała z Jezusem do świątyni
jerozolimskiej. Była roztropną wychowawczynią. Przestrzegała religijnych przepisów i tradycji swojego narodu. Zostawiła nam także
w tej dziedzinie piękny wzór do naśladowania.
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Ewangelia dzisiejsza zakończyła się słowami: „A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2, 51).
Maryja jest dla nas także szczególnym wzorem słuchania, rozważania
i wypełniania słowa Bożego. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie
trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny, w 1987 roku, mówił w Szczecinie:
„Trzeba, żeby nam się podobało słowo Boże. Trzeba mieć upodobanie w słowie Bożym. Jeśli jest upodobanie w słowie Bożym, to za
nim idzie działanie w duchu tego Słowa. I oto bardzo nam chodzi,
o to bardzo chodzi Kościołowi w Polsce, wszystkim moim braciom
biskupom tu obecnym z Księdzem Prymasem na czele”.
Słowo Boże ma szczególną wartość. Jest ono ciągle aktualne,
zawsze prawdziwe. Zapewnia nas o miłości Boga do nas. Uczy na
żyć w przyjaźni z Bogiem i bliźnimi. Stawia nam także wymagania,
kieruje upomnienia i zachęty. Wszystko to jest dla naszego dobra.
Patrzmy na Maryję, pierwszą chrześcijankę, pierwszą uczennicę
Chrystusa, jak Ona słuchała słowa Bożego, jak je rozważała w swoim
sercu i jak je wypełniała. Jakie to ważne, abyśmy w słowie Bożym
szukali mądrości i wskazań do naszego myślenia, mówienia i działania, do budowania lepszego świata.
Po tej reﬂeksji nad przesłaniem dzisiejszego słowa Bożego, możemy powiedzieć, że słowo to tak przykładnie wypełniał w swoim
życiu były poseł parlamentu europejskiego, dziś śp. dr Filip Adwent.
W dziesiątą rocznicę jego tragicznej śmierci przypomnijmy jakie przesłanie zostawił nam na dziś i jutro naszego życia.

2. Bóg człowiek, rodzina, Kościół i Ojczyzna w życiu śp.
Filipa Adwenta
W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa: „Plemię ich
będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy,
co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana” (Iz
61, 9). Słowa te dziś odnosimy do śp. Filipa Adwenta. Nie ginie w nas
pamięć o tym wielkim synu Kościoła i Ojczyzny, który nam pokazał
jak należy służyć Bogu, człowiekowi, rodzinie, Kościołowi i Ojczyźnie.
a) Głęboka wiara i miłość do Pana Boga
W pamiętniku dra Filipa Adwenta, pisanym w latach 1986-1995,
w formie listów do trójki jego dzieci, pod datą 31 stycznia 1991 r.
czytamy słowa: „Życie się składa z pewności i z wątpliwości. Pewności
dotyczą sfery Boskiej: wiem, że Bóg jest. Wiem, że jest Miłością.
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Wiem, że dla nas cierpiał i umarł. Wiem, że jest moim osobistym
Zbawicielem. Wiem, że nasze zadanie przez Niego dane to dążenie
do świętości. A wątpliwości natomiast dotyczą sfery ludzkiej: czy
dosyć kocham? Czy dosyć pomagam? Czy mam serce czułe, ciepłe
a nie zimne, kamienne? Czy potraﬁę wybaczać? Czy potraﬁę prosić
o wybaczenie? Jak te dwa pytania są ważne, to kiedyś zrozumiecie!
[…] Ale wszystkie są ważne. I pokora ma wami prowadzić, bo tylko
ona wam da siłę zmienić się na lepsze” (F. Adwent, Moje listy do
dzieci 1986-1995, s. 78).
Drodzy bracia i siostry! Jakaż to wielka życiowa mądrość. Jakie
to ważne wskazówki dawane przez ojca dzieciom. Takich właśnie
ojców nam dzisiaj brakuje.
W przemówieniu pana posła Filipa Adwenta, wygłoszonym w La
Baule we Francji, w niedzielę 12 września 2004 r., z okazji rozpoczęcia kampanii przeciwko konstytucji europejskiej padły m.in. słowa:
„Dla nas ta konstytucja nie posiada żadnej wartości. Odrzuca pojęcie
Boga i odzwierciedla przez to pychę jej autorów. Fakt, że nie chcą
oni Europy chrześcijańskiej w przyszłości, tego raczej się spodziewałem – dają tylko wyraz swojej konsekwencji. Ale fakt, że posuwają
butę tak daleko, że eliminują wszelkie wzmianki o chrześcijańskich
korzeniach Europy – co jest faktem historycznym – to świadczy
o ich bardzo osobliwej koncepcji tolerancji i chęci przeinaczania
historii”. Ta konstytucja niby broni praw człowieka, lecz organizuje
wszelkimi możliwymi sposobami ludobójstwo dzieci w łonie matek
[...] Duchowość ginie na rzecz materializmu”. Podobne słowa znajdowaliśmy w ustach wielkich pasterzy Kościoła: św. Jana Pawła II,
papieża Benedykta XVI czy Ojca Świętego Franciszka.
b) Szacunek i miłość do człowieka w rodzinie, w pracy i w życiu
publicznym
Szacunku do człowieka nauczył się dr Filip w domu rodzinnym,
a potem praktykował go w posłudze lekarskiej. Szacunek do człowieka i miłość do najbliższych przebija z jego tekstów, które po
nim pozostały. O jego miłości ojcowskiej do dzieci i szacunku do
człowieka, zwłaszcza do ludzi chorych, dowiadujemy się z niedawno
opublikowanej jego książki Moje listy do dzieci 1986/1995, Rzeszów
2014, ss. 109. Jestem urzeczony po lekturze tej książki. Pomyślałem
sobie, gdybyśmy dzisiaj mieli więcej takich mężów, ojców, lekarzy
i posłów inna byłaby dzisiejsza Polska.
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c) Służba Kościołowi i Ojczyźnie
Dr Filip Adwent kochał Kościół. Był głęboko religijny. Miał bardzo
dobre kontakty z wieloma biskupami i kapłanami. Nosił przy sobie
różaniec. Chętnie bywał w Kalwarii Pacławskiej. Tam też chciał być
pochowany. Po ślubie wraz z małżonką pojechał do Rokitna, by złożyć
pokłon Matce Bożej Słuchającej. Miał jedną twarz dla wszystkich.
Brzydził się hipokryzją. Odmawiał asystowania przy aborcjach, za co
ginekolodzy zakazali mu wstępu na swoje oddziały.
Jak rzadko kto mówił tak wiele o potrzebie służenia Ojczyźnie.
Gdy w październiku 1988 roku zlecono mu troskę lekarską o Jana
Pawła II w czasie jego wizyty w Strasburgu dr Adwent jako anestezjolog, wiedząc co się może stać, w związku z nagłaśnianiem informacji
o planowanym zamachu na Papieża, napisał do swoich najbliższych
w liście: „Gdybym miał zginąć, moim życzeniem jest, abyście wrócili
do Polski. Zresztą, musicie tam wrócić, bo tam jest wasze, nasze miejsce. Prawie cała rodzina. I niech nikt się temu nie ośmieli sprzeciwić;
byłoby to pogwałcenie mojej woli, jak na pewno i waszej”.
W sierpniu 1996 roku, wbrew woli rodziców, ku zdumieniu, złości
czy niedowierzania reszty rodziny i przyjaciół przeniósł się z żoną
Alicją i trójką dzieci – Marysią, Helenką i Aleksym – z Francji do
Polski. Zamieszkał w Grodzisku Mazowieckim pod Warszawą. Dla
Filipa Adwenta Polska była najważniejsza, to nie partyjne interesy
czy własne korzyści kierowały jego postępowaniem. Każda decyzja,
którą podejmował, czy miała związek z jego działalnością polityczną
czy z życiem prywatnym, miała służyć Krajowi, który został przez
niego tak bardzo umiłowany. Dewizą jego życia były słowa: „Dobro
Polski ponad wszystko”. To hasło towarzyszyło mu od młodzieńczych
lat, gdy odkrywał piękno Polski u swoich dziadków i wśród Polonii,
gdy w latach stanu wojennego jako lekarz anestezjolog, organizował
pomoc medyczną: sprzęt medyczny i lekarstwa, głównie dla szpitali
i mieszkańców Podkarpacia.
Troska o dom ojczysty kazała mu stanąć w obronie polskiej ziemi,
którą zaczęto sprzedawać w obce ręce. Dr Filip Adwent napisał w tej
sprawie w lutym 1991 r. specjalny list do prezydenta Lecha Wałęsy.
W wielu sytuacjach stawał w obronie polskiej ziemi. Oto jego słowa:
„Pamiętajmy, że Naród składa się nie tylko z tych, którzy są, ale
również w tych , którzy byli i z tych, którzy będą. Wobec tych, którzy
byli, musimy okazać szacunek. Wobec tych, którzy będą, musimy
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okazać odpowiedzialność. Naród, który traci pamięć, traci przyszłość
[...] Wchodzimy w erę, gdy narody będą walczyć o swoją tożsamość,
kulturę, odrębność, co w niczym nie wyklucza przyjaźni wobec innych
narodów! Trzeba będzie wybrać między szarym ubóstwem uniwersalizmu a bogactwem różnorodności i kultur. Pamiętajmy o tym,
że inni o nas nie pamiętają, że o nas nie myślą, i że wtedy jesteśmy
godni ich uwagi, jak mogą nas do czegoś wykorzystać”.
Kiedy indziej pisał: „Ziemi nie można produkować jak samochody. Ziemia pod żadnym względem nie jest towarem i nie może
podlegać tzw. prawom rynkowym. Ziemi nie wolno się pozbywać.
Prędzej czy później posiadanie lub brak ziemi okaże się sprawą życia
lub śmierci. [...] Co zostało siłą wzięte – zawsze da się odebrać. Co
zostało «legalnie», «ekonomicznie» wzięte już nigdy nie powróci”
(F. Adwent, Moje listy, dz. cyt. , s. 103).

3. Wnioski i wskazania praktyczne dla nas na dziś i na jutro
W oparciu o to, co dotąd powiedzieliśmy, sformułujmy kilka wniosków dla naszego codziennego życia.
a) Jako ludzie mamy w naszym organizmie dwa najważniejsze
organy, związane z naszym życiem biologicznym: mózg i serce. Mózg
jest materialną bazą dla naszego intelektu, rozumu, który jest władzą
poznawczą naszego ducha. Dzięki tej władzy poznajemy, uprawiamy naukę, tworzymy kulturę. Drugim istotnym organem naszego
organizmu jest serce, które nieustannie pracuje: skurcza się i rozkurcza, rozprowadza krew po całym organizmie. Serce biologiczne
jest jakby bazą materialną dla drugiej aktywności naszego ducha,
jaką jest miłowanie. Naszym sercem kochamy Pana Boga, kochamy
naszych bliźnich. W serce Jezusa ukochał nas Bóg. W sercu Maryi
jest miejsce, jest miłość dla każdego z nas.
Dbajmy o to, by w naszym intelekcie i w naszym myśleniu był
obecny Bóg przez wiarę, aby był obecny także w naszym sercu przez
miłość. Pamiętajmy o słowach św. Pawła Apostoła: „Czyż nie wiecie,
żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś
zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta,
a wy nią jesteście” (1 Kor 3, 16-17). Jak to miło o kimś słyszeć, że
ma Boga w sercu. Tak mówimy o Maryi, że miała Boga w swoich
myślach i w swoim sercu. Także o śp. Filipie Adwencie możemy
powiedzieć, że miał Boga w swoich myślach i w swoim sercu.
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b) Trwajmy w naszym myśleniu, mówieniu i działaniu przy wartościach, które promował i które urzeczywistniał w swoim życiu dr
Filip Adwent. Tymi wartościami są: prawda, dobro, miłość, oﬁarność,
odpowiedzialność, pokora, pracowitość, odwaga, łagodność.
Drodzy bracia i siostry! Żyjemy dziś w zakłamanym świecie, w którym prawda sprzedawana jest za pieniądze. Tak wielu polityków
traktuje dziś religię i Kościół w sposób instrumentalny. Niektórzy
czołowi politycy lansują i dążą do szybkiego uchwalenia ustaw, które
są wbrew prawu naturalnemu, wbrew prawu Bożemu objawionemu.
Wielu parlamentarzystów nie liczy się głosem pasterzy Kościoła. Nie
przeszkadza to brać im udział w uroczystościach kościelnych, a nawet spotykać się z Papieżem. W Polsce jest chory organizm władzy
państwowej, który trzeba uzdrowić dla dobra Narodu. Nadzieją na
takie uzdrowienie jest wybór nowego prezydenta.
c) Zmieniajmy Polskę, drodzy bracia i siostry, przede wszystkim
modlitwą, pokorą i odwagą, łagodnością i miłością. Wczoraj, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, mieliśmy taką wymowną
antyfonę do pierwszego psalmu w II Nieszporach. Są tam takie słowa
modlitwy: „Przez swoją łagodność władaj, Panie, w sercach Twoich
nieprzyjaciół”. Kiedyś te słowa zacytował kard. Stefan Wyszyński,
gdy go namawiano do odwetu za wyrządzoną mu przykrość. Słowa
te współgrają z zaleceniem św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu,
lecz zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21).

Zakończenie
Umiłowani w Panu! Módlmy się w tej Eucharystii nie tylko o światłość wiekuistą dla śp. dra Filipa Adwenta, dla jego rodziców i najstarszej córki, ale także prośmy Boga za wstawiennictwem Maryi
Niepokalanej, za naszą Ojczyznę, aby się odradzała religijnie i moralnie dla dobra przyszłych pokoleń. Amen.
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11.
BP IGNACY DEC

WSKAZANIA DLA CHCĄCYCH BYĆ DOBRYMI
UCZNIAMI CHRYSTUSA
Świdnica, 17 czerwca 2015 r. – Homilia w kaplicy WSD
w Świdnicy podczas Dnia Skupienia Księży Dziekanów
diecezji świdnickiej

Wstęp
W dzisiejszych czytaniach są wymienione cnoty, które powinny
zdobić dobrego ucznia Chrystusa, a w szczególności każdego kapłana. Są to hojność, pokora – skromność i pobożność, wyrażające
się w uczynkach miłosierdzia. Przyjrzyjmy się nieco bliżej tym przymiotom, cnotom.

1. Cnota hojności pilnie poszukiwana wśród księży
Apostoł Paweł w Drugim Liście do Koryntian napisał słowa:
„Bracia, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten
hojnie też zbiera. Każdy niech postąpi tak, jak mu nakazuje jego
własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem
radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 6-7). Znamy księży i wiernych świeckich, którzy są hojni, którzy dobrodusznie rozdają to, co
mają, pamiętając, że dar w pierwszej kolejności ubogaca dającego.
Wytrawni duszpasterze dobrze wiedzą, że im więcej potraﬁą rozdawać, tym więcej otrzymują. Tak bywa przy budowie i remontach
kościołów czy plebanii. Ci księża, którzy mniej proszą o pieniądze,
którzy nie mówią zbyt często o potrzebach ﬁnansowych, ci zwykle
otrzymują. Są tacy księża, którzy najpierw gromadzą fundusze, zbierają datki przez wiele lat. Gdy wierni nie widzą rozpoczętych prac,
to słabnie ich oﬁarność. Znamy księży, którzy – jak to się mówi – nie
mają węża w kieszeni, ale mają gest – są hojni, potraﬁą się dzielić
i to w postawie radości. Apostoł zaznaczył, że radosnego dawcę
miłuje Bóg. Takiemu dawcy, niebieski Dawca „chleba dostarczy ku
pokrzepieniu i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon sprawiedliwości”
(2 Kor 9, 10).
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2. Pokora – skromność przy pełnieniu dobrych czynów
W Ewangelii dzisiejszej Pan Jezus przestrzega nas przed szukaniem
naszej osobistej chwały i przed czynieniem na pokaz. „Strzeżcie się,
żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby
was widzieli, inaczej nie będziecie mieć nagrody u Ojca waszego, który
jest w niebie” (Mt 6, 1). Z pewnością w każdym z nas drzemie taka
pokusa, żeby się dobrem obnosić. Jeśli coś robimy, zwłaszcza dobrego,
to chcemy być zauważeni przez naszych wiernych, również przez kolegów, a także przez naszych przełożonych. Jest nam miło, gdy nas wtedy
pochwalą, wyrażą uznanie, złożą gratulacje, podziękują. Nam się wtedy
może to podobać, ale trzeba pamiętać, że nie zawsze podoba się to
Bogu, gdyż bywa tak, że to, co Bóg daje, to potraﬁmy sobie przypisać,
że to my jesteśmy tacy dobrzy, tacy hojni. Zawsze tracimy jak odbieramy
Bogu chwałę, jak nie zabiegamy o chwałę Pana Boga, o Jego wielkość,
ale o naszą osobistą chwałę, o naszą wątpliwą korzyść. Kryształowym
przykładem wierności dobru nie ze względu na ludzkie pochwały, ale
ze względu na Boga, jest Zuzanna z Księgi Daniela. Oskarżona o cudzołóstwo za to, że nie chciała popełnić cudzołóstwa, wybrała hańbę
w oczach ludzkich i śmierć, byleby być czystą w oczach Pana Boga. Jak
pamiętamy ocalił ją Bóg przez sprawiedliwego proroka Daniela. Jeśli
w Pana Boga wierzymy na serio i słuchamy Go na serio, to na pierwszym
miejscu powinno nam zależeć na tym, żeby to, co czynimy, podobało
się przede wszystkim Bogu, a niekoniecznie ludziom.

3. Wskazania co do pełnienia uczynków pobożnych
W taki sposób dyskretny, nie pokazowy, każe nam Chrystus spełniać owe uczynki pobożne, które stanowią o kształcie i o poziomie
naszego życia religijnego i moralnego. Są to jałmużna, modlitwa
i post. Wiemy, że winny one być spełniana łącznie, integralnie, gdyż
się one nawzajem warunkują i uzupełniają. Właśnie wszystkie one,
a więc jałmużna, modlitwa i post winny być spełniane w ukryciu, a nie
na pokaz, nie dla szukania chwały i uznania u otoczenia, ale przed
Panem Bogiem, który widzi w ukryciu i który wtedy hojnie nagradza:
„A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 18).
Przykładem pełnienia pobożnych dobrych uczynków jest patron dnia
dzisiejszego św. brat Albert Chmielowski (1845-1916; beatyﬁkowany
22 czerwca 1983 r. w Krakowie; kanonizowany 12 listopada 1989 r.
w Rzymie). Najpierw zauważmy to, że stawał przed biednymi ludźmi,
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przed bezdomnymi i wykluczonymi też jako biedny, nie posiadający
majętności, ale stawał przed nimi ze swoim sercem. I to było najważniejsze i tego głównie oczekiwali biedacy. Także i od nas nie oczekują
biedni na pierwszym miejscu pomocy materialnej, ale przede wszystkim
na okazaniu im serca. Kard. Karol Wojtyła powiedział o nim w kazaniu, gdy mijała 50. rocznica jego śmierci (1966): „Brat Albert nie
miał prawie żadnych środków, nie dysponował żadnymi funduszami,
żadnymi gotowymi instytucjami, postanowił dawać siebie. Dlatego rzucił
go Bóg na kolana przed człowiekiem najbardziej wydziedziczonym,
ażeby dawał siebie. I dawał do końca swoich dni, dawał ze wszystkich
sił”. Święty brat Albert często mawiał, że trzeba być dobrym jak chleb.
Każdy człowiek, każdy chrześcijanin, każdy kapłan winien być dobry
jak chleb, jak chleb, który leży na stole dla wszystkich, którzy są głodni,
którzy tym chlebem mogą zaspokoić głód cielesny i duchowy.

Zakończenie
Drodzy bracia! To o Chrystusie śpiewamy: „Panie, dobry jak
chleb”. On w tej Eucharystii staje się dla nas chlebem życia. Prośmy
Go pokornie, abyśmy i my byli dobrzy jak chleb. Amen.

12.
BP IGNACY DEC

Z RADOŚCIĄ NA SPOTKANIE PANA
W WIECZNOŚCI
Kudowa-Zdrój, 14 czerwca 2015 r. – Homilia żałobna wygłoszona
w kościele pw. św. Bartłomieja w Kudowie-Zdroju w czasie Mszy św.
pogrzebowej za śp. Zoﬁę Brudnowską, mamę ks. Romualda

1. Śmierć przejściem z życia do życia
Drodzy bracia i siostry! Przeżywamy dziś uroczystość św. Jana
Chrzciciela, poprzednika Pańskiego. W tekstach liturgicznych na jego
uroczystość jest podkreślone, że jego poczęcie i cała późniejsza misja
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życiowa zostały określone przez Pana Boga. Bóg go powołał cudownie
do życia, bowiem począł się w sędziwej Elżbiecie, i obdarzył go misją
związaną z osobą Mesjasza: miał przedstawić Mesjasza narodowi izraelskiemu. Ten sam Bóg także nam wybrał czas życia na ziemi i zlecił nam
misję życiową, którą nazywamy naszym powołaniem. On też wybierze
dla każdej i każdego z nas godzinę odejścia z tej ziemi. Wybrał już tę
godzinę dla śp. Zoﬁi, mamy naszego współbrata w kapłaństwie ks. prałata
Romualda. Mama przeszła z życia do życia, z życia doczesnego do życia
wiecznego. Prawdę tę ogłasza nam słowo Boże, przed chwilą odczytane.
Z Bożego natchnienia prorok Izajasz napisał, o tym, co jest poza
naszym światem, co tam mówią ludzie oglądający Boga: „I powiedzą
w owym dniu: Oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi;
oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy
z Jego zbawienia” (Iz 25, 9). Podobnie nas zapewnia Bóg przez
św. Pawła: „Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa,
z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą [...]
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką
ludzką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie” ( 2 Kor 4, 14; 5,1).
Słowa te wypełniły się już na zmarłej mamie Zoﬁi. Bóg wskrzesił
Jezusa i z Jezusem przywraca życie, życie nowe w trwałym mieszkaniu
w niebie. Zmarła mama Zoﬁa nosiła Jezusa całe życie w swoim sercu.
W Niego wierzyła, Jemu ufała, Jego kochała. Garnęła się do Niego
w każdym dniu swego życia. Pamiętała o Jego słowach, przypomnianych
w odczytanej przed chwilą Ewangelii: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie jarzmo moje
i uczcie się ode mnie , bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie
a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 28-30). Mama Zoﬁa uczyła się całe
życie łagodności i pokory od Jezusa. Jego nakazy i wezwania nie były
nigdy dla niej ciężarem. Jezusowe jarzmo było dla niej słodkie a brzmię
lekkie. Zobaczmy teraz jaką drogą przeprowadził ją Bóg przez życie.

2. Spojrzenie na drogę życia śp. Zoﬁi Brudnowskiej, matki
trojga dzieci, w tym syna kapłana (1927-2015)
Śp. Zoﬁa Brudnowska, z d. Sadowska, urodziła się w dniu
oznaczonym ulubioną przez Maryję cyfrą: 13! Był to 13 kwietnia
1927 r., 10. rocznica objawień fatimskich. Na miejsce ziemskiej
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ojczyzny Opatrzność wybrała dla niej Wołyń na Kresach Wschodnich.
Rodziców, jak na tamte czasy miała dość zamożnych. Wołyniacy
z Łucka, Lipna i okolic wydawali o nich bardzo piękne świadectwo. Zoﬁa była trzecim dzieckiem z pięciorga rodzeństwa. Pozostała
jeszcze najmłodsza – Janina. Dwóch wnuków dziadków Sadowskich
powołał Pan Bóg do służby kapłańskiej. Starszy – to ks. Romuald
Brudnowski, proboszcz w Kudowie-Zdroju-Czermnej, młodszy –
to o. Mirosław Grakowicz, kustosz Matki Bożej Strażniczki Wiary
w Bardzie.
Zoﬁa była jeszcze nastolatką, kiedy w beztroskie i radosne życie
wkroczyły bandy UPA. Wszystko się skończyło. Mama została zamordowana. Ojciec z trójką najmłodszych córek zagnany przez banderowców
w ręce hitlerowskich oprawców został wywieziony z dziećmi w głąb
Niemiec na tzw. roboty. Zoﬁa pracowała najpierw w fabryce amunicji.
Po zbombardowaniu zakładu przez aliantów została przeniesiona do
prac w gospodarstwie rolnym u tzw. „bauera”. Na koniec losy rzuciły
ją do Francji, skąd zaraz po wojnie wróciła z ojcem i siostrami do
Polski. Docelową stacją okazała się Jelenia Góra.
W 1949 roku wyszła za mąż za Kazimierza Brudnowskiego, też kresowiaka, choć nie doświadczonego aż tak strasznie, jak ona. W roku 1950
urodził się pierwszy syn – Romuald. Później przyszli jeszcze na świat Irena
i Anatol. Już po pierwszym dziecku Zoﬁa zrezygnowała z wyuczonego
zawodu w zakładzie fryzjerskim, by całkowicie poświęcić się dzieciom,
domowi i rodzinie. Życie miała trudne. Dom trapiły niedostatki i choroby.
Bywało czasem nawet tak, że klękała z dziećmi przed świętymi obrazami
i wszyscy modlili się, „by przyszła klientka do uczesania”, bo na chleb
brakowało. Dyskretnie ukrywała to przed rodziną i sąsiadami.
Najstarszy syn, idąc za głosem powołania, wstąpił po maturze
w roku 1969 do Seminarium we Wrocławiu. W roku 1975 został
kapłanem. Dla całej rodziny zaczął się nowy tom historii. 4 lata
później, w roku 1979, tuż po pierwszej pielgrzymce św. Papieża Jana
Pawła II do Polski, został odwołany do Wieczności mąż i ojciec –
Kazimierz. Zoﬁa do końca życia pozostała wdową. Podjęła pracę
w jeleniogórskiej foto-optyce, później w aptece. Trapiona chorobami
pracowała aż do renty.
Ostatnie 3 lata spędziła na plebanii w Czermnej. I tu miały miejsce:
szpitale, operacje, rekonwalescencje, raz gorzej, raz lepiej…, i tak
aż do progu wieczności.
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Pogodnym usposobieniem i skłonnością do mówienia – a umiała ciekawie opowiadać – okraszaną poczuciem humoru, skrzętnie
ukrywała cierpienie. Bywało, że ból przerastał już siły i wtedy było
trochę trudno. Dużo się modliła, nawet bardzo dużo. Miała swoje
ulubione miejsce w kościele. Kiedy już nie mogła przychodzić, codziennie przyjmowała Komunię św. w swoim plebanijnym pokoju.
Śmierć miała przepiękną. W atmosferze modlitwy, w obecności córki
i syna kapłana, bez cienia lęku i strachu weszła do „domu Ojca”
w maryjną sobotę, 20 czerwca 2015 r. o godz. 5.55 rano.
Tak tę śmierć swojej kochanej mamy – na moją prośbę – opisał ks.
Romuald. „Nadeszła sobota 20 czerwca 2015 r. Było około 3.00 nad
ranem. Obudził mnie nie wiadomo skąd silny ból brzucha. Wstałem.
Wziąłem jakieś tabletki. Ból nie ustępował. Wiedziałem, że za ścianą
w drugim pokoju zbliża się do wieczności moja Mama. Posłałem Jej
moim zwyczajem krzyżyk błogosławieństwa. Wiedziałem, że czuwa
przy niej moja siostra. Skoro nie mogę spać, to się pomodlę… i odmówiłem Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie położyłem się,
ale nic mi nie szło. Około 4.00 znowu wstałem. Nie mogłem sobie
znaleźć miejsca. Nagle otworzyły się drzwi mego pokoju i usłyszałem głos siostry, że z „Mamusią” – tak nasza Mama nauczyła nas
mówić do siebie – coś się dzieje. Szybko poszedłem do jej pokoju.
Oddech miała krótki i bardzo się pociła. Nie wydawała żadnego
głosu. Była bardzo spokojna. Wokół niej zdawało się, że widzę jakąś
«świętą ciszę». Nie: słyszę, ale widzę… Poprosiłem, aby otworzyła
oczy. Nie miała już sił. Od ponad tygodnia organizm nie przyjmował
żadnych pokarmów. Ledwo uchyliła powieki. Wiedziałem, że mnie
słyszy. Pomodliliśmy się głośno z siostrą piątą tajemnicą bolesną,
której nadałem tytuł: zwycięstwo na krzyżu. Modlitwę przedłużyliśmy
o Koronkę. Następnie przyniosłem brewiarz i zacząłem modlić się
psalmami z tekstów wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie. Wszak
była już Maryjna sobota. A moja Mama nigdy nie rozstawała się
z różańcem. Zrobiło mi się nie do opisania dziwnie, gdy doszedłem
do psalmu 122: „Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: «pójdziemy do
domu Pana. Już stoją nasze stopy w twoich bramach, Jeruzalem»”.
Przecież to było o mojej Mamie. Tak czułem. Nagle coś jakby mnie
unosiło w górę, jakbym nic nie ważył… Niesamowite! Pomodliłem
się jeszcze psalmem 127, jeszcze pieśnią z listu św. Pawła do Efezjan
i powiedziałem: „Mamuś, nadchodzi najważniejsza chwila. Pójdę się
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ładnie ubrać a Ty poczekaj. Z nieprawdopodobnym pokojem w sercu poszedłem do siebie, wziąłem prysznic, ubrałem się we wszystko
świeże i czyste, włożyłem sutannę i wróciłem. Nachyliłem się nad
Mamą i zameldowałem: jestem! Następnie ciągnąłem: „Mamusiu,
wiesz, bywa, że dziewczyny w dniu ślubu proszą, aby do ołtarza odprowadził je ojciec i tam przekazał córkę oblubieńcowi. Nie jestem
twoim ojcem, ale jestem twoim synem. Teraz odprowadzam Cię do
bramy Raju i oddaję Cię samemu Bogu. Czy już widzisz Pana Jezusa?
A Maryję? Czy już widzisz swoją Mamę? Pozdrów ją od wnuków,
bo zginęła z rąk ukraińskich banderowców zanim się urodziliśmy”.
Siostra chyba się rozpłakała i na kilka minut wyszła. Zostaliśmy
tylko sami. Bardzo mi to odpowiadało. Moja Mama zawsze mi przykazywała, żebym był przy Jej śmierci i żebym trzymał Ją za rękę.
Ja chwyciłem Ją za obie ręce i tak trwaliśmy do 5.55. Przez ledwie
uchylone powieki patrzyła pięknie w dal. Ona już widziała to, na co
ja jeszcze muszę nie wiadomo ile czekać. Klatka piersiowa unosiła
się rytmicznie i opadała coraz wolniej, aż nie podniosła się już więcej.
Uporczywie patrzyłem w jej ledwo co uchylone powieki. Nagle gałki
oczne poszły w górę i zatrzymały się w pozycji, jakie znam z obrazów
Matki Bożej Bolesnej… To była piękna śmierć. Aż zazdrościłem.
Też bym tak chciał…
Dopiero za kilka godzin, gdy zobaczyłem Ją w trumnie, ubraną
tak jak była na moim jubileuszu kapłaństwa 3 tygodnie temu, puściły
się z oczu łzy…”.

3. Słowa pożegnania
Droga Mamo Zoﬁo, Bóg przeprowadził cię przez ziemię, darząc cię
swoim błogosławieństwem. Był dla ciebie mocą i ostoją na przestrzeni
całego życia. Twoją życiową siłą była silna wiara i zaufanie do Pana
Boga, i szczególna miłość do Matki Najświętszej. Wielką nagrodą już
tu na ziemi było obdarzenie twego syna Romualda darem kapłaństwa. Byłaś zawsze taka uśmiechnięta, pokorna i dobrotliwa, gdy nas
witałaś u twego syna na plebanii, ilekroć tam pojawialiśmy się. My
kapłani, traktowaliśmy cię jako naszą mamę, mamę nas wszystkich.
Syn był przy tobie, gdy umierałaś. Pożegnał cię na tamten świat
modlitwą. My dzisiaj w tej świątyni, w której tyle razy się modliłaś,
chcemy cię pożegnać do domu, do którego i my kiedyś dojdziemy.
Droga mamo, dziękujemy w tej Eucharystii Panu Bogu za Ciebie,
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za wszelkie dobro, które Stwórca przekazał przez ciebie ludziom.
Dziękujmy za wzorowe wychowanie swoich dzieci, w szczególności
dziękujemy za urodzenie i wychowanie syna Romualda, który tak
gorliwie służy Bogu i Kościołowi: jako kapłan diecezji świdnickiej, jako
tutejszy proboszcz i dziekan, jako przewodnik Diecezjalnej Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Z pewnością wiele pięknych przymiotów,
które posiada odziedziczył od ciebie. Niosłaś drogą swego życia liczne krzyże, ale wszystko przetrzymałaś – prowadzona światłem wiary
i mocą Bożej miłości oraz opieką Matki Bożej. Niech Chrystus Pan
wybieli w swojej zbawczej krwi wszystkie cienie twego życia i niech ci
przydzieli mieszkanie w niebieskim domu. „Niech aniołowie zawiodą
cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy
i wprowadzą cię do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie niechaj
cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną”. Amen.

13.
BP IGNACY DEC

STARE I NOWE PRZYMIERZE PANA BOGA
Z LUDŹMI
Rawa Mazowiecka, Chrusty, 28 czerwca 2015 r. – Homilia
wygłoszona u Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa w czasie dorocznego
odpustu ku czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa

Wstęp
Dzisiejszą liturgię sprawujemy ku uczczeniu Najświętszej Krwi
Pana Jezusa. Cieszymy się, że Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa
przypominają nam tę prawdę, że Jezus jest obecny wśród nas nie
tylko pod postacią chleba, którą adorujemy w naszych świątyniach
w tabernakulum czy podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu
w monstrancji, ale także, że jest obecny wśród nas podczas każdej
Eucharystii pod postacią wina. W dawniejszej liturgii mieliśmy osobną
uroczystość poświęconą Najdroższej Krwi Chrystusa. Obchodziliśmy
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ją dnia 1 lipca. Po II Soborze Watykańskim w wyniku reformy liturgicznej uroczystość ta została złączona z uroczystością Bożego Ciała
i otrzymała nazwę uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
W dzisiejszym Bożym słowie, dobranym na uroczystość Najświętszej
Krwi Pana Jezusa, na pierwszy plan wysuwa się temat przymierza.
Chodzi oczywiście o przymierze Boga z ludźmi. W naszym rozważaniu zastanówmy się najpierw czym jest przymierze, jakie są jego
odmiany i jakie wynikają z niego dla nas konsekwencje.

1. Pojęcie przymierza i jego odmiany
Przymierze jest to pewien układ pomiędzy osobami lub grupami
osób. Zanim zostało zawarte przymierze między ludźmi a Bogiem,
ludzie zawierali już różne przymierza między sobą. Jednym z najstarszych i najbardziej znanych przymierzy było i jest przymierze
małżeńskie, układ osobowy między mężczyzną i kobietą, który to
układ Chrystus podniósł do godności sakramentu. Także między
ludami i narodami były zawierane różnego rodzaju umowy i pakty,
np. przymierza pokoju, wzajemnej pomocy. Dosyć często przymierza
zawierali słabsi z mocniejszymi, przy czym to mocniejsi dyktowali
warunki słabszym. Silniejszy partner zobowiązywał się do opieki nad
słabszym, w zamian za co słabszy brał na siebie obowiązek pewnej
służby. Tego rodzaju umowy wasalskie zawierano już na starożytnym
Wschodzie, o czym nam wspomina także Biblia Starego Testamentu.
Szczególnym rodzajem przymierza stało się przymierze między
ludźmi a Bogiem. Inicjatorem tego przymierza był sam Bóg. W trakcie
historii zbawienia przymierze między Bogiem a ludźmi było kilkakrotnie zawierane i odnawiane, bowiem zdarzało się, że ludzki partner
przymierza nie dotrzymywał złożonych zobowiązań. Popatrzmy na
przymierze zawarte między Bogiem a narodem wybranym w czasach
Starego Testamentu i przymierze nowe, zawarte przez Boga z ludźmi
przez osobę Jezusa Chrystusa.

2. Przymierze z Bogiem na Synaju
Oﬁcjalne przymierze między Bogiem a wybranym narodem izraelskim zostało zawarte na Górze Synaj podczas wędrówki Izraelitów
pod wodzą Mojżesza do ziemi obiecanej. Od tego czasu kult Jahwe
stał się religią narodową tego ludu. Pan Bóg objawił swoje zamiary
ukryte w przymierzu: „Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego
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i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością
pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz
wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19,
5n). Słowa te uwydatniają darmowość wybrania Bożego. Pan Bóg
wybrał Izraela bez jakichkolwiek zasług z jego strony (por Pp 9,4nn),
lecz tylko dlatego, że go ukochał i że chciał dotrzymać przyrzeczenia, które ongiś dał ojcom Izraela. Godząc się na zawarcie przymierza z Izraelem i czyniąc mu zarazem obietnice, Pan Bóg postawił
równocześnie warunki, które Izrael powinien był zachowywać. Lud
izraelski wyraził zgodę na te warunki postawione przez Boga. Było
to nam dziś przypomniane w pierwszym czytaniu: „Wrócił Mojżesz
i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego polecenia.
Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: Wszystkie słowa, jakie
powiedział Pan, wypełnimy” (Wj 24, 3). Mojżesz wziął wtedy krew
ze złożonego w oﬁerze cielca i pokropił nią lud, mówiąc: „Oto krew
przymierza, które Pan zawarł z wami” (Wj 24, 8). To przymierze
zawarte na Synaju było wielokrotnie odnawiane w dziejach Izraela.
Prorocy zaś wzywali do zachowywania przymierza i zapowiadali nieszczęścia, jakie spadną na lud, jeśli naród nie dotrzyma przyrzeczeń.
Historia pokazała, że Bóg jako pierwszy partner przymierza zawsze
dochowywał swoich obietnic, zaś lud bywał często niewierny i stąd
przychodziły na niego różne kary. Były nimi np. zburzenie Jerozolimy
czy niewola babilońska w VI wieku przed Chrystusem.
W wyniku zrywania przymierza przez lud wybrany, prorocy zapowiadali nowe przymierze, które Bóg w przyszłości zawrze już nie
tylko z jednym narodem, ale z całą ludzkością. To nowe przymierze
zawrze tajemniczy Sługa Jahwe, obiecany Mesjasz. I tak się też stało,
to nowe przymierze zostało zawarte w Jezusie Chrystusie.

3. Nowe przymierze w Jezusie Chrystusie
We fragmencie dzisiejszej Ewangelii przedstawiającej nam opis
Ostatniej Wieczerzy usłyszeliśmy słowa: „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: «To jest
Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę». Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich
to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana»”
(Łk 22, 19-20). Ta „Krew Przymierza” przypomina, że i przymierze
na Synaju było zawarte we krwi (por Wj 24, 8). Tutaj oﬁary składane
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ze zwierząt zostały zastąpione oﬁarą nową, oﬁarą Nowego Baranka –
Chrystusa. Tak oto została wypełniona zapowiedź nowego przymierza,
obwieszczana przez proroka Jeremiasza i Ezechiela, że dzięki krwi
Jezusa Chrystusa będą odmienione ludzkie serca i będzie też zesłany
Duch Boży. Śmierć Chrystusa, będąc równocześnie oﬁarą paschalną,
oﬁarą przymierza i oﬁarą przebłagalną, doprowadzi do wypełnienia
się wszystkich zapowiedzi starotestamentalnych. Ponieważ zaś ten
akt Chrystusa będzie odtąd ciągle na nowo uobecniany w obrzędzie,
który Jezus kazał powtarzać na swoją pamiątkę. (por 1 Kor 11, 25),
tak więc przez uczestnictwo w Eucharystii, chrześcijanie będą się
jednoczyć w sposób najbardziej ścisły z tajemnicą nowego przymierza,
korzystając przy tym z jego dobrodziejstw. Temat nowego przymierza
we krwi Chrystusa był potem podejmowany i rozważany przez św.
Pawła Apostoła Narodów. Fragment tych rozważań mieliśmy dziś
przypomniany w drugim czytaniu. Paweł pisał do Efezjan: „Ale teraz
w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się
bliscy przez krew Chrystusa [...] przez Niego [...] w jednym Duchu,
mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga –
zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą
węgła jest sam Chrystus Jezus” (Ef 2, 13.18-20).

4. Przymierze z Bogiem w naszym życiu
Po przypomnieniu prawdy o przymierzu Boga z nami we Krwi
Chrystusa w oparciu o teksty biblijne, musimy postawić sobie pytanie,
jak dzisiejsi chrześcijanie, w tym także i my, jak traktujemy to nowe
przymierze z Bogiem w Chrystusie – w życiu osobistym, rodzinnym
i publicznym. Łatwo zauważyć, że w życiu publicznym to przymierze
z Bogiem przez ludzi jest nagminnie łamane, zwłaszcza w krajach
Europy, gdzie Bóg bywa spychany na margines życia, gdzie słychać
powiedzenia – hasła: Bóg jest nam niepotrzebny; my poradzimy sobie
bez Boga; żyjmy więc tak jakby Boga nie było. Parlamenty europejskie uchwalają prawa niezgodne z Bożym prawem naturalnym
i Bożym prawem objawionym. W krajach Europy, a także w Stanach
Zjednoczonych Ameryki dozwolona jest nagminnie aborcja, zalegalizowane są związki partnerskie. W naszym parlamencie 6 lutego br. przegłosowano tzw. konwencję antyprzemocową, podpisaną
potem przez prezydenta, a przed trzema dniami, 25 czerwca br.,
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przegłosowano dopuszczalność zapłodnienia in vitro. To jest właśnie
dzisiejsze zrywanie przymierza z Bogiem. Prorocy naszego czasu –
nasi pasterze na czele z papieżem – upominają błądzących, ale tak
jak to było w dziejach Izraela, nie znajdują oni posłuchu. Ich głos
jest lekceważony. W takiej sytuacji pozostaje nam zawsze modlitwa,
o nawrócenie ludzi do Pana Boga, o respekt dla Jego przykazań.
Jednakże, bracia i siostry, pamiętajmy, że nasze przymierze
z Bogiem winniśmy respektować przede wszystkim w naszym życiu
osobistym i rodzinnym. To respektowanie wyraża się w zachowywaniu Bożych przykazań i w przyjmowaniu każdej woli Bożej, także
tej bardzo trudnej dla nas. Świat można ochronić przez katastrofą,
naszą cywilizację łacińską możemy obronić przed upadkiem przez
przyjęcie i wypełnianie Bożych przykazań i nauki Jezusa Chrystusa.
Papież Benedykt XVI tak często nam przypominał, że gdzie jest
Bóg tam jest przyszłość.

Zakończenie
Prośmy zatem Chrystusa w tej Eucharystii, aby obdarzył nas swoim Duchem, aby tego Ducha wylał na nowo na cały Kościół i na
całą ludzkość, abyśmy wszyscy dochowywali wierności przymierzu
z Bogiem. Jezus Chrystus wydał nas swoje Ciało i przelał za nas
swoją Krew, aby zgładzić nasze grzechy. Bądźmy Mu wdzięczni za
ten zbawczy czyn miłości i pełnijmy ochoczo wolę Bożą zawartą
w Jego przykazaniach, czyli pozostańmy wierni naszemu przymierzu
z Bogiem. Amen.
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